Research Article

DOR: 20.1001.1.23455705.1400.9.19.10.3

Islamic Politics Research/ Vol. 9/ No. 19/ Spring & Summer 2021

The Question of the Existential Relationship with the Islamic Revolution(IR)

Received: 09-07-2021

Accepted: 14-09-2021
Ahmad Rahdar
(277-302)

The IR is a socio-historical phenomenon caused by the cause of existence and the
cause of survival. Human agency, after the existence of Hazrat Haqq (God), is in
the series of its existential causes; that is, the will of Hazrat Haqq in the context
of the will of human factors guarantees the appearance and survival of the IR. In
such a way that the lack of human wills compatible with the IR endangers not
only its development but also its survival and its very existence. Accordingly,
given any weakness or distraction of human will to the survival of the IR, the
existence of the IR would be endangered. To avoid such an event, it is necessary
for a sufficient number of human-compatible wills as the existential link between
human agency and IR to exist and guarantees the existence and survival of IR. In
this article it is intended to study the "nature of the existential link of humancompatible will with the IR", the process of strength and weakness of this link and
its causes and grounds, especially by analyzing questions and doubts about the
nature of the IR, the authority of the theory of Velayat-e Faqih, the reasonability
of the IR`s passed way and ... . The results of the research have been obtained by
analyzing the data derived from the intellectual precipitations of elites and
professors in the field of political science and the IR.
Keywords: Islamic Revolution, Existential Link, Occupational Capacities,
Foundation-Breaking, and Existentially Narrative Questions.
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چکیده
انقیب اسی پ ی ای اجتمهع -تهریخ اس ک هم عال هست بخش دارد و
هم عال قها،بخش .عه اس انسللهن پس از وجهد حضللر حق در سللاسللا عال
هسللت بخش آ قرار گسرد؛ ب ین عمه ک ارادۀ حضللر حق در بسللتر ارادۀ
عها ل انسللهن تههین و بقهی انقیب اسللی را تضللمسن کم ؛ ب گهن ایک
فق ا اراد ههی انسهن همسه به انقیب اسی ن تهسع آ باه بقه و اصل
هجهدی آ را نسز ب خطر ان ازد .بر همسن اسلله اگر همسللهن اراد ههی
انسللهن به انقیب اسللی بر هم بخهرد و ب عبهرت اراد ههی اکهر به آ زاوی
بسهبم هجهدی انقیب اسللی در عرض خطر قرار گسرد .برای فرار از این
حظهر الز ،اسل در هر ز هن همهار تع ادی کهف از اراد ههی انسهن وجهد
داشللت بهشللم ک سه انقیب اسللی و عه ل انسللهن هسللت بخش آ پسهن
وجهدی برقرار کمم  .این نهشلتهر درص د اس به تأ ل در « ههس پسهن وجهدی به
انقیب اسی » فرایم ش و ضعف این پسهن و عال و ز سم ههی آ را ب ویژ
از طریق تحاسل پرسشهه و تردی ههی عطهف ب ههس انقیب اسی حجس
نظری والی فقس اصلهل سلسر ط شل و ...بررس کم  .نتهیج تحقسق ب روش
تحاسل داد ههی نهش از بهرشههی فهری نخبگه و استهدا حهزۀ عاه ،سسهس
و انقیب اسی کسب ش ان .
کلیدواژگان :انقیب اسلی پسهن وجهدی ظرفس ههی تصرف پرسشههی
شهلهد شهمهن و حههیتگری وجهدی.
 استادیار گروه مطالعات علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ،قم ،ایران.a_rahdarsestani@yahoo.com :
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مقدمه

در سالها اخیر ،شاهد پرسشها و حتی تردیدهایی هستیم که در ذهن و زبان فرهیختگان
انقالبی دربارۀ انقالب اسالمی شکل گرفتهاند .این پرسشها از جنس پرسشها و تردیدهایی
که در گذشته از زبان کسانی که دل و گوش در «عالم غرب» داشتند نیستند ،بلکه پرسشها
فرزندان دلبستۀ انقالب اسالمیاند؛ پرسشهایی ازایندس که آیا جمهور اسالمی گرفتار
فسـاد سـیسـتمی شـده اس یا خیر؟ آیا مسیر فرهنگی انقالب اسالمی که یک نمونۀ آن در
حواب بانوان تولی یافته ،درسـ بوده اسـ یا خیر؟ آیا نمودار مؤلفهها اخالق اسالمی
در نهادها جمهور اسالمی مثل وجدان کار و حاکمی قانون و ضوابط سیر روبهرشد
داشـته یا افول یافته اسـ ؟ آیا مقابلۀ گسـترده و مسـتمر با جریان استکبار جهانی با رسال
جهانی بودن اســالم ،که به نوبۀ خود مقتضـی تفاهم با جهان اسـ  ،در تضــاد نیسـ ؟ آیا
حمای خارجی از مظلومان جهانی مثل حزب الله لبنان و مل فلســطین ،مانع پیشــرف
داخلی و تبدیل ایران به کشــور الهام بخش به دیگران نمی شــود؟ این پرســش ها به دلیل
طرحشـان از جانب خود انقالبیان ،ماهیتی «شالودهشکنانه و براندازانه» ندارند .درعینحال،
پرسشها و تردیدهایی «جدید» هستند.
سـؤال این پژوهش این اس که آیا شکلگیر اینگونه پرسشها در ذهن انقالبیان امر
منفی اسـ یا مثب ؟ بهعبارتدیگر ،آیا این پرسشها بیانگر شکاف میان واقعی جمهور
اســالمی و ذهن انقالبیان اسـ  ،بدین معنا که انقالبیان که پیش از این ،موجودی تاریخی
انقالب اســالمی با قول و فعل آنان شــکل میگرف  ،اینک از این واقعی جا مانده و با آن
بینســب شــدهاند ،یا به معنا دیگر اس ـ ؟ بهعنوان مثال ،آیا میتوان این پرســشها و
تردیدها را نه به شکاف میان انقالبیان و خود انقالب ،بلکه به «ایواد نسب وجود جدید»
میان آن دو تفسـیر کرد؟ درس مثل جوان مورد که هرچند عقالنی ازدواج و تأهل برا
و به دالیلی مبرهن شـده اسـ  ،پس از متأهل شدن ،گرفتار حیرت و پرسشهایی میشود
که ناشی از وقوع در عالم جدید (عالم تأهل) و درک تعهدات این عالم هستند.
واقعی این اس که انقالب اسالمی در گام دوم خود ،وارد «عالمی جدید» شده اس .
پیش از این ،دغدغۀ اصـلی انقالب اسـالمی اثبات «مشـروعی » اصل وجودش بود ،اما با
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گذشــ بیش از چهار دهه از این رخداد ،اینک دغدغۀ اصــلی اش ،نه اثبات مشــروعی
وجودش ،بلکه اثبات «کارآمد » وجود مفروضش (جمهور اسالمی) اس  .نکتۀ مهم اما
اینواس ـ که اثبات کارآمد جمهور اســالمی در این گام ،نه با حل چالش هایی که در
«درون نظام ســیاســی» دربارۀ آن شــکل می گیرند ،بلکه با مواجه شــدن با چالش ها
«بین المللی» و حل آنها خواهد بود .اقتضــا کنشــگر در «ســاح بین المللی انقالب
اسالمی» ،متفاوت با اقتضا کنشگر در ساح ملی آن اس و از همین رو ،انقالبیان که
پیش از این نسب وجود خود را با ساح ملی انقالب اسالمی تمام کرده و حتی به وضع
این همانی رســانده بودند ،اینک در نســب وجود خود با ســاح بین المللی انقالب
اسالمی ،بهسان همان جوانی که وارد عالم تأهل شده اس  ،گرفتار پرسش و تردید شدهاند؛
و سؤال مهم این اس که این پرسشها را باید نشانۀ کمال دانس یا نشانۀ هبوط؟
در پاسخی اجمالی به این پرسش ،باید اظهار داش که این پرسشها بیش از آنکه تهدید
تلقی شــوند ،فرص ـ اند؛ چراکه این پرســشها عمومی نیســتند و پرســشها خواصاند.
ً
پرســشها خواص عمدتا ناظر به وجوه توســعه و تعمیق موضــوع خود هســتند ،نه ناظر به
اصــل وجود و بقا آن .به عنوان مثال ،در مقایســه میان مرجع تقلید و مقلدان ،درحالی که
ً
سـؤاالت مرجع تقلید از دین بسـی بیشـتر از سـؤاالت مقلدانش اس  ،این مسئله اما اساسا
نمی تواند به معنا دین مدارتر بودن مقلدان باشــد؛ همچنانکه ســؤاالت مطر برا مرجع
ً
تقلید نیز بهرغم عمق ،عموما پرسـشهایی غیرشالودهشکنانهاند .واضح اس این پرسشها
نهتنها نسب وجود مرجع تقلید را با دین مورد تردید قرار نمیدهند ،بلکه باعث تشدید آن
نیز میشوند.
این تحقیق به دلیل نارسـایی نظریات سـیاسـی در خصـوص پرسشها موصوف ،فاقد
سـابقۀ پژوهشـی اسـ  .ازاینرو ،نو یسـنده در این پژوهش از روش حلقهها تخصصی با
رو یکرد بارش فکر در موضوع خاص استفاده کرده اس .
منظور از نسبت وجودی با انقالب اسالمی

منظور از نســب وجود با انقالب اســالمی ،تحقق حقیق وجود انقالب اســالمی ،که
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انفوار نور اسـ  ،در وجود افراد بهصـورت ثبوتی اسـ  .بهعبارتدیگر ،نسـب وجود با
انقالب اسـالمی در اصـل یک «حقیق ثبوتی» اس  ،نه یک واقعی اثباتی؛ بدین معنا که
انقالب اسـالمی با وجود برخی افراد در خارج ،عینی یافته اس ؛ اعم از اینکه این افراد را
دیگران بشــناســند یا نه و اعم از اینکه این افراد در ســاح عملی انقالب اســالمی دارا
مس ـئولی ها حقوقی باشــند یا نه .نکتۀ مهم این اس ـ که اگر این افراد نباشــند ،انقالب
اسالمی تولی عینی نمییابد و به مرحلۀ اثبات خود نمیرسد.
نســب وجود با انقالب اســالمی در معنا دقیق خود ،یعنی عینی یافتن فرد با دال
مرکز انســانی انقالب و به تعبیر دقیق تر ،یعنی عینی فرد با عامل هســتی بخش انقالب1.

قَمعَکمََ
توضـیح اینکه همچنانکه انسـان معصوم در هر منزل وجود اش ،حسب تعبیر «الح ُّ َ

وفیکمََو ِمنَکمََوالَیکمَ» (شیخ صدوق2324 ،ق ،ج  ،)1:721به نحو تشکیکی ،موال صفات

حضـرت حق اس  ،انسان دارا نسب وجود با انقالب اسالمی نیز به همین نحو ،موال

صـفات امام انقالب خواهد بود .بهعبارتدیگر ،همچنانکه حسب حدیث معروف قرب نوافل
(کلینی ،2472 ،ج  ،)421 :1انســان در مراتـب باال وجود اش نوعی عینی تنزیهی با
خداوند پیدا میکند و وجه و ید و عین او میشــود ،در نســب ها وجود شــدید با انقالب
اســالمی نیز میان فرد و امام انقالب همین ســنخ عینی برقرار میشــود ،اما این عینی با امام
بدون حرک (امام در زمان و مکان) اس ـ  ،نه با امام در حال حرک و تکامل؛ بدین معنا که
هرچنـد فرد انقالبی با امام انقالب عینی می یابد ،جایگاه فرد در مقایســه با جایگاه امام،
 .1نســب وجود با انقالب اســالمی را در مثال بادکنک می توان توض ـیح داد .در این مثال ،بزرگ شــدن ظرف
(بادکنک) جز از طریق بزرگ شـدن مظروف (باد) ممکن نیسـ  .کسی که نسب وجود با انقالب اسالمی
می گیرد ،بزرگ شــدنش عین بزرگ شــدن خود انقالب اســالمی خواهد بود .از همین رو ،نشــانۀ کامل بودن
نسـب وجود فرد با انقالب اسـالمی این اسـ که غیر از وصـ «انقالبی» ،هیچ وص دیگر  ،بهعنوان
مثال ،اصول گرا یا حزب اللهی نمی تواند تمام وص و باشد و این یعنی توضیح همان عینی فرد و انقالب.
البته باید توجه داش که خود این عینی مراتب دارد؛ بدین معنا که هر شخصی به اندازۀ ظرف وجود خود با
انقالب عینی مییابد .درعین حال ،برا هر شــخص با هر مقدار ظرف وجود  ،نســب وجود با انقالب
اســالمی زمانی کامل می شــود که هیچ فضــایی از ظرف وجود و را غیر از انقالب پر نکرده باشــد؛ خواه
ظرف وجود اش به اندازۀ یک لیوان باشد یا یک پارچ یا. ...

پرسش از نسبت وجودی با انقالب اسالمی ا احمد رهدار (281 / )277-312

جایگاهی تبعی اســ و به همین دلیل ،خود فرد هرگز نمی تواند خلق نســب کند ،بلکه با
ً
نسب هایی که دائما امام ایواد میکند ،میتواند عینی یابد.
ً
اسـاســا توجه انســانها به هر مقام معنو دیگر ازجمله شـهیدان نیز چنین توضـیح داده
میشود که گاه شهیدان خود شرایط توجه به خودشان را در دیگران ایواد میکنند و گاه وقتی
افراد بدانها توجه مییابند ،خود را در توجهشــان بازنمایی میکنند ،و هر دو توض ـیح بدین
معناسـ که این شهید اس که ایواد نسب میکند و دیگران به این نسب خلقشده توجه
میکنند و گاه با آن عینی مییابند.
برایناسـاس ،عینی یافتن مردم با انقالب اسـالمی دو سو یه دارد :سو یی به ارادۀ مردم و
سو یی به خواس دال مرکز انسانی انقالب یا همان ولی فقیه .بازنمایی سیرت ولی فقیه در
صورت مردمان ،نوعی از عینی میان آن دو را رقم میزند که تفسیر از روای

«الناسَعلیَ

دینَملوکدم» میشود.
نســب وجود با انقالب اســالمی در وجه تامش از باور و یقین به حقانی آن حاصــل
ً
می شــود .این حقانی البته ضــرورتا از طریق مطالعۀ انقالب اســالمی حاصــل نمی آید؛
همچنانکه رزمندگانی که در دهۀ شـص با اشاره به سخنان حضرت امام دربارۀ سر دادن
ً
برا انقالب ،ذره ا و لحظه ا تردید به خود راه نداده بودند ،ضــرورتا کســانی نبودند که
تئور والی فقیه ایشـان را خوانده باشند .آنان به «حقانی » انقالب اسالمی یقین داشتند؛
اگرچه به «حقیق » آن علم تفصــیلی نداشــتند .به عبارت دیگر ،آنان به انقالب اســالمی
«عارف» بودند ،نه «عالم» و نسب وجود شان با انقالب اسالمی در عرفانشان شکل گرفته
بود ،نه در معرفتشان.
معرف به انقالب اسالمی را باید از طریق قرار گرفتن در «میدان» آن حاصل کرد .عارف
به انقالب اسـالمی به هر میزان که در صحنۀ عمل انقالب اسالمی کنش کند ،بدان معرف
مییابد .صدالبته« ،ارزش کنش عالمان» بیشتر از «ارزش کنش عارفان» اس .
نکتۀ درخورتوجه اما این اسـ که علمی که مســبوق به عرفان انقالب اســالمی نباشــد،
ً
ضــرورتا به ایواد یا تقو ی نســب وجود با آن ختم نمیشــود .بســا کســانی که واقعی
انقالب اســالمی را به لحاظ معرفتی خوب و قو تبیین میکنند ،اما خود بهرها از نســب
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وجود با آن ندارند و از همین رو ،در میدانها انقالب (مثل هش ـ ســال دفاع مقدس،
اردوها جهاد و گردانها دفاع از حرم) حضور چشمگیر ندارند.
نسب وجود یک وضع هستیشناختی اس که معرف شناسی این وضع ،ارزش آن را
مضــاع میکند .به هر میزان که نســب ها وجود با انقالب اســالمی زیادتر و تشــدید
شـوند ،امکان تولید معرف دربارۀ این نسب ها نیز بیشتر فراهم میشود؛ همچنانکه شدت
نسب ها وجود با انقالب اسالمی در نقطۀ کانونی آن باعث میشود نسب ها وجود
ضــعی تر در خارج از این کانون نســب بدان ایواد شــود .به عبارت دیگر ،کم و کی
نسب ها وجود در نقطۀ کانونی انقالب اسالمی باعث شکلگیر میدان دایرۀ مغناطیسی
انقالب اســالمی برا جذب افراد بدان میشــود؛ بدین معنا که به هر میزان نســب وجود
«فئۀ قلیله»ا که در نقطۀ کانونی انقالب اسـالمی وجود دارند تشدید یابد ،امکان همراهی
دیگران با انقالب اسالمی بیشتر میشود.
پرسش از نسبت وجودی با انقالب اسالمی

پرسـش از نسـب وجود ما و انقالب اسالمی پرسشی مهم و درعینحال خطرناک اس :
مهم اسـ  ،چون به کم و کی کنش ما در سـاح انقالب اسالمی «حوی » میبخشد و
خطرناک اس ـ  ،چون حاکی از «گمگشــتگی» انقالب اســالمی در عمق وجود ماس ـ .
ً
اساسا هر پرسشی مسبوق به گمگشتگی اس ؛ حتی پرسش از خدا در مباحث خداشناسی.
بهراستی اگر بشر خدایی را که «أقربََ ِمنََحب ِ َلَالو َِر ی ِ َا» 1اس گم نکند ،دلیلی برا یافتنش از
بسـتر پرسـش باقی میماند؟ پرسـش از چیز که وجود دارد« ،تحصـیل حاصـل» اس و
محال .آیا بشر را دیدهاید که به دنبال دستش بگردد؟ دس همواره برا ما حاضر بوده و از
همین رو ،چون گم نشده ،پرسش هم نشده اس .
شــاید برا کســانی که انقالب اســالمی وجود خود را در ضــمن کنشها آنان تحقق
بخش ـیده ،هیچگاه ســؤال از نســب وجود شــان با انقالب اســالمی مطر نبوده اس ـ .
بهعبارتدیگر ،پرسـش از نسـب وجود مان با انقالب اسـالمی پرسشی متأخر و درجهدو
َ ْ
َ
َ َْ
َ « .1و ن ْحن أق َرب إلیه م ْن ح ْبل ال َورید (ق)27 :؛ ما از رگ گردن او به او نزدیکتریم».

پرسش از نسبت وجودی با انقالب اسالمی ا احمد رهدار (283 / )277-312

اس ؛ وگرنه ،آنانکه در متن ساختن انقالب اسالمیاند ،درس مثل بانو یی که در وضعی
حمل نوزادش قرار دارد ،مستغنی از «مشورت» و «پرسش»اند .مقام مشورت مقام پیشافعل
و مقام پرسـش مقام پسافعل اس ؛ بدین معنا که آنانکه در حال مشورتاند ،هنوز وارد گود
نشــده اند و آنان که در حال پرســش اند ،از گود عقب مانده اند .البته واضــح اســ که
«صــورتها کمالی» گود (عینی ) حتی برا کســانی که در وســط آن قرار دارند میتواند
مورد مشــورت و پرســش قرار گیرد .به عنوان مثال ،پرســش از صــورت ها کمالی انقالب
اسـالمی وقتی برا انقالبسـازان بهوجود میآید ،پرسـش از اصـل نسـب وجود شان با
ً
انقالب اسالمی ـــ که معموال مسبوق به شک در آن اس ـــ نیس  ،بلکه پرسش از کمال
ً
وجود اسـ که معموال ناشـی از ضـمیمه شدن خودآگاهی ذهنی به وضعی وجود  ،و
نسب به مرحلۀ پیشین ،واجد «بهعالوه»هایی اس .
در میان متفکران معاصـر جهان عرب« ،پرسش از تراث و نحوۀ مواجهه با آن» در دههها
اخیر فزونی یافته اسـ  .محمد عابد الوابر مراکشـی و حسن حنفی از اندیشمندانی هستند
که مسئلۀ مواجهه با تراث را بررسی کردهاند (الوابر 2334 ،م؛ حنفی1527 ،م) .این پرسش
بیش از همه ،در جریان نومعتزله که رو یکرد عقل گرا به دین دارند رایج اســ  .عقل گرایان
شـیعی اما کمتر از تراث و مواجهۀ خود با آن پرسیدهاند .راز این مسئله در این نکته نهفته اس
که در جهان تسـنن به دلیل انسـداد باب اجتهاد ،تراث آنها در تاریخ سـلفشـان متوق شـده و
ازاین رو ،تاریخ آنان خالی از تراثشــان اســ  .به عبارت دیگر ،درحالی که تراث در اندیشــۀ
عقلگرایان تسـنن ،محصـور در دورۀ صدر اسالم (دورۀ صحابه ،تابعین و تابعین تابعین) اس
(ر.ک .گلی و یوســفیان ،)217-217 :2473 ،در تاریخ تشــیع ازآنواکه انفتا باب اجتهاد
باعث شده نصوص اولیه تا به امروز امتداد یابند ،مفهوم تراث در ذهن انسان شیعی ،نه از جنس
تاریخ (گذشــته) ،بلکه از جنس فرهنگ (حال) اس ـ « .معاصــرت فرهنگ» باعث میشــود
هیچگاه ،مگر در مواقع بحران هو ی  ،از اسـاس آن پرسش نشود .ازاینرو ،بیپرسشی بسیار
ً
از ایرانیان دربارۀ انقالب اســالمی باید نه ضــرورتا به معنا بینســبتی با آن ،بلکه برعکس ،به
دلیل عینی انقالب اسالمی و هو ی آنان تفسیر شود.
اذعان به این عینی  ،حداقل مسـتلزم توجه به دو نکته اس  :نخس اینکه نباید انتقاد از
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انقالب اسـالمی به معنا پرسـش از آن تلقی شـود؛ چراکه پرسـش شـالودهشکنانه اس و
اســاس وجود یا کارو یژهها ذاتی پدیده را بهچالش میکشــد و انتقاد مســبوق به پذیرش و
ً
ً
معموال معطوف به تکامل آن اس ـ و دوم اینکه عینی یک پدیده با هو ی آدمی ضــرورتا
مقتضــی «خودآگاهی تفصــیلی و همگانی» بدان نیســ  .از همین رو ،توهین ارزشــی به
مســلمانی بیســواد ،به عنوان مثال ،یکی پنداشــتن او با حیوان ،بیشــک مورد اعتراض قرار
میگیرد؛ نه از سر آگاهی و به حقیق علمی هو ی  ،بلکه به دلیل تأثر وجود شخصی
و از عالم اسالمی؛ عالمی که و را در جایگاه «خلیفة الله» مخاطب قرار داده اس .
گابریل مارسـل دوگانها به نام «راز-مسئله» را مطر میکند .از نظر و  ،مسئله چیز
اس ـ که ســوژه میتواند آن را با در مقابل قرار دادنش ،ابژه ســازد و پس از تأمل ،دربارۀ آن
ً
حکم صـادر کند .این در حالی اسـ که راز قابلی ابژه شـدن ندارد و اسـاسا انسان محاط
بدان اس و امکان طر پرسشها شالودهشکنانه از آن را ندارد .البته مارسل اذعان میکند
ً
که امکان تبدیل شــدن راز به مســئله و برعکس وجود دارد ،اما اســاســا نمی توان با راز،
مواجهها مسئلهگونه داش یا با مسئله ،نسبتی ر َ
ازوش گرف (علیا.)36 :2476 ،
واقعی این اس که انقالب اسالمی برا برخی ،راز و برا برخی ،مسئله اس  .آنانکه
محاط به انقالب اســالمیاند ،همۀ عالم را از زاو یۀ انقالب اســالمی مینگرند؛ تا آنوا که
کسی همچون شهید آو ینی ادعا میکند که کل عالم در محاصرۀ حقیق (انقالب اسالمی)
قرار گرفته اس (سیدنژاد2473 ،؛ رحمتی ،)2477 ،و آنانکه نسب وجود شان با انقالب
َ
اسالمی ت َرک برداشته و حداقلی شده اس  ،ضمن احساس تعلق به آن ،در مغالطها آشکار
عیار آن را با شاخصهها و معیارها عالم رقیبش ،غرب ،میسنوند.
نکتۀ درخورتوجه این اس که راز بودن یا مسئله بودن انقالب اسالمی اعتبار نیس و
از طریق بخش نامه و مانیفســ پیشــینی به وجود نمی آید ،بلکه امر وجود اســ .
بهعبارتدیگر ،راز یا مســئله بودن انقالب اســالمی امر ثبوتی اس ـ که در افراد مختل
ممکن اسـ به اثبات (خودآگاهی) برسـد یا نرسد 1.همچنانکه بر اساس حکم متعالیه،
 .1در باب علم دو دیدگاه کالن وجود دارد :دیدگاه اکتسابی و دیدگاه اعطایی .حسب دیدگاه اکتسابی ،علم با
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وجود مسـاوقاتی همچون حیات ،قدرت و علم دارد ،نسـب وجود با انقالب اسالمی نیز
مسـاوقاتی انقالبی دارد .بهعنوان مثال ،بصـیرت انقالبی افراد تابعی از نسب وجود آنان با
انقالب اســالمی اس ـ  .ازاینرو ،شــخص بیســواد اما دارا نســب وجود اشــتداد با
انقالب اســالمی در مقایســه با شــخص باســواد و دارا نســب وجود حداقلی با انقالب
اسالمی از بصیرت بیشتر برخوردار اس .
حکایتگری از نسبت وجودی با انقالب اسالمی

شــاید در میان کســانی که انقالب اســالمی را تقریر کردهاند ،قلم هیچکس به اندازۀ شــهید
آو ینی حکایتگر نســب وجود اش با انقالب اســالمی نباشــد .آو ینی پیش از انقالب نیز
میاندیشیده و قلم میزده اس و همین مسئله باعث شده بهتر بتواند وجودش را در نسب با
دو عالم متفاوت حکای کند .نســلها پســاانقالب ازآنجه که امکان مقایســۀ وجود
خود را با عالمها متفاوت ندارند ،بهســختی می توانند از نســب وجود شــان با انقالب
اسـالمی بپرسـند؛ چه آنان فقط یک نسب را توربه کردهاند؛ نسبتی که هرچند ممکن اس
ً
«تطور» پیدا کرده باشــد ،عموما «تحول» نیافته اســ  .یکی از هم وطنان که برا توربۀ
عالمی متفاوت ،از ایران به ترکیه سفر کرده بود و چندان هم بهرها از علم نداش  ،در پرواز
اســتانبول-تهران به من میگف « :اگر روز ایران ترکیه شــود ،دق میکنم» .گفتم« :چرا؟»
گف « :در آنتالیا ،البته پس از فروکاهش احساسات غریز  ،احساس بیوجود کردم».
َ
واقعی این اســ که تحول وجود در یک عالم ممکن نیســ  ،بلکه هر عالمی با
تالش عالم کســب می شــود و حســب دیدگاه اعطایی ،تعلم ،تنها ایواد ظرف می کند نه مظروف ،بلکه
مظروف را خداوند در ظرف می ریزد .مشـابه این مسـئله ،این سـؤال می تواند طر شود که نسب وجود با
انقالب اسـالمی حصـولی اسـ یا تحصـیلی؟ همچنان که از نگاه نو یسندۀ این سطور ،در باب علم ،دیدگاه
اعطایی صـائب اسـ  ،در باب نسـب وجود نیز دیدگاه حصولی صائب اس ؛ هرچند پس از آنکه نسب
َ
وجود ت َرک می خورد ،گفـ وگو و تالش علمی می توانـد آن را ترمیم کنـد؛ همـان گونـه کـه مراتب باالتر و
شدیدتر نسب وجود  ،هم با تصرف اشراقی و هم با ایواد معرف میتواند حاصل آید .بهنظر میرسد عمدۀ
نسـب ها وجود ا که در سـایۀ توجه به حضـرت امام با انقالب اسـالمی ایواد شده ،ناشی از تصرف
اشـراقی معظم له اسـ و بسـیار از نسـب ها وجود ا که در سایۀ توجه مقام معظم رهبر با آن ایواد
میشود ،ناشی از ایواد معرف در آنهاس .
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وجود خاص تناســب و تالئم مییابد ،و همین نکته تبیین تحول وجود ناشـی از انقالب
اسالمی را برا نسلها پساانقالبی سخ کرده اس  .بهنظر میرسد آنان تنها زمانی خود
میتوانند نسـب وجود شـان با انقالب اسالمی را ابژه و دربارهاش تأمل کنند که در عالمی
ً
دیگر نیز زیســتـه بـاشــنـد .مثال مطالعه دربارۀ عالم غرب نمی تواند افراد را به واقعی
وجود شــان دربارۀ آن عالم واق کند و این مهم ،تنها پس از توربها زیســته در آن عالم،
آن هم پس از دورها که التذاذات عاد ناشـی از نو بودن غرب برایشــان تمام شــده باشــد،
حاصل میآید .ازاینرو ،حتی توربۀ ناقص از فرهنگ غربی در عمق فرهنگ ایرانی-اسالمی
که برا غربزدگان وطنی حاصــل آمده اس ـ نیز نمیتواند مقایس ـۀ حقیقی میان دو عالم
اسالمی و عالم غربی را ممکن سازد.
انقالب اسـالمی سـیر از اجمال به تفصیل داشته اس ؛ بدین معنا که مسائل ،سطو
مواجهه و درگیر آن با گفتمانها رقیب ،عرصهها و قلمرو کنش آن و ...تغییر کرده و ارتقا
یافته اسـ  .واضـح اس که دالل این مقیاس از تغییر ،تفاوت کیفی کنشگر در ساح
اجمالی با کنشـگر در ساح تفصیلی انقالب اس  .بهرغم اینکه گذار از ساح اجمال
به سـاح تفصـیل انقالب بهتدریج صـورت میگیرد ،نخستین نسلی که قرار اس کنشگر
سـاح تفصـیلی باشد از وضعی روحی و شرایط متمایز نسب به نسلها پیشین خود
برخوردار اسـ  .هرچند این نسل وارث نسلها پیشین خود اس و ازاینرو میراث نسب
وجود آن نســل ها با انقالب اســالمی را در اختیار دارد ،ورود اســتقاللی آن به ســاح
تفصیلی انقالب همواره برا و با ترس و تردید 1همراه اس .
میتوان برا درک راح تر این وضــعی روحی ،به گذار یک فرد از عالم تورد به عالم
تأهل اشاره کرد :گذار مذکور گرچه مسبوق به توربۀ سنگین نسلها پیشین از عالم تأهلی
اسـ  ،همواره برا انسـان تازهوارد با ترکیبی از دلهره و ترس با شیرینی و لذت همراه اس .
نسـل کنونی انقالب نیز هنگام مواجهۀ آن با بزرگترین قدرتها استکبار در منطقه و در
 .1به لحاظ سنخ ،برخی تردید ها نسل جدید ناشی از مسائل مستحدث و نوظهور در بستر انقالب اس  ،مثل
تردیدها ناشـی از پدیدۀ آقازادگی ،ران  ،اشرافی و برخی نیز ناشی از تقریر برخی نسلاولیها از وضعی
کنونی انقالب مبنی بر تحری آن از ریل اصلیاش اس .
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سـراسر عالم به نحو متناقضنمایی ،هم شور و شع دارد هم ترس و دلهره .بهنظر میرسد
هموار کردن شــرایط بـازیگر حـداکثر در متن انقالب برا این نســل ،به ضــمیمۀ
آگاهیبخشی به آن ،به مرور زمان از این تردید خواهد کاس .
شاید نسل جدید تعوب کند اگر بشنود بازیگران دفاع مقدس اینک هنگام روای آن حماسهها،
خود نیز در امکان وقوعی روای هایشـان تردید میکنند ،اما واقعی این اس که آن روای ها روز
تنها توسـط همین افراد که در وسـط صحنۀ مبارزه حضور داشتند ،نه آنانکه از بیرون آن را مشاهده یا
روای میکردند ،بهوقوع پیوســتهاند .طرفه اینکه تحلیلگرانی که در وســط گود جریان اســتکبار قرار
دارند ،هنگام گزارش از انقالب اســالمی نیز همین نســب آمیخته با شــور و تردید نســل کنونی را
گزارش میکنند .بهعبارتدیگر ،نســل کنونی انقالب با همۀ تردیدهایی که دارد و بیآنکه به نقش
خود در صـحنۀ انقالب خودآگاهی تفصـیلی داشته باشد ،در حال امتداد بخشیدن به انقالبی اس
که به سـاح تفصـیل خود پا گذاشـته و بیشـتر و سـنگینتر از سـاح پیشینش در حال درگیر با
جریان اسـتکبار جهانی اس  .بهعبارتدیگر ،این نسل با جنس کنش خود واقعیتی دیگر از انقالب
اسالمی را حکای میکند.
میزان خودآگاهی نســل کنونی به نســب وجود اش با انقالب اســالمی تابعی از نوع
تقریر اسـ که از آن بهدسـ میدهد .انقالب اسالمی را از هر زاو یها که برش بزنیم و
تقریر کنیم ،کیفیتی متفاوت از وجود خود را عرضــه میدارد .بهنظر میرســد مشــکل نســل
کنونی انقالب در این اس که هنوز برش مناسبی که بتواند بیشترین پیوند میان آن و انقالب
اسـالمی را برقرار کند نیافته اس  .بهعبارتدیگر ،نسل کنونی بهغلط ،گاه خود را در جایگاه
«روایتگر» انقالب قرار داده اس ؛ حالآنکه بهدرستی همواره در جایگاه «حکایتگر» آن قرار
دارد 1،و تفاوت این دو ،تفاوت انسان بیرون از گود و انسان درون آن اس  :انسانی که خود را
 .1تفاوت روای و حکای را در راو یان اردو ها راهیان نور به صــورت آشــکار می توان درک کرد .برخی راو یان
اردوها راهیان نور همان بسـیویها دورۀ دفاع مقدس هســتند که روای کنونی آنها از آن دوران ،از جنس
حکای وجود آنان اسـ و طرفه اینکه آنها ضمن حکایتگر آن دوران ،به فهم جدید و به تبع آن ،به نسب
وجود جدید با آن دوران نائل می شوند .درمقابل ،برخی از آنها راو یانی هستند که دوران دفاع مقدس را فهم
ً
کردهاند ،نه شهود .روای این افراد از آن دوران ،تنها روای اس نه حکای و اساسا نمیتواند نسب وجود
خلق کند.
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درون گود می پندارد ،به جا «پرس ـیدن»« ،عمل» می کند و خود را نه روایتگر که «متعلق
روایتگران» قرار میدهد.
خودآگاه نبودن الیه ا از این نســل به جایگاهی که در انقالب دارد باعث شــده نقش
جایگاهی دیگر را که میپندارد که در آن قرار دارد باز کند ،حالآنکه بهواقع ،بازیگر نقش
محور انقالب خود اوس  .روایتگران این دورۀ انقالب اسالمی اگر بهدرستی آن را روای
کنند ،بهوضـو نسـلی را خواهند دید که نقشـشان در قوامبخشی به انقالب ،نهتنها از نقش
نسل دهۀ نخس آن کمتر نیس  ،بلکه بسی بیشتر و مهمتر اس .
آنچه باعث شـده جامعه و حتی خود این نسلنقش واقعی خود را احساس نکند ،اقتضا
سـاح تفصـیلی انقالب اسـ  .در این سـاح  ،وضعی بهظاهر عاد و میدان عمل نیز
گسترده و پیچیده اس و اگر قرار بر دیدن نقشها باشد ،باید «وضعی عاد » جا خود را
به «وضــعی غیرعاد » بدهد ،و این تغییر وضــعی اگر ابتدا بهصــورت ذهنی فهم نشــود،
تبیین صورت عینی آن سخ خواهد بود.
کار مهمی که باید نسلها گذشتۀ انقالب برا نسل کنونی آن انوام دهند این اس که
نشـان دهند وضـعی انقالب اسـالمی همچنان وضـعی غیرعاد اس و نباید مهمترین
بازیگران آن که همین نسل کنونی هستند بپندارند که انقالب در وضعی عاد قرار دارد.
جالب اس ـ بدانیم در دهۀ نخس ـ انقالب کســانی حماســه آفریدند که وضــع آن را
متفاوت با وضــع عاد جهان معاصــرشــان تلقی کرده بودند .امروز نیز کســانی که انقالب
اســالمی را با منطق عاد و موجود جهان کنونی میســنوند ،در آن عیار خاص ـی مشــاهده
نمیکنند و تنها کسـانی که آن را بیرون از مناسـبات نظم بینالملل تصو یر و ترسیم میکنند،
هم برا انقالب و هم برا بازیگران درون آن نقشـی متفاوت قائل میشوند .بهنظر میرسد
«درک این تفاوت» اس ـ که میتواند تردید نســل کنونی انقالب را از آن بزداید و انگیزها
مضاع برا حضور و ایفا نقش و یژه بدان ببخشد.
تکامل در نسبت وجودی با انقالب اسالمی

تکامل به دو گونه صــورت میگیرد :گاه از جنس «تورم دادهها»س ـ و گاه از جنس «تغییر
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جه ها» .تورم دادهها کارو یژۀ علم اس  .البته تغییر کمی دادهها به اقتضا موارد ،وقتی از
حد خاصـی تواوز میکند ،به تغییرات کیفی که تغییر جه یکی از مصــادیق آن اسـ نیز
ً
میانوامد .تغییر جه اما عموما کارو یژۀ دین اسـ  .از این دوگونگی تکامل مبتنی بر علم
و دین ،می توان بـه دوگانگی «ماده-جاده» یاد کرد .تحوالت تاریخی گاه کارو یژۀ ماده ا
دارند و گاه کارو یژۀ جاده ا  .تکاملی که با انقالب اســالمی ایواد شــده هرچند به تکامل
مادها هم انوامیده ،اســاس آن تکامل جاده ا اس ـ  .بر اســاس این نوع تکامل ،منزل
وجود انســان تغییر مییابد و انســان جدید متولد میشــود؛ بهگونها که تحلیل صــرف
دادهها ظاهر موجود نمیتواند واقعی وجود او را توضیح دهد.
بیشـک ،اشتباه خاص دشمنان انقالب اسالمی نیز اصرارشان بر شناخ انسان انقالبی
از طریق صــرف تحلیل دادهها ظاهر بوده اسـ  .آنان حتی کارآمد را نیز نتیوۀ ترکیب
خاص ـی از همان داده ها ظاهر دانســته اند .این در حالی اس ـ که کارآمد همواره در
نسب با جه معنا مییابد.
عنصـر ایرانی عصـر انقالب از منزلتی برخوردار شده اس که به دلیل تغییر جه نگاه
و  ،دادهها ظاهر عالم برایش متفاوت با دیگران تحلیل میشــود .این منزل را در مقام
مثال میتوان به انسان نشسته بر قلها تشبیه کرد که به دلیل جایگاه بلند که دارد ،میتواند
افقها دورتر را رصـد کند و ببیند .در همین تشبیه ،انسان غربی بهسان شخصی اس که
در میانۀ درها روبهرو کوه نشسته اس و بهرغم همۀ امکاناتی که دارد ،نمیتواند آن سو
کوه را بنگرد؛ گو اینکه منزل پایین و باعث شــده حتی امکانات ظاهر نیز نتوانند برایش
افقی مشابه افق انسان برقلهنشسته تصو یر کنند.
تغییر منزل وجود انسـان انقالب اسالمی را به شکل واضحتر و سریعتر میتوان از
طریق مقایسۀ درک و تحلیل و با درک و تحلیل متناظرهایش در کشورها و نظامها سیاسی
دیگر دریاف ؛ همچنان که می توان از طریق تفاوت منزل و در دور ه ها متوالی تاریخ
معاصر ایران نیز تبیین کرد.
تاریخ معاصر ایران سه نوع آزاد را توربه کرده اس  :نخس « ،آزاد حکوم » که در
عصـر صـفو یه با رها شدن حکوم ایران از سیطرۀ حکوم ها سنی صورت گرف ؛ دوم،

 / 291پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411

آزاد «عالمان دینی» که در عصــر قاجار با افزایش پایگاه اجتماعی علما به و یژه به دلیل
استقالل مالی آنان از حکوم صورت گرف ؛ و سوم« ،آزاد مردم» که در عصر جمهور
اسـالمی با ارتقا فهم و بصـیرت سـیاسـی ناشـی از انقالب اسالمی صورت گرفته اس .
آزاد  ،اســتقالل ،عدال خواهی ،امنی  ،بصــیرت ســیاســی-تاریخی و ...شــبکه ا از
مفاهیمیاند که تحقق هریک از آنها بدون تحقق دیگر مفاهیم ،امکان ندارد.
البته دو نکته را در این خصوص باید لحاظ کرد :نخس اینکه این مفاهیم هنوار اند و
در مکاتب فکر -فرهنگی مختل  ،جه و تعاری متفاوتی دارند؛ دوم اینکه این مفاهیم،
بدل و نوع تقلبی نیز دارند و نوع اصـیل آنها در مکاتب دینی بیشــتر از دیگر مکاتب حاصــل
میشـود .ازآنواکه انقالب اسـالمی بسـتر ظهور سـنن الهی اس  ،سطح باالیی از مفاهیم
مذکور را تحقق بخشــیده اســ ؛ به گونه ا که در پرتو آن ،ک

انتظار و مطالبۀ مردم در

خصـوص این مفاهیم باال آمده اس  .از همین رو ،آزاد  ،استقالل ،عدال خواهی ،امنی
و هر مفهوم مشـابه دیگر در مطالبۀ عنصـر ایرانی پساانقالب ،با مطالبۀ دیگر مل ها اعم از
مســلمان و غیرمســلمان تفاوت کیفی بسـیار دارد :در جمهور اســالمی ،مطالبۀ مفاهیم
مذکور مطالبها در سـق اس  ،برخالف مطالبۀ مشابه آنها در دیگر کشورها که مطالبها
در ک اسـ  .بهعبارتدیگر ،مطالبۀ این مفاهیم در جمهور اسالمی مطالبه برا «تثبی
و تکـامـل» و مطـالبۀ آنها در دیگر کشــورها مطالبه برا «تکو ین و تحقق» آنهاســ .
براین اســاس ،وجود رو یکردها انتقاد در خصــوص مفاهیم مذکور را نباید به معنا
بینسبتی منتقدان با انقالب اسالمی دانس  1،بلکه باید به معنا تشدید انقالبیگر آنها در
نظر گرف ؛ حتی اگر خودشان بدین مسئله هم واق نباشند.
برخی مفاهیم مثل عدال  ،آزاد  ،امنی و اســتقالل از مقاصــد تاریخ بشــر هســتند؛
ً
بدین معنا که در طول تاریخ ،بشــر آنها را مطالبه کرده و اســاســا حیات خود را با آنها معنا
 .1مطالبه در سـق ممکن اسـ تا آنوا ادامه یابد که موجب تغییر در نسب موموعه مفاهیم انقالبی ما شود.
به عنوان مثال ،نســب ولی و مردم از منطق یک طرفۀ «فتوا-اطاع » از طریق مطالبۀ مردم می تواند به منطق
دوطرفۀ «مشـاوره-فتوا-اطاع » ارتقا یابد یا اینکه قانون اساسی به گونها تغییر یابد که ظرفیتی بهتر و بیشتر
برا اجرا ارادۀ ولی فقیه قرار گیرد.
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بخشیده اس  .این مفاهیم «دیرزا» هستند و بهراحتی حاصل نمیشوند ،بلکه تحقق آنها گاه
نیازمند تالش چندین قوم در مقاطع تاریخی متفاوت اس ـ ؛ همچنان که «دیرپا» هســتند و
پس از تحقق ،به ســهول از بین نمی روند ،بلکه انحطاط بشــر از آنها گاه تا قرنها به طول
میانوامد.
اقوام ذاکره و حافظه ا تاریخی دارند و آنچه را کســب می کنند به آیندگان خود ،ولو نه
ً
ضرورتا آگاهانه منتقل میکنند .بهعنوان مثال ،قومی که پس از قرنها مواهدت ،طعم عزت
و آزاد را چشیده اس اجازه نمیدهد فرزندانش از آن محروم شوند .انقالب اسالمی برآیند
بسیار از مفاهیمی اس که خود از مقاصد تاریخ بشر بوده و پس از قرنها تالش و آرزو
حاصل آمده و در اعماق جان مردم رسوب یافتهاند .این مفاهیم سرمایها بزرگ برا عنصر
ایرانی پسـاانقالب بهوجود آوردهاند که باعث شده اس با پشتیبانی آنها گردنهها مهمی را
طی کند.
طرفه آنکه سـرمایهها مذکور هنگام مواجهه با رخدادها مهم تاریخی ،نهفقط از میان
نمیروند ،بلکه خود را بازساز میکنند و عظیمتر میشوند 1.بهعنوان مثال ،مبارزه با داعش
برا مردمانی که نسـل پیشـین آنها حماسـهها دفاع مقدس را خلق کرده بودند ،بهدرســتی
بازساز یک توربۀ تاریخی در مقیاسی فراختر و باالتر بود .برخالف بسیار از تحلیلگران
بیرونی ،عنصر ایرانی در پرتو قریب نیم قرن بازیگر در میان رخدادها کمنظیر پساانقالب
اسالمی ،چنان استعداد یافته اس که برا نیل به اهداف بلند آن ،خود میتواند رخدادساز
 .1بسـیار از کوتهنظران هنگام طوالنی شــدن فاصــله میان رخدادها عبرتســاز تاریخی چنین میپندارند که
سـرمایهها رخدادها پیشـین از میان رفته اند .واقعی این اس که هرچه رخداد تاریخی مهمتر و بزرگتر
باشــد ،اســتعداد بیشــتر برا بازتولید ســرمایهها مذکور وجود خواهد داش ـ  .به عبارت دیگر ،ازآنواکه
اسـتعدادها بالقوۀ بشر در متن رخدادها مهم تاریخی بالفعل می شوند ،تاریخ هر قومی که بیشتر واجد
این رخدادها باشـد ،فرص بیشتر برا بروز و بسط استعدادها آن قوم فراهم می آورد .رخدادها مذکور
هرچند از مواهب الهی به اقوام اند ،این خود اقوام هسـتند که با اختیارشـان باعث بسط ارادۀ حضرت حق در
وجود تاریخیشــان می شــوند .انقالب اســالمی رخداد بزرگ قرن بیســتم بود که به تبع آن ،خرده رخدادها
دیگر ازجمله دفاع مقدس ،ظهور داعش و تحریم ها همه جانبه ظهور یافته و از همین رو ،بســتر فراخ و
مطمئن برا پرورش استعدادها برتر زمانهاش شده اس .

 / 292پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411

باشــد .واقعی این اس ـ که نســل کنونی ایرانی هرچند آبی مناســب برا شــنا نیافته اند،
شــناگران قابلی شــده اند که برا انتقال توربۀ پیشــینیان خود به نســل ها الحق ،بســیار
مستعدتر از نسلها سابقاند.
باز یگری عملی؛ شرط تقویت نسبت وجودی با انقالب اسالمی

هرچند اصـال نسـب با انقالب اسـالمی را پشتوانهها نظر تأمین میکند ،مبانی نظر
بدون امتداد عملی و عینی چندان در ایواد نسـب وجود با انقالب اسالمی مؤثر نخواهد
بود .بهعبارتدیگر ،راه فرید و انحصـار در ایواد نسب مذکور ،بازیگر عملی در میدان
انقالب اسالمی اس  .برایناساس ،چنین بهنظر میرسد که به هر میزان که کنشگر عملی
فرد در ســاح انقالب اســالمی حداکثر شــود ،به همان میزان نســب وجود و با آن
تشـدید خواهد شد و شاید از همین روس که نسل نخستین انقالب در مقایسه با نسلها
ً
بعد آن ،پیوند وجود قو تر  ،البته نه ضـرورتا معرفتی با انقالب اسالمی دارند؛ چراکه
آنان به اقتضا مرحلۀ تکو ین انقالب اسالمی ،کنشگر بیشتر در صحنۀ آن داشتهاند .این
در حالی اسـ که ازآنواکه آشـنایی نسـلها متأخر انقالب اسـالمی با آن بیشتر در سفرۀ
نتایج و دســتاوردهایش (مثل اســتقالل ،آزاد و امنی ) صــورت گرفته ،یعنی جایی که به
اقتضــا مرحلۀ تثبی و تکامل انقالب اســالمی ،امکان کنشــگر حداکثر در آن کمتر
اس  ،پیوند وجود با آن بهصورت حداقلی ایواد شده اس  .ازاینرو ،چنین بهنظر میرسد
که راه تقو ی و تشدید پیوند وجود با انقالب اسالمی امتداد بخشیدن به مبانی نظر آن از
طریق ایفا نقش عملی در ساح انقالب اس  .این رو یکرد بهصورت همزمان دو دغدغه
را ایواد می کند :نخســ  ،مســئلۀ چرخش نخبگان که بر اســاس آن ،نســل ها ســابق
عرصـهها بازیگر حداکثر در میدان انقالب را به نسلها الحق واگذار میکنند؛ دوم،
مسئلۀ جوانگرایی که بر اساس آن با باال رفتن قدرت ریسک عمل ،سرع کنشگر افزایش
مییابد .باتوجهبه این رو یکرد ،نهتنها راهحلی عملی برا رخوت ایوادشـده یا احساسشده
در نسـب با انقالب اسـالمی ایواد میشود ،بلکه همزمان ،وضع موجود نیز آسیبشناسی
میشود.
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در مقایسۀ میان نسل نخستین انقالب اسالمی و نسلها متأخر آن ،بهو یژه نسل حاضر،
ً
دو نکتۀ قطعی حاصــل میآید :اول اینکه نســل نخسـ عمال حضــور پررنگتر در میدان
انقالب داشـته اسـ ؛ دوم اینکه نسلها متأخر به نحو روزافزونی نسب نظر قو تر با
آن پیدا کردهاند .در اینکه نســل نخس ـ با انقالب اســالمی پیوند عملی قو دارد تردید
وجود ندارد ،اما در اینکه نسلها بعد پیوند نظر اشتداد با آن دارند تردید وجود دارد؛
تا آنوا که برخی س ـیاس ـیان داخلی و خارجی چنین تحلیل میکنند که انقالب اســالمی به
مرحلها رسـیده اس که شعارها انقالبیاش رنگ باخته و خود ،فرزندانش را میخورد.

1

در تحلیل این اتفاق ،برخی ،از دالل ها و اسـتلزامات عملی پدیدۀ جهانی شدن و یکسان
شـدن سـبک زندگی مردمان سـخن گفتهاند (به عنوان مثال ،ر.ک .خواجهسرور و طباخی
ممقانی ،)2431 ،برخی به ناکارآمد جمهور اســالمی در مقام عمل اشــاره کرده اند و
ً
نهایتا برخی دیگر فسـاد سـیسـتمی و درونی جمهور اسـالمی را مطر ساختهاند .این در
حالی اس ـ که در توربۀ تاریخی جمهور اســالمی ،شــواهد زیاد در نقض و نقد این
ادعاها وجود دارد .واقعی این اسـ که افقها جدید تاریخی همواره توســط معدود از
شــهروندان کشـ و محقق میشــوند؛ تا جایی که جامعهشــناســان و تئور پردازان انقالب
مطر کردهاند که برا محقق شـدن انقالب در مسیر حرک تاریخی قوم ،حداکثر به حدود
هف درصد آنان نیاز اس (ر.ک .گلدستون.)2431 ،
برایناسـاس ،بدون تردید میتوان ادعا کرد که انقالب اسـالمی برا ادامۀ تکاملی مسیر
خود ،بسـیار بیشـتر از آنچه حسـب کارشـناسی جامعهشناسان و تئور پردازان انقالب نیاز
دارد ،تربی کرده اس  .اهمی این نسلها تربی شده ازآنروس که قوت نظر آنها در
خصوص انقالب اسالمی به اندازها اس که از سو یی ،بسیار از فرضیات نسل نخستین
در زمرۀ مفروضات آنان قرار گرفته و از سو دیگر ،مرزها نظر انقالب اسالمی را فراتر از
جغرافیا سیاسی ایران ،تا عرصۀ بینالمللی و در افق تمدن نو ین اسالمی جلو برده اس .
 .1اسـاس این ایده متعلق به گئورگ بوشـنر ( ،)2746-2724نمایشـنامه نو یس ،شـاعر ،نو یسنده و عضو جنبش
ً
ً
«آلمان جوان» اس که پس از و  ،به یک اصل مشهور ،اما نه ضرورتا درس  ،تبدیل شده و احیانا نقد شده
اس (بهعنوان مثال ،ر .ک .محمد .)2432 ،
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مهمترین آسیب نسل کنونی انقالب اسالمی این اس که امکان کنشگر حداکثر در
عرص ـۀ آن برایش فراهم نیس ـ  .بهعبارتدیگر ،تولید و انســوام یافتن مبانی نظر انقالب
اسالمی و قرار گرفتن آن در ریل ثاب پیشرف باعث شده فرزندان انقالبی همهچیز را فرمال
(رسـمی) و نرمال (طبیعی) تلقی کنند؛ امر که به نوبۀ خود باعث میشود ماهی انقالبی
این حرک تاریخی را به محاق برد و پنهان کند .بهنظر میرسد برا برونرف از این مسئله،
باید به چگونگی پل زدن میان رو یکرد انقالبی و حل نیازها مردم اندیش ـید و در این میان،
البته نباید فراموش کرد که رو یکرد انقالبی نیازمند محمل هایی واقعی و نه صــور اس ـ ؛
بدین معنا که تا ذات یک رخداد اقتضــا مواجهۀ انقالبی نداشــته باشــد ،نمی توان چنین
مواجهه ا را با اعتبار محقق کرد .ازاین رو ،برا نوات انقالب اســالمی و برا ایواد و
تقو ی پیوندها وجود با آن ،باید همواره و به صــورت مســتمر به «خلق مســئله ها و
ً
1
پدیدهها ذاتا انقالبی» هم گمارد.
خوشـبختانه ،برخی از این مسـئلهها بهصورت طبیعی و برخی بهصورت نادانسته توسط
دشمنان این انقالب فراهم میشوند که نمونهها کرونا و تحریم مصادیق بارزتر آنها هستند.
اهمی این نوع مسئلهها این اس که بهصورت خاص ،یک طبقه و بهصورت عام ،کل مل
را به شــکلی تیز در جه انقالب اســالمی فعال میکند .بهعنوان مثال ،هش ـ ســال دفاع
مقـدس برا طبقـۀ نظـامی ها ،تحریم برا طبقه توار و درنهای کرونا برا طبقۀ نظام
ســالم و درمان 2به صــورت خاص و برا عموم مردم به صــورت عام امکان کنشــگر
 .1این سخن را نباید شبیه نظریۀ «انقالب دائمی» تروتسکی دانس (آشور  .)2476:33 ،تروتسکی انقالب را
به معنا علوم سـیاسـی آن مطر می کرد و همین باعث می شد هم در مقام نظر به بی ثباتی نظر متهم شود
هم در مقام عمل امکان تحقق انقالب ها دائم را نداشــته باشــد .این در حالی اســ که در نظریۀ «خلق
ً
مسئلهها ذاتا انقالبی» ،تنها یک انقالب وجود دارد که توصیه می شود مسئله ها جامعه به گونه ا مهندسی
شوند که حل آنها از طریق ارجاع به همین یک انقالب ممکن باشد.

 .2در جمهور اســالمی ،ســبک زندگی طبقۀ نظام ســالم و درمان (هم از جه ادار و هم از جه 
اقتصاد ) به گونه ا اس که به طور طبیعی آنها کمتر در مسیر آرمان ها انقالب اسالمی قرار می گیرند.
بحران کرونا به مثابه مسـئله ا که حل آن مقتضـی کنشگر انقالبی (مثل ایثار و رو یکرد جهاد ) بود ،باعث
شــد تعـداد درخورتوجهی از افراد طبقۀ مذکور و به تبع ،خانواده و اقوام آنان توفیق بازیگر در وســط میدان
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حداکثر در جه آرمانها انقالب اسالمی را فراهم آورد؛ بهگونها که طبقات مذکور در
این بسترها خاص توانستند بهصورت و یژه جلوه یابند و خلق حماسه کنند .بهنظر میرسد
ایواد ،تکثیر و توزیع این بسترها ،متناسب با طبقات متفاوت جامعه ،بهگونها که بتواند برا
عموم طبقات ،فرص کنشگر خاص ایواد کند ،راهی مطمئن و تکاملی در جه تشدید
پیوندها وجود با انقالب اسالمی باشد.
در کنار آسـیبهایی که متوجه نسـل کنونی انقالب اس  ،این نسل مز ی هایی نیز دارد
ً
که نسـب وجود آن را با انقالب اسالمی تقو ی میکند .مثال نسب نظر نسل کنونی با
انقالب اسـالمی نسـبتی عمیقتر از نسـلها پیشین اس  :نسلها پیشین برخی باورها
خود دربارۀ انقالب اسـالمی را بهصـورت تعبد شکل دادهاند .این در حالی اس که نسل
کنونی همۀ باورها خود را یا توربه کرده یا به صــورت عقلی پذیرفته و بدان ها اقناع یافته
اس ـ  .این و یژگی باعث شــده برخی مســائلی که برا نســل ها پیش ـین بهمثابه فرضــیه
(ثاب نشـده) قلمداد میشـده اسـ  ،برا این نسـل در زمرۀ مفروضات قرار گیرد .بهعنوان
ً
مثال ،درحالیکه برا نسـل اول انقالب فقدان حضـرت امام اسـاسا وضعیتی فاقد معنا و
تصـورناپذیر بوده اسـ  ،بهگونها که با ارتحال ایشـان ،گو اینکه نسـب آن نسل با انقالب
اسالمی بریده میشد ،نسل کنونی بیآنکه نسب خود و انقالب را تمامشده ببیند ،نهتنها در
اندیشـۀ فلسـفۀ تاریخی خود وضعی پسا امام خامنها  را تصور و ترسیم میکند ،بلکه
حتی در زمان حیاتشـان به جانشـین و نیز میاندیشد .بهعبارتدیگر ،درحالیکه نسل اول
انقالب ترجیح میدهد ولو به قیم «توق تاریخ» ،همچنان با حضرت امام زیس کند،
نسل کنونی انقالب با تمام عشقی که به ولی امر خود دارد« ،حرک تاریخ» را اصل میداند
و آمدوشد افراد در بستر آن را نهفقط طبیعی ،بلکه بایسته تشخیص میدهد.
دالل رفتار این دو نسـل در وضـعی ها خارج از اختیارشـان بهتر ادراک میشود:
انقالب اســالمی را بیابند و بدین وســیله ،هم پروژۀ انقالب اســالمی در وجه انقالبی آن به جلو آید ،که خلق
حماسهها درمانی ازجمله جلوهها ایثار و گذش پرستاران و هم پزشکان در تولید بهنگام واکسن کرونا
نمونههایی از آن اسـ  ،و هم خود این طبقه در ذهن مردم بهمثابه طبقها جهاد و ارزشی از طریق عناو ینی
خاص مثل «مدافعان سالم » که یادآور مفهوم ارزشی «مدافعان حرم» اس  ،ثب شوند.
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نسـل اول انقالب بهسـختی میتواند در وضعی فقدان ولی خود با ولی پس از او کنار آید.
این در حالی اس ـ که نســل کنونی انقالب در ســایۀ رهنمودها ولی ،اســتعداد فراتر از
تعامل صــرف با او پیدا کرده اســ  .شــاید تفاوت میان ابوذر و ســلمان دراین خصــوص
توضـیحدهنده باشـد :ابوذر خلوصـش در تبعی از امامش چنان اس که بر هر کجتابی از
مسیر او میشورد و فریاد میزند؛ حتی اگر بها این فریاد ،جدایی همیشگی او و امامش در
دنیا باشـد؛ سـلمان اما عمق معرفتش به امامش چنان اسـ که حتی وقتی استاندار غاصب
حق او میشـود و در دسـتگاه او کنش میکند ،ذرها از مقام «منا» بودنش کاسته نمیشود؛
چراکه سـلمان در مکتب امامش ،اسـتعداد تصرف در دستگاهها غیر و ضد او را پیدا کرده
اس  .شاید اگر نسل اول انقالب نیز دولتمردانی از جنس دولتمردان کنونی به خود میدید،
صـیحه میزد و ابوذروار دق میکرد .نسل کنونی انقالب اما با همۀ رنوی که از بودن برخی
مســئوالن ناهمراه می برد ،یاد گرفته اســ در کنارش بماند و از انقالبش پاســدار کند.

1

بهعبارتدیگر ،نسل اول انقالب برا انقالبی بودنش احترام میشد ،اما نسل کنونی انقالب
درحالیکه برا انقالبی بودنش عقاب میشود ،همچنان انقالبی اس .
ظرفیتهای تصرفی نسبتهای وجودی با انقالب اسالمی

در تـاریخ بشــر  ،الگوهـا تعـامـل بینافرهنگی-تمدنی متفاوتی توربه شــده اســ .
به عبارت دیگر ،فرهنگ ها و تمدن ها به الگوها متفاوتی با یکدیگر ارتباط دارند :گاه رابطۀ
خطی یکطرفه دارند؛ به این معنا که یک فرهنگ دهنده و دیگر پذیرنده اس (الگو اخذ
یک طرفه)؛ گاه رابطۀ خطی دوطرفه دارند؛ به این معنا که هریک از فرهنگ ها به دیگر
عناصـر میدهد و عناصـر نیز میگیرد (الگو گز ینش و استخدام دوطرفه)؛ گاه به دلیل
ً
دور بودن یا متضــاد بودن ،اســاســا رابطها با یکدیگر ندارند (الگو طرد مطلق)؛ گاه یک
 .1راز این قضـیه این اسـ که نتیوۀ اسـتقام نسـل اول انقالب ،بقا انقالب را رقم زد ،اما در نتیوۀ اسـتقام نسل
کنونی آن ،توســعه و تکاملش حاصــل میشــود .برخالف وضــعی بقا که وضــعی «ســازماندهی خود» اس ـ ،
وضـعی توسعه وضعی «تعامل با غیر» اس  .تعامل با غیر ،برخی ویژگی ها غیر را در اطراف فرد می چیند و اگر
آن فرد به ویژگیها خود ســخ تحفظ نداشــته باشــد ،بســیار بیشــتر از فرد که در وضــعی بقا مبارزه میکند و
ویژگیها غیرش تنها در برابر او حضور دارند ،استعداد لغزیدن و یکی شدن با غیر پیدا میکند.
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فرهنگ بی آنکه از فرهنگ دیگر عنصــر را بگیرد ،برا تکو ین یا تکمیل برخی عناصــر
خود ،از فرهنـگ دیگر الهـام می گیرد (الگو الهـام)؛ گاه یک فرهنگ از فرهنگ دیگر،
عناصــر را وام می گیرد و آن را در درون شــبکۀ عناصــر خود به گونه ا جا می دهد که
کارو یژها متفاوت پیدا میکند (الگو تصرف) .بهعنوان مثال ،جمهور اسالمی عناصر
مثل تفکیک قوا ،رفراندوم و احزاب را از تمدن و فرهنگ غرب وارد کرده ،اما آنها را بهگونها
در ســاختار ادار خود جا داده اســ که کارو یژه ا متفاوت با کارو یژۀ غربی خود پیدا
کردهاند؛ تا جایی که حتی خود غربیها هم ،دیگر این عناصر را عناصر غربی نمیدانند.
جمهور اسـالمی این رو یکرد تصـرفی را بهتدریج آموخته و به تفصـیل رسـانده اس .
توربۀ موفق جمهور اســالمی در تصــرف عناصــر غربی باعث شــده نســل کنونی انقالب
موفقتر از نسلها پیشین بتواند با فرهنگها بیگانه ارتباط گیرد و تعامل کند و همچنان بر
عناصـر اسـاسـی انقالب اسـالمی نیز تحفظ داشته باشد .از همین رو ،در دههها نخس
انقالب ،ارتباط جوانان ایرانی با عناصــر فرهنگ غربی مثل و یدئو و ماهواره نوعی ریســک
خطرناک تلقی میشــد .این در حالی اسـ که در دهۀ اخیر ،دایره و مصــداق ارتباط آنان با
عناصر مختل و پیچیدۀ فرهنگ غرب ضمن اینکه گستردهتر شده ،شدت تحفظ بر فرهنگ
انقالب ،هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی ،افزایش یافته اسـ  .دلیل مهم این مســئله،
افزایش قدرت تصرفکنندگی نسل کنونی انقالب اس .
زمانی که جولیا پطرس ،خوانندۀ مسـیحی لبنان ،نامۀ سیدحسن نصرالله خطاب به مل
لبنان پس از پیروز آنها در جنگ سیوسهروزه با اسرائیل را با اندکی تصرف ،تبدیل به سرود
«احبایی» کرد و مورد اســتقبال گســتردۀ مردم لبنان قرار گرف  ،افراد کمی این اقدام را
عقبنشـینی حزبالله از آرمانها نخستین آن تلقی کردند ،بلکه بیشتر تحلیلگران آن را به
امتداد فرهنگ حزب الله در فرهنگ خوانندگی لبنانی تفس ـیر کردند و آن را به درســتی نوعی
تصرف حزبالله در فرهنگ غیردینی لبنان دانستند.
نســل کنونی انقالب اســالمی نمونهها فنی و پیچیدۀ بســیار از اینگونه تصــرفات را
آموخته و توربه کرده اس  .بهعنوان مثال ،میتوان به تصرف موفق این نسل در سینما بهمثابه
آورده ا فنی از فرهنگ غربی ،اشــاره کرد؛ به گونه ا که به جرئ می توان از دســتاورد آنها
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بهعنوان سینما دینی یاد کرد.

1

نتیجهگیری

فراوانی پرســش و تردید دربارۀ انقالب اســالمی و اجزا آن را از دو جه می توان تحلیل
کرد :نخس ـ ازاینجه که «پرســش ها شــالودهشــکنانه» بوده ،برانداز نظام س ـیاس ـی
جمهور اسالمی را هدف گرفته باشند؛ دوم ازاینجه که «پرسشها پیشبرنده» و ناظر به
تغیر منزل ها اســتکمالی انقالب بوده ،به دنبال کشــ

زبان جدید و مناســب با این

منزل ها باشـند .خاسـتگاه انسانی پرسشها شالودهشکنانه کسانی هستند که فاقد نسب
ً
وجود با انقالب اســالمیاند و متقابال خاســتگاه انســانی پرســشها پیشبرنده کســانی
هسـتند که از شـدیدترین نسب وجود با آن برخوردارند .بیشک ،نسب وجود انقالب
اسـالمی را میتوان از طریق تبیین نسـب پرسشها شالودهشکنانه و پیشبرنده تبیین کرد.
دراینخصوص ،نکاتی بهعنوان نکات جمعبند ارائه میشوند:
کم و کی پرسـشها شـالوده شـکنانه تابعی از شدت و ضع نسب ها وجود با
انقالب اسالمیاند؛ بدین معنا که هرچه شدت نسب ها وجود با انقالب اسالمی بیشتر
باشد ،پرسشها شالودهشکنانه موضوعات و نقاط حساستر از انقالب را نشانه میروند.
بهعنوان مثال ،در شـرایطی که برآیند نسـب ها وجود با انقالب اسالمی حداقلی باشند،
پرسـشها شـالوده شـکنانه از طریق نقد مسـئوالن میانی ،برانداز نظام سـیاسی را نشانه
میروند و در شـرایطی که نسـب ها مذکور حداکثر باشند ،قصد برانداز از طریق نقد
ارکان انقالب اسـالمی ازجمله نقد شـخص ولی فقیه دنبال میشود .دلیل این قضیه نیز این
 .1بـه عنوان مثـالی دیگر ،در ماه ها اخیر شــاهد حضــور مکرر یک روحانی حکومتی در منازل زنان بزهکار
هستیم .این اتفاق از منظر تصرف فرهنگی ،اتفاقی بسیار میمون اس  .در این دیدارها فرص ها گف وگو
فرهنگی میـان جریـان انقالبی و جریان بی نســب با انقالب فراهم آمده اســ  .وجه تصــرفی این دیدارها
ازآنروسـ که ذهن افکار عمومی نهتنها دربارۀ این دیدارها منفی نیس (بدین معنا که روحانی مذکور متهم
به ارتباط نامشروع با آن زنان نمیشود) ،بلکه از آنها انتظار تأثیر و تصرف دارند .نمونۀ اینگونه ظرفی ها برا
تصـرفات فرهنگی در جبهۀ انقالبی بسـیار اسـ و اگر رو یکرد حداکثر به عرضۀ این نمونه ها داشته باشیم،
توان تصرف فرهنگی نسل جدید بیشتر معرفی میشود.

پرسش از نسبت وجودی با انقالب اسالمی ا احمد رهدار (299 / )277-312

اســ که نقدها حداقلی و میانی نمی توانند نســب ها وجود شــدید را که ناشــی از
باورها عمیق به انقالب اسالمی هستند ،دربارۀ حقانی آن به تردید اندازند؛
ً
پرســشها پیشبرنده عموما از بســتر پرســشها شــالودهشــکنانه حاصــل شــدهاند.
بهعبارتدیگر ،پرسـشها پیشبرنده پاسـخهایی اسـتعالیی به پرسـشها شالودهشکنانه
هســتند و از همین رو ،مسـیر طوالنی برا تولید آنها طی شــده اسـ  .انســانها حامل
پرسـشها پیشبرنده بیشـترین آشنایی را با پرسشها شالودهشکنانه دارند؛ بهسان مرجع
تقلید که درحالیکه در مقایسـه با دیگر متدینان ،حامل بیشـترین شـبهات دربارۀ دین اس ،
عمیقترین نسـب را با دین دارد ،یا بهسان پزشکی حاذق که درحالیکه بیشترین سلطه را بر
فرایند ســالم بدن دارد ،بیشــترین احتماالت بیمار را رصــد میکند و بدانها علم دارد.
به عبارت دیگر ،یقین ها انســان ها حامل پرســش ها پیش برنده مســبوق به شــک ها
انسانها حامل پرسشها شالودهشکانهاند؛
انسـانها حامل پرسـشها پیشبرنده بهسان فئۀ قلیلها هستند که هرچند تعدادشان
اندک اســ  ،از بیشــترین قدرت تأثیرگذار بر حامالن پرســش ها شــالوده شــکنانه
برخوردارند .نمونۀ بارز تاریخی این فئۀ قلیله ،کربالییان هستند که بهرغم اندک بودنشان ،از
بیشــترین شــدت تأثیر در مخالفان برخوردار بودند .آنچه دراین خصــوص توجه بدان حائز
ً
اهمی اسـ  ،این اسـ که این فئۀ قلیله ضرورتا از خواص انقالباند؛ چراکه وجه اعتبار
این اشـخاص به شـدت نسب وجود آنها با انقالب اسالمی اس  ،و نسب وجود یک
وضع ثبوتی اس که هم میتواند در قالب کنشها ساختار بهاثبات برسد و هم در قالب
کنش ها فرد غیرســاختار  ،و حتی ممکن اســ هیچ گاه به اثبات نرســد ،که البته
دراینصورت ،شدت تأثیرگذار اندکی خواهد داش ؛
تداوم انقالب اسالمی منوط به تبدیل کردن وضع ثبوتی حامالن پرسشها پیشبرنده به
وضع اثباتی آنهاس  .توفیق نداشتن در این مهم ،مثل عشق پنهان و نهفتۀ عاشقی میماند که
هیچگاه فرص اعالم و ابالغ به لیلی پیدا نکرده باشد و به همین دلیل ،لیلی تن به ازدواج با
شــخص ـی دیگر داده باشــد .فئۀ قلیلۀ انقالب اســالمی نیز در صــورتی میتوانند تداوم آن را
تضــمین کنند که خود در موار و مناصــب ســاختار مهم آن حضــور داشــته باشــند.
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بهعبارتدیگر ،کنشگر ساختار راهحل تبدیل وضع ثبوتی حامالن پرسشها پیشبرنده
به وضـع اثباتی آنهاسـ  .البته ازآنواکه کنشگر ساختار خود مفهومی تشکیکی اس ،
واضح اس که اعتبار و قلمرو ساختار در کم و کی تأثیر کنش در آن تأثیرگذار اس ؛
فئۀ قلیلۀ انقالب نه تنها نباید از ورود به بســترها درســ پرســش زا بپرهیزد ،بلکه به
اقتضــا س ـیر در مراحل تکاملی انقالب اســالمی ،الزم اس ـ خود در آن پیشگام باشــد.
واضـح اس که الزمۀ این پیشگامی ،افتادن در ورطۀ پرسشها و تردیدهاس ؛ بهگونها که
حتی ممکن اسـ بسـیار از پرسـشها و تردیدها دربارۀ انقالب اسالمی ناشی از ماهی
کنش همین فئۀ قلیله باشــد .بهعنوان مثال ،اگر سـیر تکاملی انقالب اســالمی بهطور طبیعی
پس از ورود به ساح ها فرهنگ و سیاس  ،مقتضی ورود به ساح اقتصاد باشد ،نهتنها
نباید به بهانۀ پرســشزایی این ســاح از ورود بدان ابا داش ـ  ،بلکه الزم اس ـ فئۀ قلیلۀ
انقالب خود پیشقراول این ورود باشند 1.بیشک ،درد ناشی از پرسشها و تردیدها جدید
بهسان درد زایمان ،ثمربخش خواهد بود :همچنانکه درد زایمان نباید دلیل پرهیز از حاملگی
باشد ،درد پرسشها و تردیدها نیز نباید مانع ورود به ساح ها تکاملی باشد.
به طور خالصــه ،پرســش از انقالب اســالمی و مســیر طی شــدۀ آن زمانی می تواند
شـالودهشکنانه و براندازانه باشد که ساح وجود انقالب که با ساح وجود باورمندان
به آن پیوند خورده و عینی یافته اسـ  ،از «بسط و تفصیل» بازمانده باشد؛ وگرنه ،اگر کم و
کی

پرســش ها و تردیدها معطوف به انقالب اســالمی در نســبتی ثاب یا تقلیل یابنده

(کاهشی) نسب به ساح وجود انقالب باشند ،هیچ خطر را نمیتوانند متوجه انقالب

 .1ورود به ساح ها پرسشزا همواره مقرون به زحم ها و تالشها مضاع اس و پرهیز اختیار از ورود به
آنها به معنا توق تکامل و اصـال بخشیدن به کنشها حداقلی و کمنتیوه اس  .به عنوان مثال ،اگر زعام
دینی کیفی یک جامعه از یک مرحله به بعد مقتضـی ورود به سـاح اقتصـاد باشد ،مرجع دینی نباید به بهانۀ
پرسش زا بودن این ساح  ،به توق در مرحلۀ پیش از آن بسنده کند؛ هرچند ورود و به این ساح  ،پرسش ها
و تردیدهایی را دربارۀ زعام دینی و حتی خود دین ایواد کند .بهعبارتدیگر ،عقالنی این ورود از طریق فقدان
پرســش و تردید توجیه نمیشــود ،بلکه از طریق ضــرورتها پراگماتیک ،کم و کی نتایج ،رویشها جدید،
ایواد فرص ها خاص و حتی از طریق تناسب با کم و کی آرایش دشمن تبیین میشود.
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اســالمی و باورمندان بدان کنند؛ حتی اگر شــالودهشــکنانه باشــند 1.ازاینرو ،شــاید بتوان به
ً
سیاس ها و رو یکردها بسطدهنده به انقالب اسالمی ،که بهطور واضحی نمیتوانند صرفا
ماهیتی مانیفســتی داشــته باشــند ،بلکه تابعی از مطالبه و اقتضــا تکامل وجود فئۀ قلیلۀ
انقالب هسـتند ،بهعنوان راهبرد اسـتراتژ یک در برابر پرسـشها و تردیدها معطوف به آن
(اعم از پرسشها و تردیدها درونی و بیرونی) نگریس .
کتابنامه
آشوری ،داریوش ( .)1387دانشنامۀ سیاسی ،تهران ،مروارید.
ابن باابویه قمی (شااای صااادوق) ،محمد بن علی (1413ق) .من ل یحضیییره الفقیه  ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی.
الجاابری ،محماد عابد (1993م) .نحن و التراث :قراءات معاصیییرى فی تراثنا الفلسیییفی ،بیروت،
المرکز الثقافی العربی للنشر والتوزیع.
حنفی ،حسن (2118م) .التراث و التجدید :موقفنا من التراث القدیم ،قاهره ،المنهل.
خواجه ساااروری ،غالمرضاااا و طباخی ممقانی ،جواد (« .)1392جهانی شااادن سااابک زندگی و
تقاضاای دگرگونی سایاسای» ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی ،ج  ،4ش
 ،11ص .161-131
رحمتی ،سااامیرا (« .)1388انقالب ادبیات (نااهی به ادبیات انقالب از منظر شاااهید آوینی)»،
زمانه ،ج  ،81-79ش  ،8ص .34-33
سیدنژاد ،میرصادق (« .)1384سیری در اندیشههای شهید آوینی» ،گلبرگ ،ش .61
کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1365الکافی ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
گلادساااتون ،جاک ( .)1392مطیالعیاتی نظری ،تطبیقی و تیاریخی در بیاب انقالب هیا ،ترجمۀ
محمدتقی دلفروز ،تهران ،کویر.
گلی ،جواد و حسان یوسافیان (« .)1389جریان شناسی نومعتزله» ،معرفت کالمی ،ج  ،3ش ،1
ً
 .1به عنوان مثال ،اگر بتوان حیث وجود انقالب اسالمی در یک زمان را در قالب یک عدد مثال صد بیان داش
و پرسش ها و تردیدها شالوده شکنانه دربارۀ آن در آن زمان را بیس فرض کرد ،واضح اس که با تغییر عدد
حیث وجود انقالب از صــد به دویس ـ  ،پرســشها و تردیدهایی با دوز چهل و پایینتر از آن به دلیل اینکه
ً
نتوانستهاند نسب پرسش و حیث وجود مذکور را بهصورت اشتداد بر هم زنند ،اساسا نمیتوانند خطرناک
باشند .بهعبارتدیگر ،واضح اس که اگر دو بار افتادن در دویس کیلومتر طی طریق طبیعی باشد ،چهار بار
یا کمتر از آن افتادن در چهارصد کیلومتر نیز طبیعی خواهد بود؛ هرچند درواقع ،چهار از دو بزرگتر باشد.
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