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بررسي پيرامون علل و عوامل رخداد حادثه عاشورا 
با نگرش هاي متفاوت سياس�ي و ب�ا پيش فرض هاي 
ايدئولوژيك نتاي�ج متفاوت�ي را درب�ر دارد، گاهي 
چپ گرايان تفاس�ير سوسياليس�تي از قيام ايشان 
ارائه کرده ان�د؛ گاه برخ�ي با تحليل ه�اي عرفاني و 
غيرسياسي اين حرکت را صرفاً فردي و غيراجتماعي 
دانس�ته اند؛ گاهي هم از س�وي ليبرال ها با تفاسير 
آزادي گرايان�ه، وجه�ه ديني بودن قي�ام را کمرنگ 
جلوه مي دهند. همه اينها را مي ت�وان ذيل مفهومي 
ق�رار داد ک�ه ش�هيد مطه�ري از آن تح�ت عنوان 
»تحري�ف معن�وي« واقع�ه عاش�ورا ي�اد مي کند. 
چندي پيش حجت االسالم داوود فيرحي، در مواضعي 
پيرامون علل وقوع حادثه كربال، ريشه واقعه كربال را به 
مدل حكومتي اشرافي مكه و مدل شورايي مدينه و تلفيق 
اين دو مدل و تفوق م��دل حكومتي مكي پس از رحلت 
پيامبر)ص( به رغم ميل ايش��ان منتسب كردند. اين در 
حالي است كه به نظر مي رسد اين بحث در مبادي اوليه 
دچار لغزش بوده و انطباق چنداني با فكت هاي تاريخي و 

جغرافياي سياسي مكه و يثرب ندارد. 
در نوشتاري كه هفته گذش��ته در همين صفحه انتشار 
يافت، ادعاي ايش��ان پيرامون مدل حكومت مكه مورد 
بررس��ي قرار گرفت و با حقايق تاريخ��ي مطابقت داده 
شد و نتيجه آن ش��د كه مدل حاكميتي در دولت شهر 
مكه، »اليگارشي« مبتني بر حاكميت قريش بود. ضمن 
اينكه عرض ش��د دموكرات ترين حركت تروريستي در 
طول تاريخ بشريت را در مكه شاهد بوديم، زماني كه در 
»دارالندوه« جمع شدند و تصميم گرفتند تا از هر قوم و 
قبيله يك نفر براي كشتن پيامبر )ص( اقدام كند. لذا با 
اين شواهد تاريخي اثبات شد مدعاي دكتر فيرحي مبتني 

بر واقعيت و فكت تاريخي نيست. 
اما در بخش ديگر اين مقاله يكي ديگر از مدعيات دكتر 
فيرحي را م��ورد ارزيابي ق��رار خواهيم داد. ايش��ان در 
ادعايي، باز هم ب��دون دليل و م��درك تاريخي، مدعي 
مي شوند كه مدل حاكميتي قبل از ورود حضرت رسول 
)ص( به يثرب، مدل شورايي بود و حضرت رسول براي 
اداره جامعه خود، مدل تازه اي تأسيس نكرده و در واقع 
همين مدل را امضا كردند اما واقعه سقيفه، غلبه مجدد 
مدل مكي )يا بنا بر قول ايشان مدل ديكتاتوري مكي( بر 
مدل مدني )يعني مدل شورايي و دموكراتيك( بود. پس 
يكي از مدعيات اصلي ايش��ان اين است كه مدل يثربي 
)البته ايش��ان مي گويند مدل مدني و عنايت ندارند كه 
يثرب بعد از ورود حضرت به آن شهر تغيير نام داده شد( 

مدلي شورايي و دموكرات بود. 
متأس��فانه همان طور كه در بخش قبلي هم بيان ش��د، 
ايشان باز هم به روش علمي و متد منطقي و اصولي پايبند 
نبوده و بدون دليل و مدرك اين مسئله را بيان مي كنند. 
شواهد نش��ان مي دهد مدل دولت شهر يثرب هم مدلي 
اليگارشي منتها مبتني بر حاكميت يهود بر اين شهر بود. 
براي بررسي بهتر اين مسئله قدري راجع به تاريخچه و 

ويژگي هاي يثرب توضيح خواهيم داد. 

 برخي از ويژگي هاي يثرب
1- يثرب بر خالف مكه كه اقتصادش بر پايه سوداگري و 
تجارت بنا نهاده شده بود، اقتصادي فئودالي و مبتني بر 
زراعت و باغداري و كشاورزي داشت. )براي مطالعه بيشتر 

مراجعه شود به آثار المدينه المنوره، ص۲1۰(
۲- در يثرب دو قبيله عرب به نام هاي اوس و خزرج- كه 
خزرج جمعيتي بس��يار بيش��تر از اوس داشت- زندگي 
مي كردند. در كنار اين دو قبيله عمده عرب، س��ه قبيله 
يهودي كه در مجاورت مدينه حضور داش��تند، زندگي 
مي كردند، آنه��ا عبارت بودن��د از: بني نضير، بني قريظه 
و بني قينقاع )براي مطالعه بيش��تر مراجعه شود به آثار 

المدينه المنوره، ص۲1۰(
3- قبايل اوس و خزرج هر كدام محلي براي شور سران 
خود داش��تند كه به سقيفه مش��هور بود. چيزي شبيه 
دارالندوه مكه منتها باز هم تنها م��ردان آزاد و بالغ حق 
اظهار نظر داشتند كه البته اظهار نظر آنها در برابر شيخ و 
بزرگ قبيله كان لم يكن بود. )براي مطالعه بيشتر مراجعه 

شود به معالم المدينه المنوره، ج1، ص۴۵۹.(
 اس�تثمار اوس و خزرج از سوي يهوديان حاضر 

در يثرب
ش��يوه اقتصادي حاكم بر مدينه فرصت بسيار مغتنمي 
براي يهوديان ايجاد كرد كه با ايجاد اختالف و درگيري 
بين دو قبيله عرب حاضر در يثرب يعني اوس و خزرج، 

آنها را س��رگرم جنگ و نزاع و درگيري و ناامني كرده و 
خود مشغول زراعت و كشاورزي و عمران و آباداني مزارع 
و باغات و استحكام حصونشان شوند. ضمن اينكه آنها در 
كنار اشتغال به زراعت در صنعت اسلحه سازي نيز تبحر 
يافته و با ايجاد نزاع و درگي��ري بنيان افكن بين اوس و 
خزرج، كه منجر به جنگ مي شد، بازار بسيار بزرگي براي 
فروش اسلحه هاي خود ايجاد مي كردند. )ر. ك: حضاره 

العرب في عصر الجاهليه، ص 178(
با سرگرم شدن اوس و خزرج به جنگ و درگيري، كه الزمه 
آن ناامني و عدم رشد اقتصادي بود، بيش از پيش  نياز به 
پول براي خريد مايحتاج زندگي و اسلحه پيدا كردند، اين 
نياز آنها را به سمت يهوديان مي كشاند و يهوديان هم با 
يك شيوه هميش��گي يعني دادن قرض ربوي پول مورد 
نياز آنه��ا را تأمين مي كردند و جال��ب اينكه براي خريد 
محصوالت كش��اورزي و البته اس��لحه باز هم بايد سراغ 
يهوديان مي رفتند، يعني يهوديان ب��ه آنها قرض ربوي 
مي دادند و مجدد پولي كه قرض داده بودند را خود گرفته 
و در مقابلش اس��لحه و مايحتاج زندگي به اوس و خزرج 
مي فروختند.  از طرفي اوس و خزرج توانايي بازپرداخت 
آن قرض ربوي را نداشتند و يهوديان در مقابل قرض خود، 
زمين هاي آنها را صاحب مي شدند و بعد هم برده و فرزندان 
آنها را، در نتيجه اوس و خزرج بعد از يك پروس��ه زماني 

كاماًل به خاك سياه نشانده و استثمار كامل شده بودند. 
 اليگارشي يهود حاکم بر يثرب

قدرت اقتصادي و البته خباثت يهوديان كه مدام سعي 
در ايجاد تفرقه بين اوس و خزرج داشتند، منجر به ايجاد 
قدرت سياس��ي فراوان براي يهوديان شد و عماًل دولت 
شهر يثرب هيچ اختياري از خود نداشت و به مثابه يك 
شهر استعمارزده و استثمارشده كاماًل در اختيار اراده و 
سياست هاي يهوديان قرار گرفت. قرآن در اين باره اين 
وضعيت رقت انگيز و افتراق شديد در آستانه سقوط كامل 
را اين گونه تشريح مي كند و به ياد انصار مدينه مي اندازد 
قوا  ِ َجميع��اً َوال تََفرَّ و مي فرماين��د: »َواعَتِصموا بَِحبل اللَّ
ََّف بَيَن ُقلوبُِكم  َواذُكروا نِعَمَت اللِ َعلَيُكم إِذ ُكنُتم أَعداًء َفَأل

َفَأصَبحُتم بِِنعَمِتِه إِخواناً َوُكنُتم َعلى َشفا ُحفَرٍة ِمَن الّناِر 
َفأَنَقَذُكم ِمنها َكذالَِك يَُبيُِّن اللُ لَُكم آياتِِه لََعلَُّكم تَهَتدوَن« 

)آل عمران/ 1۰3(
و همگي به ريس��مان خدا ]= قرآن و اس��الم، و هرگونه 
وس��يله وحدت [، چنگ زنيد و پراكنده نشويد! و نعمت 
)بزرِگ( خ��دا را بر خود، به ياد آريد كه چگونه دش��من 
يكديگر بوديد، و او ميان دل هاي شما، الفت ايجاد كرد، 
و به بركِت نعمِت او، برادر ش��ديد! و شما بر لِب حفره اي 
از آتش بوديد، خدا ش��ما را از آن نجات داد؛ اين چنين، 
خداوند آيات خود را براي شما آش��كار مي سازد؛ شايد 
پذيراي هدايت شويد.  اين آيه شريفه بر اين نكته تأكيد 
وي��ژه دارد كه اوس و خزرج در تفرقه ش��ديدي به س��ر 
مي بردند كه آنها را در لبه پرتگاهي از حفره آتش قرار داده 
بود، اما به بركت اسالم آنها از زير بار سلطه اليگارشي يهود 

نجات يافته و تبديل به اِخَوه و برادر شدند. 
ضمن اينكه در مقام هشدار به مسلمين است كه مراقب 
نفوذ مجدد يهوديان در بين خود باشند چون آيات قبل 
وَن َعن َسِبيِل اللِ َمْن  مي فرمايد: ُقْل يَا أَْهَل الِْكَتاِب لَِم تَُصدُّ
ا تَْعَمُلوَن  ُ بَِغافٍِل َعمَّ آَمَن تَْبُغونََها ِعَوًجا َوأَنُتْم ُشَهَداُء َوَما اللَّ
)آل عمران/۹۹( »اي اهل كتاب! چرا افرادي را كه ايمان 
آورده  اند، از راه خدا بازمي داريد و مي خواهيد اين راه را كج 
سازيد؟! در حالي كه شما )به درستي اين راه( گواه هستيد؛ 
و خداوند از آنچه انجام مي دهيد غافل نيس��ت. و نيز آيه 
َِّذيَن أُوتُوا  َِّذيَن آَمُنوا إِن تُِطيُعوا َفِريقاً مَِّن ال َُّها ال شريفه: »يَا أَي
الِْكَتاَب يَُردُّوُكم بَْعَد إِيَمانُِكْم َكافِِريَن« )آل عمران/1۰۰( 
 اي كساني كه ايمان آورده  ايد! اگر از گروهي از اهل كتاب 
)كه كارشان نفاق افكني و شعله ور ساختن آتش كينه و 
عداوت است( اطاعت كنيد ش��ما را پس از ايمان به كفر 
بازمي گردانند.  آي��ات فوق به خوبي نش��ان مي دهد كه 
يهوديان بع��د از ورود پيامبر به يثرب كه نام آن ش��هر را 
به مدينه تغيير داده و مقر حكومت خود كرده بودند، در 
صدد بودند تا مجدد س��لطه و نفوذ خود را بازيابند و اين 
آيات قرآن در مقام هشدار به مسلمين و يادآوري گذشته 

استثمارزده و افتراق و زندگي رقت آميز آنهاست. 
 جمع بندي

با توجه به آنچه بيان ش��د و اس��تنادات قرآني، مدعاي 
دكتر فيرح��ي مبني بر اينكه م��دل حكومتي در يثرب 
مدلي »شورايي و دموكرات« بود، كاماًل خالف واقعيات 
و فكت هاي تاريخي است. اساساًَ يكي از داليل دعوت از 
پيامبر )ص( براي حضور در يثرب از سوي اوس و خزرج 
اين بود كه آنها ديگر چيزي براي از دست دادن نداشتند 
و كاماًل استثمار شده بودند، لذا در پي يك منجي بودند 
تا آنها را از اين وضعيت رقت بار و ذليالنه نجات دهد. لذا 
نه مكه ديكتاتوري محض مورد نظر دكتر فيرحي بود و نه 
يثرب مدل شورايي و دموكرات مورد نظر ايشان، بلكه هم 
مكه و هم يثرب هر دو اليگارشي بودند. اليگارشي قريش 
در مكه و اليگارشي يهود در مدينه! و پيامبر اسالم با هر 
دوي اين اليگارشي ها مبارزه كردند و مدلي خاص و ويژه 
براي حكومت بنا نهادند كه در بخش بعدي اين مقاله به 

آن خواهيم پرداخت.

ق�درت اقتص�ادي و البت�ه خباث�ت 
يهودي�ان ک�ه م�دام س�عي در ايج�اد 
تفرق�ه بي�ن اوس و خ�زرج داش�تند، 
منجر به ايج�اد قدرت سياس�ي فراوان 
ب�راي يهوديان ش�د و عمالً دولت ش�هر 
يثرب هي�چ اختي�اري از خود نداش�ت

هم مك�ه و هم يث�رب هر دو اليگارش�ي 
بودن�د. اليگارش�ي قري�ش در مك�ه و 
اليگارشي يهود در مدينه! و پيامبر اسالم 
با هر دوي اين اليگارشي ها مبارزه کردند و 
مدلي خاص و ويژه براي حكومت بنا نهادند

مدل سياسي يثرب، اليگارشي يهود بود نه دموكراسي 
نقدي پيرامون سخنراني دکتر فيرحي با عنوان »عاشورا و بحران خالفت«

مسئله غدير، صرفاً يك مسئله اي كه ما جمع شيعه به آن اعتقاد 
داريم و يك عده از مسلمان ها هم به آن اعتقاد ندارند، اين نيست. 

در نگاه تاريخي به اسالم و در تحليل تاريخِى حوادث صدر 
اسالم، موضوع غدير- يعني نصب جانشين- يك ضرورتي 

بود كه اگر آن چنان كه تدبير شده بود- تدبير رحماني و الهي، 
و تدبير نبوي- عمل مي ش��د، بدون ترديد مسير تاريخ بشر 

عوض مي شد و امروز ما در جايگاه بسيار جلوتري از تاريخ طوالني 
بشريت قرار داش��تيم. اينكه يك مكتب و نظام فراگيِر نيازهاي 
زندگي بشر، به وسيله  پيامبر خاتم در جامعه فرصت پياده شدن 
پيدا كند، كه اين خود يك معجزه  بزرگ بود، كه پيغمبر توانست 
اين نظام فكري و عملي را واقعيت ببخشد و بر روي زمين واقعيت، آن را بنا كند؛ آن هم در دشوارترين 
جاها. خوِد اين كه در دشوارترين جاها توانسته اين بنا پياده شود و قرار بگيرد، نشان دهنده اين بود 
كه در همه  نقاط زندگي بشر و جغرافياي انسانِى آن روز دنيا و بعد از آن، اين بنا قابل تحقق است. اين 
شكل علمي را در مقام عمل، در دشوارترين صورت، پيغمبر توانست تحقق ببخشد. اگر اين حادثه 
اتفاق مي افتاد كه حفظ و گسترش كّمي و گس��ترش كيفي در اين موجود خلق شده الهي- يعني 
جامعه اسالمي نبوي- مي توانست به قدر 1۰، 1۲ نسل، پي درپي حراست و حفاظت بشود، آن وقت 
مسلّم بود كه اين حركت در طول تاريخ بشر، شكس��ت ناپذير مي ماند. معنايش اين نبود كه بشر، 

دوران انتظاري نخواهد داشت و خود در طول اين 1۲ نسل، به نهايت مطلوب خود خواهد رسيد. 
بيانات  رهبر انقالب در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام صادق )ع( ۸۴/10/۲۹  

حجت االس��الم محس��ن الويري عضو هيئت 
علمي دانشگاه باقرالعلوم)ع( پيرامون پيشرفت 
علمي پس از انقالب اسالمي در اين دانشگاه به 
ارائه تحليل و آسيب شناسي وضعيت ۴۰ ساله 
اخير پرداخت. الويري در اين ارائه ضمن اشاره 
به روند پيشرفت كمي توليد علم در سال هاي 
اخي��ر گفت: البته رش��د علم��ي از نظر كمي 
نمي تواند خيلي مايه مباهات باشد، جمعيت 
كش��ورمان به صورت طبيعي نس��بت به قبل 
از پيروزي انقالب اسالمي دو برابر شده و اگر 
همان وضعيت قبل از انقالب ه��م ادامه پيدا 
مي كرد شايد رشد علمي از نظر كمي چشمگير 
بود. وي ادامه داد: ولي آنچه بيش از رشد كمي، 
مايه افتخار و مباهات است، اين است كه امروز 
شاهد رش��د كيفي در انواع رش��ته هاي علوم 
انساني هستيم، در اين ۴۰ سالي كه از پيروزي 
انقالب اسالمي مي گذرد، يك نگاه بومي نسبت 
به علم و علوم انساني در كش��ور پديد آمده و 
اين نگاه بومي به هم��ه مؤلفه هاي اثرگذار در 
علم توجه دارد و همه آنه��ا را مورد بازخواني 

قرار داده است. 
عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم)ع( با بيان 
اينكه در خوانش جديدي كه نسبت به علوم در 
بعد از انقالب اسالمي داشتيم، تحوالتي اتفاق 
افتاده كه آن را نمي ش��ود دس��ت كم گرفت و 
يك بازه زماني ۴۰ ساله هم براي ارزيابي اين 
موضوع، بازه زماني مناسبي به حساب نمي آيد، 
بيان كرد: بايد توجه داش��ته باشيم، تحوالت 
علمي در يك سال و دو سال و يك دهه اتفاق 
نمي افتد و ش��ايد بايد يك قرن بگذرد تا علم 
پوست بيندازد و از فضاي س��نتي خود عبور 
كند و به فضاي جديد وارد شود. وي گفت: از 
اين منظر اگر نگاه كنيم در فاصله ۴۰ سال پس 
از انقالب، جهشي كه شايد يك قرن زمان نياز 
داشت تا اين نوع نگاه و تحول در علوم انساني 
پديدار شود، اتفاق افتاده است، اين تجربه بومي 
جديد، هنوز به شكل مطلوب مدون نشده ولي 
واقعاً باي��د گفت هنوز دير هم نش��ده و بايد از 
تدوين ها و نتيجه گيري هاي شتاب زده پرهيز 

كنيم و با تأمل اين فرآيند را ادامه دهيم. 
حجت االسالم الويري با بيان اينكه نمي توان 
تعدد ديدگاه ه��ا درباره بومي ش��دن مفهوم 
علم در كش��ور را انكار كرد، اظهار كرد: شايد 
تا ۲۰ ديدگاه را در اين زمينه بتوانيم در كشور 
ذكر كنيم و اين نشان دهنده فضاي كاماًل بكر 
و جديد انديشه اي است كه كشور با آن روبه رو 
ش��ده و ما اين را مديون انقالب هستيم. وي 
گفت: بايد مديريت علم و سياست گذاري علم 
به گونه اي صورت بگي��رد كه جلوي هدررفت 
س��رمايه ها و هدررفت توان هاي علمي گرفته 
شود و در اين صورت صاحبان علم ديني يا علم 
انساني با گرايش بومي اسالمي مي توانند يك 
گفت وگوي روشمند داشته باشند تا منجر به 
يك خروجي مشخص شود ولي حتي اگر اين 
كار صورت نگيرد خود اي��ن آورده، يك آورده 
بزرگ به حساب مي آيد، ما در موضوعاتي كه 
خودمان درگير آن هستيم مانند مباحث تمدن 
و بحث هاي تاريخي حتي وقتي در مواجهه با 
انديش��مندان خارج از مرزهاي خودمان قرار 
مي گيريم، متوجه مي ش��ويم كه واقعاً حرفي 
براي زدن داريم، حرف��ي كه از آن بوي تازگي 
به مش��ام مي رس��د، البته هنوز تالش بسيار 
زيادي بايد انجام دهيم تا زبان مفاهمه جهاني 
پيدا كنيم، ما كاس��تي زياد داريم ولي هرچه 
جلوتر مي رويم مي بيني��م حرف هايي نو براي 
زدن داريم و تأكيد مي كنم اين به معني انكار 

كاستي ها نيست. 
استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( در بخش ديگري 
از س��خنان خود در ارتباط با نق��ش مراكز و 
مؤسس��اتي با صبغه حوزوي و دانشگاهي در 
زمينه تربيت نيرو براي انقالب اسالمي، افزود: 

ارزيابي منصفان��ه درباره اي��ن مراكز نيازمند 
مطالعه بيشتر است، چون اينها عمدتاً ناظر به 
نياز جامعه شكل نگرفته اند و ناظر به آرمان ها 
ش��كل گرفتند و دغدغه و ادعاي كادرسازي 
نداش��ته اند، دغدغ��ه بيش��تر اي��ن مراكز و 
مؤسسات، عمدتاً پيگيري مباحث انديشه اي 
اس��ت.  وي در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به نقش حوزه و روحانيت در پيروزي 
انقالب اسالمي، تصريح كرد: فضاي انديشه و 
نخبگاني ما دو متول��ي دارد، يكي روحانيون 
و حوزه ه��اي علمي��ه و ديگري دانش��گاه ها، 
آورده هاي علمي دانش��گاه عمدت��اً در همان 
فضاي نخبگاني باقي مي ماند و راه انتقال آن به 

مردم اغلب مسدود است. 
حجت االس��الم الويري گفت: اي��ن مزيت را 
عالمان ديني دارند ك��ه در كنار فضاي علمي 
خود، در فرصت هايي از سال كه با مناسبت هاي 
مذهبي پيوند خورده با توده مردم نيز ارتباط 
برقرار كنند و اين يك مزيت بزرگ براي نهادي 
مثل حوزه اس��ت، روحانيان با تكيه بر همين 
ابزار توانستند انديشه انقالب را بين توده مردم 

ببرند و مردم را بسيج كنند. 
وي با تأييد اينكه ام��روز نقش روحانيت در 
جامعه كمرنگ تر شده است، اظهار كرد: در 
اين رابطه ما نيازمند يك كار آماري هستيم، 
براي مقايسه جايگاه روحانيت در حال حاضر 
در مقايس��ه با پيش از انق��الب بايد به چند 
نكت��ه توجه كرد، مث��اًل قب��ل از انقالب اين 
رفتارهاي س��ازمان يافته گس��ترده خارجي 
براي تخريب روحانيت وجود نداشت، شايد 
دستگاه پهلوي يك جاهايي لطيفه اي عليه 
روحانيت مي س��اخت ولي هي��چ وقت اين 
حجم سازمان يافته تبليغات عليه روحانيت 

وجود نداشت. 
عضو هيئت علم��ي دانش��گاه باقرالعلوم)ع( 
افزود: مهم ترين عامل كاه��ش محبوبيت به 
ناكارآم��دي حكومت برمي گ��ردد؛ همراهي 
م��ردم براي تش��كيل اين حكوم��ت به خاطر 
اعتمادي بود كه ب��ه صاحبان لباس روحانيت 
داشتند چون صاحبان اين لباس گفتند قرار 
است يك تحول عميق و مثبت اتفاق بيفتد و 
مردم به آنها اعتماد كردند ولي حاال احساس 
مي كنند كارآمدي به آن شكل كه گفته مي شد 
و انتظار ايجاد كرده بود محقق نش��ده است، 
اعتماد مردم به روحانيت يك س��اله و دوساله 
به دس��ت نيامده بود، بلكه انباشت يك تجربه 
چند قرنه بود و وقتي به نتيجه اي كه منتظرش 
بودند نرس��يدند، به ص��ورت طبيعي طلبكار 
روحانيان شده اند.  حجت االسالم الويري گفت: 
مناسب ترين راه برون رفت از اين وضعيت اين 
است كه ما از اصرار بر اينكه همه طلبه ها صداي 
واحد داشته باش��ند و يك نوع بايد فكر كنند 
دست برداريم و وقتي توده مردم ببينند كه با 
هر گرايش و وضعيتي كه دارند مي توانند يك 
طلبه را پيدا كنند و ب��ا او ارتباط برقرار كنند، 
مي توان تا حدودي اين آس��يب را ترميم كرد 
ولي بازگشت همان اعتبار و اعتماد سابق دور از 

ذهن به نظر مي رسد.
منبع: خبرگزاري مهر

دوران غيبت، نتيجه انحراف از غدير بود

حجت االسالم محسن الويري:
ناكارآمدي در حكومت 

سبب كاهش محبوبيت حوزه مي شود

صراط

درنگ

محمد علي رنجبر
   تحليل

ش�ماره شش�م مجله عل�وم انس�اني و 
مطالع�ات اجتماع�ي انديش�ه نامه ب�ا 
سردبيري جعفر حسن خاني منتشر شد. 
شماره ششم مجله علوم انساني و مطالعات 
اجتماعي انديشه نامه منتشر شد. سرمقاله 
اين شماره به قلم سيدنظام موسوي با عنوان 
»تكرارنشدني« و جعفر حسن خاني تحت 
عنوان »انقالب عليه تغلب« به بررسي تاريخ 
معاصر ايران و استفاده روشنفكران از راهبرد 

تغلب پرداخته است. 
عكس جلد اين مجله تلميح گرفته ش��ده 
از عكسي تاريخي در انقالب اسالمي ايران 
اس��ت كه مردم به ص��ورت جمع��ي اقدام 
به پايين كش��يدن مجس��مه ش��اه كردند 
و با جابه جاي��ي نمادها و ق��رار دادن »گاو 
وال استريت« به خوبي نش��ان مي دهد كه 
انقالب اس��المي ايران انقالبي عليه ليبرال 

سرمايه داري بوده و با عنوان »قلب تاريخ« 
بر اين موضوع تأكيد شده است.  در ابتداي 
مجله با گفتارهايي از كريم مجتهدي، عماد 
افروغ، عبدالحسين خسروپناه و محمدرضا 
مرندي تحت عنوان »راه م��اه« به اهميت 
مبحث علوم انس��اني و فقر توليد محتوا در 
ايران پرداخته شده اس��ت.  مجله با بخش 
»نامه ها« ش��روع مي ش��ود و سرفصل هاي 
پژوهشنامه با عنوان انقالب بدون گيوتين 
به بررسي مقايسه اي ترميدوري در انقالب 
اسالمي و انقالب فرانسه، ش��ريعت نامه به 
بررسي دين در ظهور و تداوم انقالب اسالمي 
و مردم نامه به بررسي نقش و مطالبات مردم 

در طول انقالب اسالمي پرداخته است. 
اين مجله علوم انساني حاوي شش پرونده 
ويژه با موضوعات پهلويسم، نارسايي، خانه 

خوبان، بيم و اميد و نقطه ثقل است. 

پرونده پهلويسم به بررسي حكومت ۵3 ساله 
پهلوي در ايران پرداخته و در همين زمينه 
با يعقوب توكلي، مظفر شاهدي، سيدمهدي 
طالقاني، محمدحسين دانايي و محمدرضا 
كائيني گفت وگو و يادداش��ت هايي به قلم 
سيدمصطفي تقوي، امير خوش صحبتان، 
مرضيه كمايي و مريم فرزام منتش��ر شده 
است.  در پرونده نارسايي به تبيين و بررسي 
ش��ش نظريه غربي اش��خاصي چون نيكي 
كدي، ميشل فوكو، يرواند آبراهاميان، جان 
فوروان، تدا اسكاچ پل و بابي سعيد پيرامون 

انقالب اسالمي پرداخته شده است. 
در پرونده خان��ه خوبان به دس��تاوردهاي 
تاريخ ۴۰ ساله انقالب اسالمي پرداخته شده 
و در همين راستا با صالحي فراهاني، منوچهر 
آشتياني، هرميداس باوند، بذرافكن، عادل 
پيغامي و عبدالمجيد بنافي و دو انديشمند 

خارجي اريك والبرگ فيلسوف كانادايي و 
خوان آنتونيو آگيالر گفت وگو شده است. 

در بخش ترجمه يادداش��ت هايي از يوهان 

هري، اسالوي ژيژك فيلسوف اسلوونيايي، 
آلفردو سعد فيلهو، جرج منبيوت نظريه پرداز 
بريتانياي��ي، ماي��كل پر، جانس��ن هيكل و 

مارتين كيك آورده شده است. 
در قسمت گفتاورد در دفتر مجله انديشه نامه 
ميزگردي ب��ا عليرضا ش��جاعي زند و بيژن 
عبدالكريمي ب��ا موضوع »انق��الب با كدام 

مسمي« برگزار شد. 
در اين ش��ماره مصاحبه ه��اي تفصيلي از 
صالح��ي فراهاني، محمدحس��ين پناهي، 
مه��دي طالقان��ي، محمدحس��ين دانايي، 
بايزي��د مردوخي، هرمي��داس باوند، عادل 
پيغامي، محمدباقر خرمشاد، احمد رهدار، 
محمدمهدي س��يار، زهير توكلي، مهرداد 
صدقي، غالمرضا جمش��يديها، محمدرضا 
كائين��ي، احمدرضا انتظ��اري و احمد قانع 

منتشر شده است. 

  پيشخوان

ششمين شماره »انديشه نامه« منتشر شد


