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شاید هیچ کســی بیش از رهبر معظم انقالب 
اســالمی ملت ایران را در سال های متمادی به 
دشمن و راهبردهای آن اشــاره نداشته است. 
معظم له خود در شــرح این همــه تأکیدات 
فرموده اند: »من که مدام تعبیر دشمن ]را بیان[ 
می کنم، یک عده ای ناراحت می شــوند که چرا 
فالنی مدام می گوید دشمن؛ بله، باید تأکید کرد 
تا مردم فراموش نکنند که دشمنشان در کمین 
اســت، به طور دائم دارد کار می کند برای اینکه 
جوان ها را مأیوس کنــد، منحرف کند، از راه باز 
بدارد؛ آنهایی را که معتقد نیستند غرق در فساد 
کند و آنهایی را که معتقدند منحرف و زاویه دار از 

خط انقالب کند.«
 )1399/12/25( 

همچنین ایشان در 1381/9/1 درخصوص چرایی 
دشمن شناسی اذعان داشتند: »مهم تر از شناختن 
دشمن، شناختن دشــمنی و روش دشمنی کردن 
اوست. اگر انســان بداند دشــمن از چه راهی وارد 
می شود، حواس خود را جمع خواهد کرد.« بر همین 
اساس در ادامه تالش شده است تا به شکلی مختصر 
برخــی از مهم ترین تذکرات رهبــر معظم انقالب 
درخصوص راهبردهای دشــمن را که در سال های 
اخیر کمتر بدان ها توجه شــده و شاید فراموش نیز 
شــده، مرور کنیم. هر چند که این مــوارد در یک 
گزارش نمی گنجد و نیاز به بررسی های مفصلی دارد 
که ان شاءاهلل در شــماره های آتی این صفحه محل 

توجه خواهد بود.

سه گام فرمول دشمنان برای شکست انقالب 
اسالمی

مردم و جوانان ما نگذاشتند فرمول قدیمی دشمن، در 
انقالب اسالمی تحقق پیدا کند. این فرمول چیست؟ 
قدم اول، جدایی دستگاه سیاست و نهضت از دین 
و روحانیت اســت. قدم دوم، مأیوس شدن مردم از 
تحولی که به وجود آمده اســت؛ مثل مشروطیت و 
نهضت ملی شدن صنعت نفت. مأیوس شدن مردم 
موجب می شود که در صحنه حضور نداشته باشند. 

قدم سوم، در غیاب مردم، پدید آمدن یک دیکتاتوری 
ظالمانه و بی رحم و در مشت دشــمن و استکبار و 
استعمار قرار گرفتن است. در تحوالتی که دین نقشی 
نداشته است، راحت توانسته اند این فرمول را پیاده 
کنند: مردم را مأیوس کنند؛ آنهــا را از صحنه دور 
کنند؛ در غیاب آنها هر کاری که می خواهند بکنند و 
عوامل موردنظر خود را سر کار بیاورند. در ایران پس از 
انقالب اسالمی نتوانستند این کار را بکنند؛ نتوانستند 
عنصر دین را از اساس حکومت جمهوری اسالمی و 
انقالب اسالمی جدا کنند؛ نتوانستند مردم را مأیوس 
کنند؛ مردم در صحنه ماندنــد و تا مردم در صحنه 
هستند، دشمن مجال هیچ تحرک واقعی و حقیقی 

را در کشور ما ندارد. 
)بیانات در دیدار مردم کاشان و آران و بیدگل  1380/8/20(

سه هدف مرحله ای دشمن
دشــمن ســه هدف مرحله ای و مقطعی را تعقیب 
می کند. اول، عبارت اســت از تخریب وحدت ملی؛ 
یکپارچگی ملت ایران را بشــکنند و تخریب کنند. 
دوم، تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم؛ 
یعنی به تخریب ایمان ها و باورها و اعتقاداتی که این 
ملت را از یک ملت عقب افتاده توسری خور، به یک 
ملت پیشرو و شجاع و میداندار در دنیا تبدیل کرد، 
بپردازند. این حرکت، با اعتقادات و باورهایی انجام 
گرفت؛ بدون این باورها که انسان حرکت نمی کرد و 
این ملت پیش نمی رفت. دشمن می خواهد این باورها 
را در ذهن ملت ما تخریب کند. سوم، تخریب روح 
امید و تخریب آینده در ذهن مردم. پس، سه تخریب، 
مورد نظر دشمن است: تخریب وحدت ملی، تخریب 
باورهای کارساز و مقاومت بخش و تخریب روح امید. 
اسم این تخریب ها را هم »اصالح« می گذارند! من 
کاری به این دوستان و خودی های غافل ندارم؛ بحث 
من بر سر دشمن است که سلسله جنبان این حرکت، 

به بیرون از این مرزها مربوط است.
 )بیانات در خطبه های نمازجمعه  1378/9/26(

سیاست اصلی و راهبردی دشمن
سیاســت اصلی و راهبردی آنان در مورد کشور 

ما، شــکاف افکندن در صفوف متحد و یکپارچه 
مردم مســلمان و انقالبی ایران اســت. گروهی 
را »محافظــه کار« و گروهــی را »اصالح طلب« 
می نامنــد؛ از یک گــروه حمایــت می کنند و 
برعکس، حمالت تبلیغــی خویش را علیه گروه 
دیگــر متمرکز می کننــد. آنها بــا بزرگ کردن 
بعضی اشکاالت، ســعی می کنند نظام اسالمی 
را غیرکارآمد جلوه دهند و مردم را از نظام دینی 
مأیوس نمایند و جدایی دین از سیاست را تبلیغ 
می کنند. ایمان عمیق دینی مردم ما، بزرگ ترین 
ســد راه آنهاســت. آنها با برنامه های تبلیغاتی 
خویش، می خواهند جوانان را در کشور مأیوس 
کنند و مشکالت اقتصادی را - که کم وبیش در 
همه جای دنیا متعارف و رایج است - جزو مسائل 
الینحل نظام جمهوری اسالمی قلمداد نمایند. 
آنها با تبلیغات خود می خواهند امام)ره( و ارکان 

انقالب را زیر سؤال ببرند. 
)مراسم گشایش کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین  1380/2/4(

دشمن سیاست تحقیر را دنبال می کند
دشمن سیاست تالش برای تحقیر ملت را ادامه 
می دهد؛ یعنی امروز هم همان سیاست ها را دارند 
]ادامه می دهند؛[ یعنی دشمن مأیوس نشده است 
از اینکه بتواند در روحیات مــردم تأثیر بگذارد. 
این نکته را بایســتی همه ما در تحلیل هایمان، 
در اظهارنظرهایمــان، در اعتراض هایمان درنظر 
بگیریم که دشــمن امروز درصدد این است که 
این احساس عزت را، احساس قدرت را، اطمینان 
به نفس ملی را مخدوش کند و از بین ببرد. البته 
دشــمن تالش می کند، خدای متعال هم عکس 

این را تقدیر کرده.
 )بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/2/28(

نفوذ در ذهن جوانان
زمان پیش رفته، تغییر زیادشــده، راه های نفوذ 
در ذهن جوان ها زیادشــده. این راه هــا را باید 
بشناســید و به خصوص باید مواجهه با دشمن را 

در حوزه تفکر و احساس جوان ها اهمیت بدهید 
و بدانید که دشمن نخستین نقطه ای را که مورد 
توجه قرار می دهد، آن نقطه فعال است که یکی 
از بخش های آن، عبارت اســت از نســل جوان؛ 
چون امید به نسل جوان اســت و سازنده آینده، 
نسل جوان اســت، لذا آنجا را دشمن هدف قرار 
می دهد. البته یکی از نقاط حســاس هم علمای 
دین هستند؛ دشمن آنجا را هم به انواع مختلف و 

اشکال گوناگون هدف قرار می دهد.
 )بیانات در دیدار روحانیون و طالب تشیع و تسنن کردستان  1388/2/23(

پازل دویست قطعه ای دشمن
گاهی اوقات، دشــمن کار را به گونــه ای ترتیب 
می دهد که حرف حقی، از زبــان یک نفر صادر 
بشــود! دشــمن ناحق و باطل اســت، پس چرا 
می خواهد این حرف حق از زبان آن شخص صادر 
بشــود؟ چون می خواهد پازل خــودش را کامل 
کند. این پازل از صد یا دویســت قطعه تشکیل 
شده؛ یک قطعه اش هم همین حرف حقی است 
که آن شخص باید بزند تا این پازل را کامل کند! 
اینجا این حرف حق را نباید زد. پازل دشــمن را 
کامل نباید کرد. در این حد هوشیاری الزم است! 
بله، وارد سیاست بشوید و فکر سیاسی کنید؛ اما 
بسیار هوشیار. دشمن نباید بتواند از هیچ حرکت 
و اظهار و موضع گیری شما اســتفاده کند. این، 
اصل اول و یک خط قرمز اســت. چطور دشمن 
را بشناســیم؟ چطور تمایالت او را کشف کنیم؟ 
چطور بفهمیــم که این کار به نفع دشــمن یا به 
ضرر دشمن است؟ این همان نقطه اساسی است. 
این همان جایی است که به اهتمام کامل، مطلقاً 
ســهل انگاری نکردن و هوشیاری و بیداری کامل 
احتیاج دارد. اگر هم در جایی برای انسان مطلب 
روشن نیست، آن جا نباید حرکت کند. اگر دیدید 
زیر پا محکم است، پا بگذارید؛ اگر دیدید مشکوک 
است، پا نگذارید. بنابراین محافظه کار نباشید، اما 

هوشیار باشید؛ این، آن خط سیاسی است.
 )بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه ها 1386/2/31(

شناخت دشمنی مهم تر از شناخت دشمن
نگاهی به شیوه های دشمنی با ملت ایران براساس سال ها تذکرات رهبر معظم انقالب

واکاوی مؤلفه اثرگذاری زمان و نسل در تصویر انقالب  ها

انقالباسالمیبهروایتنسلها

متفکران و نظریه  پردازان علوم سیاســی خواهان تبیین پدیده 
انقالب در تاریخ بشری هســتند. به تعبیر هانتینگتون، انقالب 
حرکتی مبنایی با تحول در هنجارهای ساخت اجتماعی و مدیریت 
سیاسی کشور است. پرسش  های پیشــینی در مطالعات انقالب، 
کوششی علی برای شناخت شکل  گیری یک انقالب و تکاپو برای 
تبیین مولفه های مؤثر و سرعت  بخش آن است؛ هرچند انقالب  ها 
تندباد سهمگینی بر پیکره نظامات سیاسی- اجتماعی هستند. 
خیزشی سریع که این پرسش را برای پژوهشگران سیاسی تداعی 
می کند که چرا هیچ کس نتوانســته بود انقالبی چنین سهمگین 
را پیش بینی کند؟ انقالب اســالمی ایران به تعبیر چارلز کرزمن، 
انقالبی »تصورناپذیر« در گستره سرزمینی کشوری در غرب آسیا 
بود. او در کتاب »انقالب تصورناپذیر در ایران« درصدد پاسخ به این 
ناپیش  بینی بودگی انقالب اسالمی ایران است. تحلیل گران سازمان 
سیا در آبان ماه ســال 1357در قبال آینده شرایط سیاسی ایران 
معتقد بودند که »انتظار می رود که شاه تا 10سال آینده فعاالنه در 

قدرت باقی باشد.« اما ایرانیان تاریخ را تغییر دادند.

گام بعدی در روند مطالعات انقالب  ها، پرسش بنیادین پسینی در قبال 
آینده انقالب  هاست. در همین راستا تامالت نظری مقایسه  ای نظیر اثر 
مهم کالرنس کرین برینتون در کتاب »کالبدشکافی چهار انقالب« با 
طرح حرکت دوری انقالب  ها یا ترمیدور را شاهد هستیم. گام نهایی در 
مسیر پژوهش پدیده انقالب، توصیه های سیاستی برای مانایی انقالب 

مبتنی بر ایده ها و شعارهای انقالب با درک مقتضیات زمان است.

زمان و نسل حامی یا ضد انقالب  ها
فراموشی، فرزند زمان است و زمانه خالق دوستی و دشمنی  ها. با گذشت 
زمان، حافظه های جمعی نقش تعریف رویدادها را ایفا می  کنند و حتی 
تطور زمانی، واژگان توصیفی رخدادهــا و رویدادها را تغییر می  دهند. 
برخی از انقالب  ها در عصر خویش رفتار مترقی و در ادوار بعدی خیزشی 
واپس  گرا تلقی می شود. از سوی دیگر جدال بین نسلی، شورش پسران 
علیه پدران است. نسلی ردای رادیکالیسم بر تن می کند و نسلی دیگر 
همانند پیرمردان، محافظه کاری پیشــه می کند. جدال نسل  ها جنگ 
قدیم و جدید نیســت بلکه تالش برای استیالی مفاهیم هویتی است. 
انقالب  ها در میانه اثرگذاری مولفه زمان و تحول نسلی سربازان بی دفاع 
نیستند بلکه آنان به بازسازی هویتی و تصویرسازی جدید می پردازند 
بنابراین زمان و نســل نه حامی انقالب  ها هســتند و نــه ضد  آن بلکه 

انقالب  ها به این دو عنصر معنا می  دهند.

راز ماندگاری؛ تصویرسازی نسلی 
اولین گام برای توصیف و تبیین اثرگذاری مؤلفه های برهم  کنش »زمان« 
و »نسل« در روایت ماندگاری انقالب اسالمی درک عناصر ماندگار در 
منظومه فکری رهبران انقالب اسالمی است. به تعبیر مقام معظم رهبری 
»ماندگاری انقالب اسالمی« یک »هدف راهبردی« است و در این روند 
باید شاهد »حفظ ســاخت حقیقی و آرمان های جمهوری اسالمی« و 
»توازن و همراهی ابعاد گوناگون انقالب با نیازهای بشــر« باشیم. این 
هدف راهبردی، نیازمند ستون  های استحکام بخش دارد و متناسب با 
خروجی پژوهش  های اندیشه مقام معظم رهبری »اسالم«، »رهبری«، 
»مــردم« و »کارآمدی« چهار مضمون ســازمان  دهنده اصلی و ارکان 

نگه دارنده انقالب اسالمی هستند.
جدال جدی میان راویان روایت انقالب اسالمی رخ داده است. جریان 
تحریف با سوءاســتفاده از عنصر زمان، خواهان تصویرسازی خالف 

واقع از زیست انســان ایرانی در عصر انقالب اســالمی است. آنان با 
برجسته  سازی مفاهیم نارســا مانند نابرابری و حس عدم تعلق خاطر 
ایرانیان به وطن مدعی فاصله  گزینی نســل جدید از انقالب اسالمی 
هستند. روایت رقیب با این همانی عملکرد نامناسب برخی از مسئولین 
در ادوار تاریخی خواهان عینیت بخشی نارسایی کارکردی به کارنامه 
پرافتخار انقالب اسالمی است. در سطح بعدی تحلیلی، راز ماندگاری 
انقالب اسالمی در ابژه های نسلی تابع برساخت تصویر همسو با عالئق 
جمعی اســت. در برابر این روایت دروغین باید تصویرسازی صادقانه 
برای نسل  های مختلف مخصوصا نسل جوان و نوجوان صورت بگیرد. 
در مقطع کنونی باید تصویر انقالب اســالمی مبتنی بر ســه سطح 
»روایت صادقانه خیزش انقالبی«، »تبیین برخی کژکارکردی  ها« و 
»برجسته  سازی مفاهیم بنیادین« باشــد. در چندسال اخیر با اتخاذ 
تکنیک های عملیاتی روانی، تالش برای تصویرسازی کاریکاتوری از 
استیالی استبدادی سلطنت پهلوی شکل گرفته است بنابراین باید 
علت های مهم خیزش مردم علیه نظام پادشاهی تصویرسازی شود و 
در گام بعدی با دوری از کتمان  کاری برخی از نارسایی  ها مورد پذیرش 
قرار بگیرد و با فرایند علت  یابی مقصران آن برای نســل جدید بازگو 
شود و در نهایت عناصر اصلی انقالب مانند عدالت اجتماعی و مبارزه 
با استکبار با رتوریک مبتنی بر نسل جدید بازگو شود. مسلما این روند 
برجسته  ســازی عناصر برتری بخش انقالب اســالمی نیاز به فراگرد 
نوین مخصوصا در فضای رسانه های جمعی دارد. با این اوصاف، نبرد 
اندیشگانی انقالب اسالمی با راویان دروغین تحریف در آینده نزدیک 

نبرد در عرصه جنگ شناختی خواهد بود.

حانیه مستور
روزنامه  نگار

جامعه  
شناسی 

انقالب

مهم ترین دستاورد انقالب اسالمی 
باید چه باشد؟

»شرق شناسی«، »خاورشناســی«، »اسالم شناسی« و به 
تعبیری »استشــراق« شــکل های متعدد نوعی مطالعات 
پیرامون شــرق و اسالم اســت که در غرب پایه ریزی شده 
و تقریبا به صورت یــک پارادایم، نگاه به موضوع شــرق و 
اسالم را جهت دهی می کند. این زاویه نگاه مبتنی بر مبانی 
خاص، قابل تسری به خود شرقی ها و مسلمانان نیز هست. 
درحالی که تفاوت مبنایــی و جوهری میــان جهان بینی 
اسالمی و غربی باعث می شــود که بسیاری از اندیشمندان 
به معیوب بودن و نقصان تحلیل مستشرقان تصریح کنند و 
سپس با بدبینی تمام با تحلیل های مستشرقان و مطالعات 
اسالمی آنها مواجه شــوند. به عنوان مثال امام خمینی)ره( 

دراین باره می فرمایند:
»کارشناسان اســتعمار با کمال تزویر و حیله با اسم اسالم 
دولتی و شرق شناســی پرده های ضخیمی بر چهره نورانی 
اسالم کشیده و اسالم را با معماری ها و نقاشی ابنیه عالیه و 
هنرهای زیبا معرفی نموده و حکومت های جائرانه ضداسالم 
اموی و عباســی و عثمانی را به اســم خالفت اســالمی به 
جامعه ها تحویل داده اند و چهره واقعی اســالم را پشت این 
پرده ها پنهان نگاه داشــته به طوری که امروز مشکل است 
ما بتوانیم حکومت اسالم و تشــکیالت اساسی و سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی آن را بر جوامع بشری حتی مسلمین 

بفهمانیم.« )صحیفه نور، ج1، ص152(
چنانچه اشاره شد این نگاه گالیه آمیز حاکی از آن است که 
اندیشمندان اسالمی مخالف این پارادایم در مطالعه شرق و 
اسالم هستند چرا که معتقدند شرق شناسی یا مطالعاتی از 
این دست، باتوجه به جهان ذهنی و عینی غرب، به تحلیل 
پدیده های خــارج از دنیای خود می پــردازد و ثمره چنین 
زاویه دیدی، فروکاست اسالم و دســتاوردهای آن به برج 
و بارو و برخی تجســم های هنری و غفلت از دستاوردهای 
انســانی اســت که صراحتا مورد اعتــراض بزرگانی نظیر 

امام خمینی)ره( است.

متأســفانه همین پارادایم استشراقی به سبب توسعه کمی 
خود در مراکز علمی و آکادمیک، نوعی غلبه گفتمانی پیدا 
کرده و حتی به خود مسلمانان ســرایت کرده است. نمونه 
واضح این اثرگذاری را می توان در تبیین دستاوردهای اسالم 
انقالبی و انقالب اسالمی مشاهده کرد. آنجا که گویی تربیت 
انسان متعالی به عنوان اصلی ترین دستاورد و حتی مهم ترین 
هدف انقالب اســالمی، جای خود را در هنگامه دادن آمار، 
به انبوهی از پیشــرفت های مادی دیگــر می دهد و فردی 
که می خواهد دستاوردهای انقالب اســالمی را ارائه کند، 
بدون توجه به دستاوردهای انســانی و تربیتی، کارنامه ای 
مطابق همان پارادایم مستشــرقین و لبریز از موفقیت های 
علمی)تجربــی( و صنعتی و... ترســیم می کند و در نهایت 
عملکرد اســالم انقالبی در ســطح همان تمدن های مادی 

ارزیابی می شود.
فــارغ از اینکه این نــوع تبیین محل اشــکاالت و ایرادات 
گوناگون است و حتی می تواند شاخصی برای ناتوانی انقالب 
اسالمی در مقایسه با سایر مدعیان رقیب قلمداد شود، اصل 
نادیده انگاری تربیت انسان به عنوان یکی از مهم ترین اهداف 

انقالب اسالمی مشکل آفرین است.
اگر ما به دنبال بازخوانی اهداف انقالب اســالمی از دریچه 
اندیشه های امام خمینی)ره( هســتیم، باید صراحتا عنوان 
کنیم انقالب عزم تربیت انســان عصر خود را دارد و سپس 
در راستای این هدف، تمام مقدمات الزامی را  فراهم خواهد 
آورد. این انســان اگر اقتصــاد ویژه خــود را بطلبد یا آنکه 
فرهنگی خاص همراه با مناســکی مختص خود را بخواهد؛ 
انقــالب از همین جهت بــه تحویل و تبدیــل و تولید این 
ساختارها اقبال نشــان می دهد. نه آنکه اصالت با تحویل و 
تبدیل ســاختارها بوده و غایت ساختن نظام های گوناگون 
باشد و ســپس برای این »اصل و غایت« انســان مورد نیاز 
تربیت شــود. ثمره اصالت ساختارها، می شــود تمرکز بر 
ساختارها و خروج انســان از اولویت های سیاست ورزی. تا 
جایی که حتی انسان و مردم فدای آن اصل و غایت می شوند 

و تربیت و رشد انسانی را به حاشیه می راند.
ســپس در این نوع تحلیل، جمهوری اســالمی مســاوی 
با ساختارهاســت نه مســاوی با مردم و اراده های انسانی 
و برای حفظ همیــن ســاختارها و به تعبیر قــرآن خلود 
آن، پای بهــره وری از امکانات به ویژه »ســرمایه« به میان 
می آید)همزه/2و3( و ورود به دنیای سرمایه داری توجیهات 

دینی می یابد.
آنگاه به راحتی می توان فهمید که چرا و چگونه برخی افراد 
انقالبی که پیش از انقالب و حتــی در دفاع مقدس به ایثار 
و بذل جان و مال و آبــروی خویــش روی آوردند، اکنون 
در مسیر انباشــت ثروت با تمام لوازم جهان سرمایه داری 
به پیش می تازند و ســپس برای توجیــه چنین رویکردی 
سخن از نیات مقدس و انگیزه های خالصانه خود را به میان 
می آورند و ادبیات دینی را مصــرف می کنند به گونه ای که 
گویی امروز نیز در وسط میدان جهاد دیگری ایستاده اند و 
این میزان از تکاثر نعمات را نوعی تحمل سختی در راستای 
همان شکنجه های ســاواک قلمداد می کنند. البته هرچند 
نیت خوانی و نیت سنجی از توان ما خارج است اما بر فرض 
صحت این ادعا، نمی توان دســت از نقد و بررسی و ارزیابی 
عملکردها کشید. این وضعیت ســرمایه داری که برچسب 
تقدس می خورد ثمره همان نگاه به انقالب اسالمی است که 
امتداد نگاه مستشرقان به اسالم و متاثر از همان زاویه دید 
است. چنین اندیشه ای انسان انقالب اسالمی را نه تربیت که 

بی اعتماد کرده و از همه  چیز رمانده است.

هنر؛ عین تعهد و مبارزه
آدمی دارای3 ساحت عقیده و فکر، ایمان 
و عاطفه و عمل اســت. زمانی ساحت فکر 
در بهترین حالت به منصه عمل می نشیند 
که با عنصر عاطفه عجین و ممزوج  شود. 
»انَّ الَْحیاه َعقیَده َو ِجهاٌد« )جمله ای که 

با درنظر گرفتن قیودی، حکیمانه و صحیح است(؛ حیات آدمی 
همواره ممزوج شده با عقیده  و آرمان عالی او و جهاد وی در این 
مسیر است. در اول تبیین این مسئله باید تفسیر ما از این دو کلمه و 
این دو قید مشترک باشد. منظور از این عقیده، باوری است که باید 

بر مبنای عقاید حقه الهی پایه گذاری شده باشد.
در مورد قید دوم؛ جهاد از ماده جهد و تالش می آید اما هر تالشی را 
نمی توان جهاد نامید. تالشی که اوال مستمر، همه جانبه، مخلصانه 
همراه با زحمت و چالش با موانع و خطر هست و ثانیا در مقابله و 

مبارزه با دشمن برای یک هدف مقدس و عالی باشد.
عنصر اتصال دهنده و به منصه عمل، جهاد و مبارزه رساندن فکر و 
عقیده، ایمان و عاطفه و امتزاج میان این دو با عقیده است و این تنها 
به وسیله هنر است که انجام می شود. سیر تفکر به ساحت عمل 
می تواند بدون ممزوج شدن با عنصر عاطفه به نتیجه برسد لکن 
عنصر ایمان و عاطفه در قالب هنر است که عمل را بهتر و کارآمدتر 
و پیروزمندانه به ثمر می نشاند. در واقع هنر شامل هرگونه تصرفی 
در امور طبیعی می شود که امکان استفاده بهتر را فراهم کرده و 
منفعت آن را زیاد  مي کند یا منافع جدیدی در آن به وجود می آورد.

هنر عین تعهد و مبارزه اســت. هنر در منظر اسالم ذاتا و ماهیتا 
امانتدار مبارزه با دشمنان دین است و تنها باید به هنری پرداخت 

که راه مبارزه و ستیز با دشمن را بیاموزد و ترویج کند.
هنرمند باید خود دردمند و دغدغه مند باشد تا هنر خود از بطن 
باطن او بجوشد و ثمره بدهد و اگر نه هنر سفارشی و تحمیل آن بر 

کسی که دردمند نیست به ناچار ذوق او را خواهد کشت.

 گفتمان سیاسی شیعه
 در ایران معاصر

بررسی سیر تحول اندیشه های سیاســی علمای شیعه 
در ایران معاصر و تغییرات آن نســبت به ادوار گذشــته 
امری مهم اســت کــه بررســی دقیق آن و شناســایی 
فراز و فرودهایش در آینده این جریان فکری مؤثر خواهد 
بود. بدین جهت دکتر جالل درخشــه در اثر خواندنی و 
قابل توجه »گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر« در 
پی آن اســت با رهیافتی علی – توصیفی، ضمن بررسی 
اندیشه سیاسی علمای شیعه ایران، گوهر اندیشه دینی – 
سیاسی موجود در سال های 1357-1320را بشناساند 
و دگرگونی های آن را نسبت به دوره های پیشین، هویدا 
سازد. بدین منظور نویســنده آنطور که خود در مقدمه 
آورده تالش کــرده تا نظر به زیرســاخت های ذاتی فکر 
سیاسی شــیعه که مبتنی بر اصول ثابت و تغییرناپذیر 
است، این اندیشه ها و تحوالت را مورد بررسی قرار دهد. 
ویژگی بارز این نوشــتار آن اســت که طی بررسی این 
اندیشــه ها، عوامل درونی و بیرونی مؤثر و زمینه های آن 

را نیز تبیین کند.
کتاب حاضر که از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( 
منتشر شده اســت، در 2بخش و مجموعاً 6فصل تنظیم 
شده است. در بخش نخســت با عنوان »رویکرد نظری – 
تاریخی به اندیشه سیاسی شیعه از آغاز تا دوران معاصر« 
به بنیان های اندیشــه سیاسی شــیعه و تحول اندیشه 
سیاسی شیعه پس از عصر غیبت پرداخته است و در بخش 
دوم با عنوان »اندیشــه سیاسی علمای شــیعه ایران در 
سال های 1357-1320« به ساختار فکر دینی در این بازه 
و بازشناسی نقش مرجعیت و روحانیت پرداخته و نظریه 

حکومت در اندیشه علمای معاصر را بررسی کرده است.

پوپولیسم چیست؟
پوپولیســم هــر چنــد تقریباً 
همیشــه تاریخ از چالش های 
مهم جوامع بشــری در ساحت 
سیاســت و حکومــت بــوده 
اســت اما در یک دهه گذشته 
بیش از پیش برجســته شــده 
و پوپولیســت های بســیاری 

توانســته اند با اقدامات خود فرمــان قدرت جهانی 
را به دســت گیرند. از همین رو توجه به این مسئله 
و مطالعه درخصــوص آن امری حیاتی برای تمامی 
جوامع بشری اســت که ملت ایران نیز از آن مصون 
نیستند. اثر »پوپولیسم« که به کوشش عبدالوهاب 
فراتی از سوی کانون اندیشه جوان منتشر شده شامل 
گفت وگوهایی با دکتر عماد افروغ، جامعه شناســی 
و فیلســوف اجتماعی، دکتر علیرضا شجاعی زند، 
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران، مرحوم دکتر 
داوود فیرحی، دانشیار سابق دانشگاه تهران و دکتر 
منصور میراحمدی، دانشــیار گروه علوم سیاســی 
دانشگاه شهید بهشتی، است که طی آن تالش شده 
است مفهوم چندضلعی و مناقشه برانگیز پوپولیسم 
واکاوی شود. مصاحبه با دکتر شجاعی زند به ماهیت 
و پیامدهای پوپولیسم اشــاره دارد. در مصاحبه با 
دکتر منصور میراحمدی به نسبت اسالم و دمکراسی 
پوپولیستی پرداخته شده است و دکتر عماد افروغ از 
دوگانه پوپولیسم صادقانه و پوپولیسم جاهالنه گفته 
اســت. مرحوم دکتر داوود فیرحی نیز به پوپولیسم 

به عنوان پدیده ای مدرن نگریسته است.

اندیشه هنر متعهد

دریچه

اندیشه سیاسی
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