
صاحب امتیاز: 

 اجتماعی علوم دانشکده مستقل دانشجویان اسالمی انجمن

 مدیر مسئول: فاطمه شریفی

 سردبیر: سارا درویش

آموزش آوینی ــا را در احاطــه ی  ــه م ــی ک دنیای
ــو از  ــت، ممل ــود در آورده اس خ
ــرد  ــه »ف ــت ک ــان هایی اس انس
ــن  ــتند. ای ــده« هس ــر ش منتش
ــهیدان  ــید ش ــط س ــر توس تعبی
اهــل قلــم، مرتضــی آوینــی 
بــرای اشــاره بــه انســانهایی بــه 
کار رفتــه کــه هــمِّ آنهــا متعالــی 
دیگــر  بیانــی  بــه  نیســت. 
ــیله ی  ــه وس ــدرن ب ــای م دنی
انســان هایی تصــرف شــده اســت 
ــای  ــه ه ــار از دغدغ ــه سرش ک
مــادی هســتند. پــرده بــرداری از 
ــن موجــودات مــدرن  ماهیــت ای
ــش  ــه بخ ــت ک ــزی اس آن چی
زیــادی از مقــاالت آوینــی را 
بــه خــود معطــوف کــرده اســت. 
ــی کــه روح او، روح  انســان مدرن
نیهیلیســم اســت و عقالنیــت 
ــه  ــابگرانه و ب ــت حس او، عقالنی

ــک. ــر بروکراتی ــر دیگ تعبی
»عصــر مــا عصــر غلبــه ی 
وجــوه  ســایر  بــر  اقتصــاد 
حیــات بشراســت، اگــر نــه 
ــان  ــت انس ــن اس ــه ممک چگون
ــود  ــی ش ــن توهم ــار چنی دچ
کــه تاریــخ را صرفــًا بــر مبنــای 
ــر و آن  ــادی بش ــواالت اقتص اح
ــزار  ــه اب ــت دادن ب ــا اصال ــم ب ه

ــد« ــل کن ــد تحلی تولی
ــود از  ــی میش ــل ناش ــن تحلی ای
ــه  ــزاری ب ــی اب ــه ی نگرش احاط
ــه  ــر ب ــه بش ــزاری ک ــخ، اب تاری
وســیله ی آن تــوان ارتــزاق پیــدا 
ــیم  ــه ی آن تقس ــد و نتیج میکن
دوره هــای تاریخــی بــا شــاخص 
ــادی  ــائل م ــد و وس ــای تولی ه
اســت ماننــد دســته بنــدی 
ــر  ــه عص ــته ب ــای گذش دوره ه

ــز و ... ــنگ و فل س
در نهایــت چنیــن دیدگاهــی 
ــد، و  ــدا میکن ــوط پی ــش هب دان
ــم  ــرض ه ــف در ع ــوم مختل عل
قــرار میگیرنــد و هــر کــدام 
ــزی را  ــه و متمای ــیر جداگان مس
مــی پیماینــد در حالــی کــه پیش 
از آن همــه چیــز در ذیــل الهیات 
ــک و  ــت و فیزی ــی یاف ــا م معن

ــوق  ــه و مخل ــه آی ــه مثاب ــیمی ب ش
ــه  ــه ب ــدند ن ــی ش ــی م ــدا بررس خ
ــه  ــودکار ک ــی خ ــوان موجودیت عن
ــه  ــغولیت ب ــار مش ــوان در کن میت
آنهــا چیــز دیگــری ماننــد فلســفه 

ــد! ــم خوان را ه
انســان مــدرن موجــودی ابزار انــگار 
ــد  ــوی تولی ــت و ج ــت و در جس اس
بــرای کســب ســود و دســتاورد 
هــای مــادی.  عقالنیــت حســابگرانه 
ــد  ــی کن ــا م ــر او اقتض ــم ب ی حاک
ــدات  ــز، عای ــر چی ــی ه ــه در پ ک
حاصــل از انجــام  آن را بســنجد 
و دســت بــه کاری نزنــد مگــر 
ــزی  ــام آن چی ــال انج ــه در قب آنک
ــکار و  ــن جنــس اف ــد. ای کســب کن
اقدامــات در بیــان وبــر کنــش هــای 
معطــوف بــه اهــداف مــادی خوانــده 

می¬شود.
ــه  ــت ک ــی اس ــدرن کس ــان م انس
وقتــی از حکمــت بــه معنــای ســیر 
ــی،  ــرت ثان ــه فط ــرت  اول ب از فط
ــم  ــق عال ــه حقای ــدن ب ــک ش نزدی
ــا او  ــت ب ــه معرف ــن ب ــرب یافت و تق
صحبــت می شــود، تــوان درک و 
ــش را نداشــته و  فهــم  شــنیده های
ــا  ــرای چنیــن امــوری م ــد ب نمیتوان
بــه ازایــی مــادی دســت و پــا کنــد 
ــا را  ــه آنه ــن ب ــت پرداخت و در نهای

ــگارد. ــی ان ــده م ــی فای ب
ایــن نگرشــی اســت کــه حتــی بــر 
تعییــن رشــته هــای تحصیلــی غلبه 
دارد و انســان را قبــل از تصمیــم 
گیــری، بــه بررســی مــواردی چــون 
آینــده ی شــغلی و وضعیــت کســب 
و کار و میــزان درآمــد و... ســوق 
ــًا در  میدهد.ایــن ذهنیــت کــه مدام
ــرای همــه  ــه ازا ب ــا ب ــی یافتــن م پ
ــز را دارای  ــچ چی ــت، هی ــز اس چی
ــع  ــد و در واق ــی دان ــی نم ارزش ذات
ــرای خودش خواســتنی  معرفــت را ب
و بــا اهمیــت بــه حســاب نمــی آورد.
ــس از  ــه پ ــه مدرنیت ــی ک از آن جای

رنســانس قــد علــم میکنــد، در دوره 
هــای پیش تــر وضعیــت متفــاوت 
ــوزی  ــم آم ــه ی عل ــری را در عرص ت
ــه  ــکل ک ــن ش ــه ای ــم. ب ــاهد بودی ش
افــراد بــه درس مشــغول مــی شــدند 
ــان  ــر انس ــد اگ ــد بودن ــون معتق چ
ــه  ــانیت فاصل ــوزد از انس ــم نیام عل
میگیــرد و ایــن مســاله ذهنیــت 

ــود. ــان ب ــه ی ادی ــترک هم مش
ــر  ــه اگ ــد ک ــور میش ــه تص اینگون
ــرود  ــت ن ــمت معرف ــه س ــان ب انس
ــار  ــود را کن ــت خ ــته حیوانی نتوانس
ــه همیــن علــت، طلــب علــم  ــد ب بزن
ــب  ــت و کس ــی داش ــت فراوان اهمی
ــد.  ــمرده میش ــا ازرش ش ــت ب معرف
امــا بعــد از رنســانس، علت خواســتن 
ــدرت و  ــه ق ــی ب ــت یاب ــم، دس عل
ــت  ــب منفع ــت و کس ــرف طبیع تص
شــد. بــر ایــن اســاس طبیعــت بــرای 
ــدرت خــدا کشــف  ــه ق ــردن ب ــی ب پ
ــه  ــد ب ــکافته میش ــه ش ــد بلک نمیش

ــدن! ــه مع ــتیابی ب ــت دس جه
ــه  ــت ک ــا نیس ــدان معن ــر ب ــن ام ای
ــال  ــه دنب ــد ب ــدار نبای ــان دین انس
ــه  ــد بلک ــاش باش ــزل و مع ــر من تدبی
نــگاه او بــه عرصــه ی معرفــت و 
ــای  ــر مبن ــی ب ــال نگاه ــت اص حکم
ــور  ــدی مح ــوری عای ــات و تص مادی
ــگاه  ــخصی هیچ ــن ش ــت. و چنی نیس
نخواهــد پرســید کــه فــالن گرایــش 

از علــم بــه چــه کار می آیــد.
ــم  ــه عل ــت ک ــدرن اس ــای م در دنی
ــی  ــل م ــدرک تقلی ــه م ــت ب و معرف
ــه  ــود ک ــی میش ــون کاالی ــد و چ یاب
میتــوان بــا آن دســت بــه معاملــه زد. 
ــتی،  ــن درک و برداش ــت چنی در نهای
ــی  ــت شناس ــه در زیس ــه ک همانگون
جانــوران مختلــف مــورد مطالعــه قرار 
مــی گیرنــد، در جامعه شناســی و روان 
شناســی و ســایر حــوزه هــای علــوم 
انســانی نیــز بــا نگــرش هــای اثبــات 
ــه  ــه و پوزتیویســتی  انســانها ب گرایان
ــوران  ــوات و جان ــایر موج ــه س مثاب

ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــه ق ــورد مطالع م
ــا،  ــال آنه ــا و اعم ــخ ه ــان و پاس آدمی
ــی  ــاهده و بررس ــان مش ــط محقق توس
ــاهدات در  ــول مش ــوند و محص ــی ش م
قالــب فرمــول عرضــه مــی گــردد. مثــال 
ــکل  ــن ش ــه ای ــه ب ــود ک ــی ش ــه م گفت
ــه  ــه ب ــا جامع ــد ی ــی ده ــالب رخ م انق
ایــن ترتیــب اســت کــه بــه ســمت جــرم 
مــی رود یــا مثــال هایــی از ایــن دســت.
ــوم  ــی عل ــات ذات ــی از صف ــول گرای فرم
ــال  ــد اص ــوم جدی ــت. در عل ــد اس جدی
ــدارد  ــت ن ــت اهمی ــه حقیق ــتیابی ب دس
ــود و  ــت موج ــظ وضعی ــا حف ــه تنه بلک
ــه  ــی ب ــی کاف ــتم فعل ــداری سیس نگه
ــت  ــب اس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــر می رس نظ
ــی  ــته م ــار گذاش ــور کن ــت ام ــه ماهی ک
شــود. در ایــن میــان هیچــگاه آن چــه بــه 
ادراک در مــی آیــد بــا حقیقــت ســنجیده 
نمیشــود و مســاله نخواهــد بــود. انســانی 
ــت  ــه عقالنی ــود ک ــی می ش ــدرن تلق م
حاکــم بــر او تنهــا عقالنیــت حســابگرانه 
باشــد و دســت بــه کنــش هــای عقالنــی 
ــد. در  ــادی بزن ــدف م ــه ه ــوف ب معط
ــک ارزش  ــرای ی ــچ کاری را ب ــه هی نتیج
متعالــی انجــام نخواهــد داد. علــوم جدید 
ــه ای  ــی، مجموع ــدگاِه غالب ــن دی ــا چنی ب
ــا روش  ــه ب ــد ک ــی باش ــتنی ها م از دانس
ــوژی  ــراه تکنول ــش، به هم ــب خوی متناس
کــه ابــزار متناســب ایــن روش را در 
ــر  اختیــار قــرار می دهــد، در کار غلبــه ب
ــت.حقیقت  ــرف در آن اس ــت و تص طبیع
ــوی  ــت و ج ــر در جس ــه اگ ــت ک آن اس
شــأن راســتین علــم و تکنولــوژی باشــیم 
ــم و  ــنده کنی ــد بس ــن ح ــد در همی بای
ــه  ــه آنچنان ک ــوژی ن ــم و تکنول ــه عل ب
علم پرســت ها و پوزیتیویســت ها قائــل 
هســتند شــأن الهــی بدهیــم و نــه منکــر 
ــه  ــم ک ــه بدانی ــویم، بلک ــت آن ش اهمی
ــت و  ــوم چیس ــن عل ــی ای ــگاه حقیق جای
درســت در همــان جــا کــه بایــد، از آنهــا 

ــم.  ــتفاده کنی اس

از صحبت های اقای یامین پور درباره ی 
مقاله ی شهید اوینی در باب نظام اموزشی 

غربی

خواندن کتاب های شهید آوینی آداب دارد. منی شود پا برهنه دوید وسط 

کتابفروشی و چند کتاب انتخاب کرد و رشوع کرد به خواندن. دلیل این 

کار بخاطر سخت بودن کتاب هایش نیست، نه! ماجرا از این قرار است 

که از میان کتاب های متنوع ایشان - که از والیت فقیه تا گرافیک، 

از ژاپن تا کربال و از سینام گرفته تا خرمشهر را شامل می شود- باید 

رساغ کتابی رفت که خواننده از کلیت محتوای آن اطالع داشته باشد. 

مخصوصا آنکه غالب کتاب ها یشان ممکن است هر کدام در فضا و 

زمانی متفاوت نوشته شده باشند. دانسنت موضوع کتاب های این سید 

بزرگوار و آگاهی از سطح آن می تواند مانع شود که از آن شود که 

با مشاهده یک تفاوت لحن ذوقامن را بزند و یا اینکه اگر جمالتی و 

عباراتی از یک کتاب را  متوجه نشدیم رسخورده شویم. 

وحاال به معرفی مخترصی از کتاب های ایشان می پردازیم: 

آغازی بر یک پایان؛ و اما ناگهان امام خمینی)ره(

 

خواندن نظرات شهید آوینی درباره غرب وقتی تکمیل می شود که آراء او درباره 

انقالب اسالمی را به عنوان حرکتی متدنی در برابر غرب بدانید. »آغازی بر یک 

پایان« مجموعه مقاالت شهید آوینی درباره انقالب اسالمی است. نویسنده در 

بخش اول به امام خمینی)ره( و والیت فقیه می پردازد و در بخش دوم مسایل 

فرهنگی و اجتامعی مبتال به انقالب و نظام اسالمی را طرح و بررسی می کند. 

بخش سوم کتاب دو مقاله در مورد بوسنی و هرزگوین است. اما بخش چهارم در 

پنج مقاله به وضعیت معنوی جهان معارص و حرکت باطنی انقالب اسالمی در آن 

می پردازد.

 

کتاب آغازی بر یک پایان یکی از بهرتین منابعی است که می توان برای شناخت 

ریشه تحلیل ها و نظریات شهید آوینی در باب غرب خواند. با خواندن آغازی بر 

یک پایان، به وضوح می توانید از آبشخورهای نظریه های سینامیی این متفکر 

آگاهی پیدا کنید. هامن نگاهی که شهید آوینی به انسان و جایگاه او در تناسبات 

امام و امت دارد و همچنین غایتی که برای انسان انقالبی و مومن متصور است، بن 

مایه تحلیلها و نظریات هرنی اوست آیینه جادو؛ آنچه مرتضی در خشت خام دید 

 

اگر تشنه نگاهی جدید، ناب و الهی به سینام هستید سه گانه آیینه جادو را از دست 

ندهید. شاید عجیب باشد که کتابی را که دو دهه پیش چاپ شده دارای نگاه نو و 

جدید بدانیم اما این حقیقتی است که با خواندن این سه کتاب شام هم آنرا تصدیق 

خواهید کرد. شهید آوینی در جلد اول این کتاب –که در زمان خود او منترش شد- به 

تامل درباره ماهیت سینام می پردازد و به دور از نگاه غربزده رایج، مسائل جدیدی 

را مطرح می کند. طرح مباحثی درباره جذابیت در سینام، زبان سینام، سینام و اوقات 

فراغت و همچنین مقاالتی درباره سینام و تلویزیون مطالبی است که جلد اول آیینه 

جادو را تشکیل می دهد. از خصوصیات این کتاب این است که هم به درد عموم 

عالقه مندان سینام میخورد تا طعم نگاه خاص آوینی را بچشند و هم برای مخاطبان 

حرفه ای سینام مفید است تا با خواندن مطالبی درباره مونتاژ و یا یک بحث مفصل 

در باب جنبه های گوناگون و ابعاد زیبایی شناسانه فیلم سازی با نظر به جوهر و ذات 

سینام، راهی نو را در مسیر فیلم سازی خود بیابند.

افسانه های
عجیب تر  از

حقیقت*

شامره 99

سال ششم

حلزونهای خانه به دوش؛ آب در النه روشنفکرها

 

لحن شهید آوینی در مقاالت کتاب حلزون های خانه به دوش کمی 

متفاوت است و کلامت و عبارات هم پیچدگی برخی کتاب ها را ندارد. 

همین امر هم موجب شده است تا این کتاب یکی از پر مخاطب ترین 

آثار این شهید باشد که البته در این امر نباید موضوع کتاب را نیز کم 

اثر دانست. نویسنده در این کتاب به جنگی متام عیار با روشنفکران 

وادی فرهنگ و هرن برخاسته و با مقاالت و یا جوابیه هایی که به برخی 

نوشته های آنها داده این قرش را رسوا کرده است. شهید آوینی خودش 

می گوید: »من با زندگی به سبک و سیاق متظاهران و روشنفکران آشنا 

نیستم؟! خیر من از یک راه طی شده با شام حرف می زنم. من سالهای 

سال در یکی از دانشکده های هرنی درس خوانده ام، به شبهای شعر 

و گالری های نقاشی رفته ام، موسیقی کالسیک گوش داده ام.ساعت ها از 

وقتم را به مباحث بیهوده درباره چیزهایی که منی دانستم گذرانده ام. 

من هم سال ها با جلوه فروشی و تظاهر به دانایی زیسته ام. ریش 

پروفسوری و سبیل نیچه ای گذاشته ام«. پس عجیب نیست کسی که 

با ادا و اطوارهای روشنفکری آشناست و چم و خم رفتارهایشان را 

می شناسد بتواند نقدی جانانه بر آنان داشته باشد. نقدهای شهید آوینی 

در این کتاب به شدت خواندنی است چرا که هنوز هم با همین مطالب 

می توان جواب روشنفکرها را داد و به ریش نداشته شان خندید!

فاطمه غالمى
*شهید آوینی:هیچ افسانه ای عجیب تر از حقیقت نیست.

شهیدآوینی: هرنمند می پردازد نقشی است که از غیب در آینۀ 

جان او ارشاق یافته است و اگر هرنمند از شواغل و تعلقات 

دنیایی إعراض نکند و اهل جذبه عشق نباشد آن جانب را 

نخواهد یافت.



بــه مــن گفتنــد مــی خواهیــم دربــاره ی ســید شــهیدان اهــل قلــم ، شــهید ســید مرتضــی آوینــی ویــژه 

ــن  ــه از مــن درای ــر محــرتم نرشی ــم . رسدبی ــن »عهــد« منتــرش کنی ــه ی وزی ــب نرشی ــه ای در قال نام

بــاره مطلبــی ، هرچنــد کوتــاه و مختــرص طلــب کردنــد . فرصــت را بــرای ذکــر آنچــه در ذهنــم مــی 

گذشــت و مــی گــذرد ، در بــاب آوینــی و »آوینــی هــا« مناســب دیــدم ، و بــا لبیــک مــن شــد آنچــه 

بایــد می¬شــد .

ــه پرســش  ــرای پاســخ ب ــی هــا کیســتند ؟ گروهــی ب ــی کیســت ؟ و آوین از خــود مــی پرســیم ، آوین

نخســت ، بــا جســتجویی ســاده در شــبکه ی جهانــی اینرتنــت کامبیــش بــه مطالبــی دســت پیــدا مــی 

کننــد . گروهــی دیگــر رشح امــا اشــتیاق شــان مفصــل تــر اســت ، پــس عــزم »آوینــی خوانــی« مــی 

کننــد و آغــاز بــه مطالعــه ی آثــار آوینــی و رشح و تفصیــل آن . مــن از گــروه اومل ، و چیــز شــگرفی از 

آوینــی منــی دانــم . امــا همــواره از خــود مــی پرســم ، اگــر آوینــی آنــی هســت کــه هســت ، آوینــی 

هــا کیســتند ؟ مضــاف بــر ایــن از خــود مــی پرســم ، آوینــی هــا چگونــه آوینــی مــی شــوند ؟ بــرای 

پاســخ بــه ایــن دو پرســش بایــد بــه ســوالی پیشــینی اشــاره کنــم : منظــور مــن از آوینــی هــا کیســت ؟

»آوینــی هــا« ، مصلحانــی مســلامنند ، کــه بــا قلــم یــا دوربیــن ، یــا هــر ابــزاری کــه عــرص مدرنیتــه 

، و نــه عــرص مدنیــت ، در اختیارشــان نهــاده ، قصــد پرداخــنت بــه ســوژه هایــی روزآمــد مــی کننــد 

کــه ریشــه در تاریخــی هــزار ســاله دارنــد . خــواه آن ســوژه مفهــوم شــهادت باشــد ، خــواه نقائــص 

اخالقــی . خــواه آن ســوژه مربــوط بــه درد مســتضعفین باشــد ، خــواه مرتبــط بــا درد دیــن .

شــوربختانه بایــد اعــرتاف کــرد ، وجــه مشــرتک آوینــی هــا ، یــا بهــرت بگویــم ، وجــه آوینــی بودگــی در 

مفهــوم »طــرد« و »مطرودیــت« اســت . آوینــی هــا همــواره ، یــا از جانــب عمــوم مــردم ، یــا از طــرف 

حکومــت هــا بایکــوت و رانــده شــده انــد . تصــور مــی کنــم مفهــوم طــرد مصلحــان ، کمــرت مــورد 

توجــه مــا قــرار گرفتــه و مــی گیــرد .

ــا نوشــیدن جــام زهــر و  ــدان ، ی ــد و زن ــه تبعی ــی هــا محکــوم ب ــن ، آوین ــران زمی ــخ کهــن ای در تاری

شــوکران بــوده انــد . داســتان شــهادت امئــه ی اطهــار علیهــم الســالم ، کــم شــباهت بــه شــهادت آوینــی 

هــا نیســت . مگــر نــه اینکــه قاطبــه ی امئــه ی معصومیــن از جانــب حکومــت طردشــدگانی بودنــد 

کــه بــا تبعیــد و زنــدان و نوشــیدن جــام زهــر ، بــه دســت حاکــامن زمانــه ، چــه بنــی امیــه باشــد چــه 

بنــی عبــاس ، بــه مقــام واالی شــهادت رســیدند ؟ بــا ایــن تعریــف ، بســیاری از ادیبــان و منجــامن و 

عاملــان و عارفــان مســلامن ایرانــی ، در زمــره ی آوینــی هــا هســتند .

حال به پرسش دوم می رسم . آوینی ها چگونه آوینی می شوند ؟

ــال  ــر مج ــی و تحج ــم اندیش ــت . دگ ــر اس ــی و تحج ــم اندیش ــار ، دگ ــاز اعص ــی س ــتین آوین نخس

ــض و  ــی قب ــی دین ــه مصلح ــگاه ک ــرد . آن ــی گی ــا م ــول را از م ــامل معم ــد و اع ــی در عقای بازاندیش

بســطی در مــی افکنــد ، آتــش دگــم اندیشــی زبانــه مــی کشــد و بــر زبــان صاحبــان قــدرت مــی انــدازد 

کــه فالنــی مرتــد اســت و زندیــق . نخســت ســخرنانی اش را بــر هــم مــی زننــد ، خــواه مســجدی در 

شــامات باشــد خــواه ســاختامنی در قــم . اگــر ایــن تدبیــر کفایــت نکــرد ، خطابــه اش و نــرش آن را 

ممنــوع مــی کننــد . اگــر افاقــه نکــرد ، بــه بــی دینــی و نــرش الحــاد متهمــش مــی کننــد . شــاید او را 

بــه عــراق و ترکیــه ، یــا دهکــده ای در فرانســه تبعیــد کننــد . اگــر یــارای تبعیــد نبــود ، مرتــدش مــی 

خواننــد تــا بــه رسزمینــی آن ســوی اقیانــوس اطلــس کــوچ کنــد . اگــر هیــچ حیلتــی کارســاز نبــود ، از 

فاتــح اورشــلیم رخصــت مــی گیرنــد کــه جانــش را بســتانند . غافــل از ایــن کــه : » و هرگــز گــامن مــر 

کســانی کــه در راه خــدا کشــته شــدند مــرده انــد ، بلکــه زنــده انــد و در نــزد پروردگارشــان روزی داده 

مــی شــوند.« ، گویــی هیــچ منــی داننــد شــهید منــی میــرد ، و قلــم او نیــز حــی اســت . چــرا آوینــی بــا 

ســابقه ی درخشــان خــود در ایــام دفــاع مقــدس ، پــس از جنــگ تحمیلــی مــورد بــی مهــری قــرار مــی 

گیــرد و در پــی آرمــان هایــش بــه فکــه مــی رود ؟

امــا مســئله ی دوم ، اکتفــا بــه شــایعات و ســخن پرداختــه هایــی ســت کــه قصــد قلــم یــا جــان آوینــی 

هــا کــرده اســت . فالنــی گفتــه اســت اگــر همــرت مرتکــب زنــا شــد ، تــو نیــز مجــاز بــه ارتــکاب 

زنایــی ! فالنــی اعلــی حــرت آریامهــر را ظــل ا... منــی دانــد ! چگونــه در بــاب هــر مســلامن مصلحــی 

بــی آنکــه درســت بدانیــم و از او درســت بخوانیــم ، ســخنان بــی اســاس مــی گوییــم ؟»يــای کســانی 

ــالب  ــس از انق ــرا پ ــد... « چ ــق بگویی ــخن ح ــد و س ــه کنی ــی پیش ــوای اله ــد! تق ــامن آورده ای ــه ای ک

اســالمی ، در مــورد شــخصیت آوینــی عطــف بــه ماســبق و چهــره ای خــالف واقــع از او ارائــه میشــد ؟

مــع الوصــف ، حتــی بــه رشط حقیقــت چنیــن اتهاماتــی ، تحریــم اندیشــه و قلــم ، بــه هــزار راه و 

حیلــه در رشیعــت مجــاز نیســت ، چنانکــه حــرت امیراملومنیــن علــی )ع( فرمــوده اســت : » حكمــت 

گمشــده مؤمــن اســت ، پــس آن را حتــی از منافقــان ، فــرا گريیــد «

چــرا در رسزمیــن علــم و اندیشــه ، بــه تعبیــر پیامــر اکــرم )ص( ، صاحبــان اندیشــه هنــوز کــه هنــوز 

اســت رانــده مــی شــوند ؟ چــرا ایــران تــا ایــن انــدازه »آوینــی خیــز« اســت . بــه گامنــم عــالوه بــر 

شــخصیت و آثــار شــهید آوینــی ، بایــد در نحــوه ی طلــوع و غــروب آوینــی هــا بازاندیشــی کنیــم .

من نگویم که مرا از قفس آزادکنید

قفسم برده به باغی و دمل شادکنید ...

آوینی و آوینی ها
خدا را شکر گزاریم که برای اهِل قلم، سیدی از بیٌت الشهداء قرار 

داد.
شاید بهتر باشد برای خود مبنا برگزینیم که دیگر نیاز نباشد برای 

یادداشت نوشتن یا هر کاری چشم به دیگری داشته باشیم. نیاز 
نباشد دیگری چیزی را بنویسد و ما در رد آن بیانیه ای صادر کنیم. 

به نظر می رسد با اتخاذ مبنا، هم می توان همت خود را در جهت 
فهم به کاربرد و هم وقت خود را وقف مخالفت ها و موافقت های 
بی اساس نسازیم. علت شکر گزاری نیز به همین برمی گردد که 

شهید، زمینه ای فراهم کرده است تا تالش خود را در جهت فهم به 
کار می گیریم. 

اصل اساسی را، نوشته  این شهید قرار می دهیم. لذا همه تالش خود 
را می کنیم که عمق این نوشته ها را به اندازه فهم خود، پی گیری 

کنیم و امیدواریم که این خواسته محقق گردد. ان شاء ا...
توسعه و مبانی تمدن غرب، حاوی نوشته های شهید است که به 

نسبت سایر نوشته های ایشان از جامعیت و عمق بیشتری برخوردار 
است. شهید در این کتاب سعی می کند مبانی غرب به ویژه غرب 

مدرن)اقتصاد، فرهنگ، آموزش و...( را در یک چارچوب عقالنی 
به نقد بکشد. شاید اگر قبل از بررسی یک به یک مبانی غرب به 
ذکر فسلفه تاریخ موجود در غرب می پرداخت و سپس به بررسی 

جزءبه جزء مبانی روی می آورد، نوشته های خود را در یک چارچوب 
کالن تری قرار می داد. چراکه واحد مطالعه در فسلفه تاریخ  فراتر 

از فرد و جامعه می رود. در فسلفه تاریخ از سیرتاریخی، از فراز 
و فرود اجتماعات در طول تاریخ بحث می شود. لذا الزامی است 

در هر فسلفه تاریخی بحث را باید از خلقت آغاز نمود و نیز باید 
مشخص کرد که پایان این خلقت با چه کیفیتی است.  شهید آوینی 

در بند پایانی یادداشت خود با عنوان  »انسان از نسل میمون، 
خرافه ای جاهالنه« گریزی به خلقت آدم و سرنوشت آدم می زند» 
زندگی انسان، بر طبق آیات و روایات، از حجت ا... و امت واحده 

توحیدی آغاز می شود و به حجت ا... و امت واحده ی توحیدی 
نیز منتهی می-شود، و...«1 اما شایسته این بود این مسئله  مهم 
را در ابتدای بحث خود به صورت تفصیلی بیان می نمود تا نشان 

دهد که فلسفه ی تاریِخ اسالم، کلی گویی های زودگذر نیست.                                                                                                                  
با هبوط حضرت آدم روی زمین که این دوره از زندگی اجتماعی 

بشر با او شروع می شود، هدایتی2 نیز نازل شد که این هدایت، 
آرامش را به حضرت آدم)ع( بخشید. لذا اگر آدم این هدایت را 

بپذیرد به سعادت می رسد و اگر نپذیرد به شقاوت می رسد. این سیر 
تاریخی است؛ یعنی اگر انسان ها در طول تاریخ  در برابر این هدایت 

خضوع و خشوع کنند، سعادت را انتخاب کرده اند اما اگر هدایت 
را نپذیرند و روی-گردان از این هدایت باشند، سختی و شقاوت 
در انتظارشان است. این هدایت هم چون نوری است که در سیر 

تاریخی بشر به هر اندازه که انسان ظرفیت خود را نشان دهد برای 
او مکشوف می شود یعنی به هر اندازه که انسان در مقابل این هدایت 

خاشع  باشد، به همان اندازه این نور برای انسان متجلی می گردد. 
این هدایت به تعبیری همان دین الهی است یعنی دین الهی کامل 

است و همراه به هبوط آدم در عالم تنزل یافته است. انسان در 

طول تاریخ است که به استکمال می رسد و ظرف وجودی خود را آماده 
پذیرش دین منشتر در عالم می کند. مشخص است که منظور از دین، 
صرفاً شریعت)عقاید، احکام، اخالق( و ظاهر دین نیست، در این تقریر، 
دین، جریان الوهیت اِله در عالم از طریق اسماء حسنی الهی است.این 

انسان است که می تواند دین را به اختیار خود انتخاب کند. به هر اندازه 
که انسان ها به دین روی بیاورند سیر تاریخی به تکامل می رسد؛ یعنی 
معیار تکامل تاریخ به ظهور هر چه بیشتر دین الهی در ابعاد گوناگون 
زندگی بشر است. همان گونه که شهید آوینی مطرح کرده اند مرحله 

پایانی تاریخ این بشر در این دوره به ظهور امت واحده ی توحیدی ختم 
می شود. یعنی در پایان تاریخ، این دین است که ظهور و بروز خود را در 
باالترین درجه ممکن به نمایش می گذارد. در همین سیر، مختصری که 
از این فلسفه ی تاریخ بیان داشتیم مفروضاتی وجود دارد مثل اختیار و 

آزادی انسان. در این بیان و تقریر از دین، آزادی مفروض گرفته شده 
است یعنی انسان نسبت به پذیرش یا رد آن مختار است و اساساً در 

این بیان از دین، خود مسبوِق به اختیار و آزادی است. مورد دیگری که 
در این تقریر از دین نهفته است، شکل گیری دو جریان در عالم است؛ 
یکی آن دسته از انسان ها که دین را می پذیرند و دیگر آن جریانی که 

رویگردان از آن است. هر کدام از این دو جریان دارای محور و نیروهای 
انسانی  هستند. یعنی این دو جریان به جامعه پردازی و در سطح 

کالن تر به تمدن سازی دست می زنند، هر دو جبهه طبیعت را ُمَسَخر 
خود می-کنند)هر دو از امداد الهی برخوردار هستند3 اما در نهایت غلبه 
با جبهه ای است که خاشعانه و خاضعانه پذیرای دین است(4. همین دو 

مورد کافی است تا نشان دهیم که احتماالً اگر شهیدآوینی  رحمة ا... 
علیه  قبل از بررسی یکایک مبانی غرب)آموزش، اقتصاد، علم، فرهنگ 
و...( به تفصیل در مورد فسلفه ی-تاریِخ غرب و اسالم صحبت به میان 

می آورد، درک و فهم نوشته های خود را برای مخاطب آسان می-نمود. 
یعنی با بیان مفروضات موجود در هر کدام از این دو فلسفه ی تاریخ، 

مخاطب در می یافت که چرا اقتصاِد غرب را اقتصادی تبذیری می نامد و 
اقتصاد اسالم را صلواتی معرفی می کند. چرا هنر را به دمیدن روِح تهعد 

در انسان معنی می کند. چرا دموکراسی را دیکتاتورِی می داند. چرا تکامل 
و ترقی را متمایز می کند. چرا راه انقالب باید از اتوپیایی غرب زدگان جدا 

باشد . چرا و چگونه تحجر را در تجدد  می بیند. چرا ...  .
 در پایان باید اشاره کرد:                                                                                            
علی رغم این که بیان داشتیم، شهیدآوینی از کالن نگری و نگرش فلسفه 

تاریخی به مباحث، توجه الزم را نداشته، در صورت وجود این نگاه کالن، 
مباحث از عمق بیشتری برخوردار می گشت.اما شهید، فهم و درک 

خود از آنچه در عالم در حال رخ دادن بوده است را به گونه ای بیان 
نموده است که هر متفکری با نگاه به نوشته های شهید درمی یابد که این 
نوشته ها از یک انساِن عادی که دچار دل مشغولی های روزمره است فراتر 

رفته است.
1.توسعه و مبانی تمدن غرب، سید مرتضی آوینی

2.بقره، 38، 
3.االسراء، 20

4.قصص، 5 ، 6 

انجام یک تعلیق
در میــان شــلوغي شــهر،به دنبــال چیــزي میگــردی کــه دلــت را 
آرام کنــد و حرفــي از سرشــت و بــودن هــاي تــو بزنــد. حرفــي 
کــه دلــي باشــد و بــه قــول معــروف از دل برآمــده باشــد تــا بــر 
ــم را وروق  ــاي ســید شــهیدان اهــل قل ــت بنشــیند.کتاب ه دل
مــي زنــي اگــر مشــتاق تــر باشــی،صوت هــای شــهید را گــوش 
ــر  ــت را درگی ــق ذهن ــا عمی ــاده ام ــوال س ــک س ــي دهی.ی م
ــر  ــز را س ــه چی ــداي چ ــي ن ــی آوین ــید مرتض ــه س ــد ک میکن
مــي دهــد کــه بــا گذشــت ســال هــا هنــوز هــم کتــاب هایــش 
ــاالي  ــده میشــود و راهــش ادامــه دارد؟ جــداي از مقــام ب خوان
شــهادت کــه ایشــان در میــان تمامــي صفــات خــوب از آن هــم 
بــر خــوردار هســتند، بایــد بــه روح لطیــف و احساســات عمیــق 
ســید مرتضــی اشــاره کــرد. همــان چیــزي کــه قبــل از تغییــر 
ــي  ــعر های ــود. از ش ــی ب ــان متجل ــان در زندگیش ــرش ایش نگ
کــه بــه گفتــه ی نزدیکانشــان سرشــار از لطافــت بــود و خــوب 
میدانیــم کــه شــاعران موفــق تریــن افــراد در بیــان احساســات 
درونــي خویشــند. حــال چنیــن آدمــي بــا چنیــن نگرشــي ژرف 
در گفتــه هــا و بیــان هــاي بــي بدیــل خــود می¬توانــد همــواره 
ــن  ــه بهتری ــاي خــود ب ــان اندیشــه ه ــه بی ــي ب ــر صورت و در ه
وجــه بپــردازد حتــی اگــر تصمیــم بگیــرد طــور دیگــری زندگــي 
کنــد؛ کــه ایــن خــود برخاســته از همــان حــس ژرف اندیشــی 
وافــکار حکیمانــه ای اســت کــه بــه دنبــال آن اســت.حقیقت ایــن 
اســت کــه هــر کــس بــه بدنبــال حقیقــت باشــد نهایتــاً بــه آن 

دســت خواهــد یافــت.
ــان  ــان در بی ــت ایش ــر موفقی ــت دیگ ــت عل ــوان گف ــاید بت ش
احساساتشــان مخاطــب قــرار دادن نفســي اســت کــه بــه خوبــي 
ــي  ــه خصــوص کســي کــه ســیر زندگان آن را شــناخته اســت ب
وي از جهانــي دور از معنویــات بــه درون جهانــي معنــوي 
ــي  ــور کل ــه ط ــاوت. ب ــاي متف ــناخت دو فض ــي ش ــت. یعن اس
ــه  ــه وســیله ي هنــر و خالقیــت خــود تجرب ایشــان توانســند ب
ــر بکشــند.یعني  ــه تصوی ــي انســان در جهــان را ب و ســیر عقالن
آنکــه انســان بــه چــه صــورت می توانــد باشــد و نفســش چگونــه 
میتوانــد او را بــه ذلــت و پســتي و چگونــه بــه مراتــب واال ســوق 
دهــد و کشــمکش هــاي انســان در درون خــود و حدیــث نفــس 
را ترســیم میکنــد  و بــا چالــش هایــي کــه روح انســان را بــه آن 
میکشــد،فطرت انســان را هوشــیار میکنــد و ایــن اســت کــه هــر 
ــازی  ــه حقیقــت آفرینــش و ب ــار وی ب ــدن آث ــرد بعــد از خوان ف

ــد. ــه اندیشــه می کن ــاره و لوام ــه ي دو نفــس ام هــای کودکان
همیــن اندیشــه کردن و بیــداري فطــرت درســت همــان چیــزي 
اســت کــه ایشــان می خواســتند و ماحصــل خواندن،دیــدن 
ــح  ــه در فت ــح، چ ــت فت ــت.چه در روای ــان اس ــنیدن آثارش و ش

ــار ایشــان. خــون و دیگــر آث

اکسیر حق طلبی
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