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و  سنتی  نگاه  صالحی:  آیدا 
همواره  زن،  به  مردساالرانه 
زنان  راندن  حاشیه  به  در  سعی 
پستوی  در  آنان  کردن  پنهان  و 
گذر  با  حاال  است.  داشته  خانه  
اشتغال  سنتی وضعیت  جامعه  از 
گذشته  به  نسبت  گرچه  زنان 
با  همچنان  اما  کرده  پیشرفت 
از  اعم  مشکالتی  و  نابرابری ها 
سر  در  مانع  ایجاد  کمتر،  حقوق 
تبعیض های  شغلی،  ترفیعات  راه 
سوءاستفاده ها،  جنسیتی، 
آزارگری های جنسی همراه شده 
مانع  اینستاگرام  فیلترنگ  حاال  و 
است،  شده  آن ها  بهره مندی  از 
هم  و  می کنند  کار  هم  که  زنانی 
امور خانه را مدیریت می کنند تا 

با »روز مضاعف« روبه رو شوند.
کاظمی پور،  شهال 
با  گفتوگو  در  جمعیت شناس 
»روز  توضیح  در  خبرآنالین 
مضاعف« می گوید: »مردان با کار 
اگر  نیستند،  مخالف  زنان  کردن 
ساعت  بیست  خانه  در  زن  یک 
هم کار کند مخالفتی ندارند، بلکه 
زنان  خانه  از  خارج  کار  با  آن ها 
نگرانند  چون  هستند،  مخالف 
شود،  باز  زنان  گوش  و  چشم 
انجام  تحقیقی   ۱۳۶۷ سال   در  ما 
دادیم، آن جا به این نتیجه رسیدیم 
که همه مدیران مرد معتقدند زنان 
بهتر کار می کنند، برای همین هم 
کارشناسی  کارهای  تمام  مدیران 
زنان،  می دهند چراکه  زنان  به  را 
هم  و  می کنند  کار  دقیق تر  هم 
امکان  کردن  کار  خوب  علیرغم 
پیشرفت ندارند و نمی توانند بعدا 
زنان  بگیرند.  را  مرد  مدیر  جای 
در بخش  اشتغال رسمی بیشترین 
سقف  آن  اما  می کنند  را  تالش 
به آن ها  شیشه ای اجازه پیشرفت 

را نمی دهد.«
زنان  مشکالت  همه  علیرغم 

استقالل  برای  گرفتند  تصمیم 
کمک  مجازی  فضای  از  شغلی 
در  را  کسب وکارشان  و  بگیرند 
پلتفرم های  کمک  به  و  خانه 
دهند،  توسعه  دسترس  قابل 
اینستاگرام  فضای  اوایل  گرچه 
بود  عکس  اشتراک گذاری  برای 
اما  داشت  سرگرم کننده  جنبه  و 
جنبه  حفظ  بر  عالوه  مرور،  به 
سرگرم کننده خود تبدیل به محل 
افراد،  از  بسیاری  درآمد  تامین 
عده ای  شد.  زنان  خصوص  به 
اجاره  برای  چندانی  سرمایه  که 
کاال  کردن  فراهم  و  مغازه  یک 
این  از  نداشتند،  را  فروش  برای 
استفاده کردند و  اجتماعی  شبکه 
به کسب و کارهای آنالین روی 
آوردند تا بدین گونه هزینه خود 
را به حداقل برسانند. زنانی که به 
هر دلیلی امکان کار در بیرون از 
منزل را نداشتند، فروش در بستر 
راهی  همچون  را  مجازی  فضای 

استقالل  کسب  برای  می دانستند 
و  اشتغال  میان  تعادل  حفظ  و 

کارهای خانه.
سنگ اندازی  با  حاال  اما 
نام طرح  دولتمردان که یک روز 
روز  و  می گیرد  خود  به  صیانت 
امنیت،  نام  به  فیلترینگ  دیگر 
مردم  برای  را  جدیدی  مشکل 
به  جامعه  از  گروه  این  جمله  از 
الفت  رضا  است.  آورده  وجود 
مدیریه  هیئت  عضو  نسب، 
مجازی  کسب وکارهای  اتحادیه 
در  »خبرآنالین«  با  گفتوگو  در 
تاثیر  و  فیلترینگ  با آسیب  رابطه 
آن بر آینده کسب وکارها می گوید: 
اینترنتی  کسب وکارهای  »فروش 
خرد نزدیک به صفر شده است و 
متوسط  و  بزرگ  کسب وکارهای 
فعالیت  به صورت وسیع  که  هم 
می کنند، ۳۰ درصد کاهش فروش 
داشته اند. امروزه خرید اینترنتی با 
توجه به شرایط فعلی که در این 

از  افتاد  اتفاق  در کشور  ۵۰ روز 
وضعیت  است.  شده  خارج  رده 
شده  بغرنج  هم  مردم  اقتصادی 
و قدرت خرید به شدت کاهش 
ما  که  به حدی  است.  کرده  پیدا 

تورم ماهانه داشتیم.«
چشم  به  میان  این  در  آنچه 
جانبه  یک  راه حل های  می خورد، 
مسئوالن در خصوص این مشکل 
است. مسئوالن مرتبط به سادگی 
شبکه های  به  کردن  کوچ  از 
اجتماعی داخلی صحبت می کنند 
می دانند؛  مقصر  را  مردم  حتی  و 
ارتباطات  چندان که معاون وزیر 
به  واکنش  در  پیش  چندی 
شکایت مردم نسبت به فیلترینگ 
به  نسبت  »مردم  کرد:  عنوان 
فیلترینگ  و  اینترنت  شرایط 
کردند  شکایت  ابراز  اینستاگرام 
که من به آن ها گفتم شما خودتان 
از قبل به این فکر بودید که احیانًا 
شود  بسته  اینستاگرام  روزی  اگر 
باید  اتفاقی می افتد؟ خودتان  چه 
از  ابتدا  از  و  می بودید  فکر  به 
استفاده  اینستاگرام  نظیر  ابزاری 
نمی کردید.« آش آنقدر شور شد 
که حتی صدای رئیس مجلس را 
هم درآورد؛ او در جلسه  مجلس 
ارتباطات  وزیر  حضور  با  که 
یک  از  »انتقال  کرد:  اظهار  بود، 
پلتفرم خارجی به داخلی به شکل 
این  نیست  پذیر  امکان  دستوری 
باید به صورت یک کوچ توام با 
این  برای  انگیزه  و  تسهیل گیری 
و  تسهیلگری  این  باشد.  انتقال 
انتقال را کم شاهد هستیم موانعی 
گذارند  می  ها  دستگاه  برخی  را 

که سزاوار نیست.«
در مجموع باید در نظر داشت 
که جدا از اینکه دسترسی آزاد به 
اجتماعی جزو حقوق  شبکه های 
مردم است، با وجود عدم اعتماد 
مردم      ... ادامه در همین صفحه

دین اوخو آت! یایین گیزلت!!

حمید آرش ازاد

گؤرهکاصلیندهنهدیر؟!
یـاریــم خیـال ائـلـه یـیـر آفتــاب دیـر اصلیـنـده
او عــارضیــن دن آخــان تـر، گوالب دیر اصلینده
سئــویـر دوداق الریـنـا بــال دئـیـه م غــزل لــرده
ولــی شیــریـن ده اولـورسا، دوشاب دیر اصلینده
جهان دا چوخ زادی بیز الپ گؤزه ل، آباد گؤروروک
بیــر آزجــا دقـت ائـده رسک، خراب دیر اصلینده
خوش ایی گلیر، ولی بیل، داغالییرالر»اوزدن ایراق«!
اییــه باخیــب، دئـمـه: »حتما کباب دیر اصلینده«!
بیــر عـّده وار کی، هر آی دا اوتوز کتاب اوخویار
بـاخـانـدا مسلـکیـنـه، »الکتــاب« دیــر اصلـینده
فالن کس، آلنی آچیق، اوزده چوخ نجیب گؤرونور
نجــابـت، آمـمـا بـو اوزده، نقــاب دیــر اصلینده
بــاخـیـب، دئــمه »برهوت« دا آخیر حیات پیناری
بــو چـؤل ده شور سودا اولـماز، سراب دیر اصلینده
دئــیـیـر فــالنــی مـنـه: »همـتـه قـایـیش باغال«
میـنیـر منـی، او قـایـیـش دا رکـاب دیـر اصــلینده
تمــّلق اهــلی، اونــو طــاووس ائتسه، بولبول ده
حقــیقــت اهــلی بیـلیــر کی، ُغراب دیر اصلینده
گلــه نــده سؤز -سؤزه، درویش لیگ اّدعاسی ائدیر
بـاخـانـدا ثــروتـیــنــه، بــی حساب دیر اصلینده
همــیشه، هــر کـسه، یــولــداش لیق اّدعا ائله ییر
ایــنانــما، چــون گـؤره جکسن ناباب دیر اصلینده
شیـشیرده رک اؤزونــو، ایـستــه ییر نهنگ گؤرونه
بــیـر امتـحــان ائــله، گؤرکی، حباب دیر اصلینده
بــو شعــر، ظــاهــری سرکه دادی وئریر »آرش« 
ایـچــه نــده روح بــاغـیشلیر، شراب دیر اصلینده

ادامه از همین صفحه)مشاغل زنانه(
... نسبت به نمونه های داخلی و از سوی دیگر عدم 
بنابر  برابری امکانات پلتفرم های خارجی با داخلی، 
گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه، 

از همان ابتدا باید این امر را شکست خورده بدانیم.
الفت نسب هم در واکنش به استفاده از پلتفرم های 
می کند  اعالم  »دولت  می کند:  بیان  داخلی، 
پیام رسان های  در  بروند  باید  خرد  کسب وکارهای 
بسته های حمایتی هم گذاشتند  آمدند یک  داخلی، 
و  است  نرسیده  اجرایی  مرحله  به  هنوز  البته  که 
چیزی  ولیکن  شد  خواهد  اجرا  چطور  نمی دانیم 
که ما می شنویم و مشخص است، این است که در 
کاربران  و تجمع  ترافیک  دنبال  به  آنها  این شرایط 
اینکه  به  توجه  با  تقریبا  که  هستند  پلتفرم  یک  در 
کاربران  است،  زیاد  ایرانی  پیامرسانهای  تعداد  که 
بعضی  در  شده اند.  پراکنده  مختلف  پلتفرم های  در 
رسانه ها اعالم می شود که ۶۰ درصد کسب وکارها 
به برنامه های داخلی کوچ کرده اند، بعضی می گویند 
باالجبار آمده اند و هر زمان آن برنامه رفع فیلتر شود 

مجدد به آن بستر بازمی گردند.«
برای  »شما  می دهد:  ادامه  خصوص  این  در  وی 
جابه جا کردن یک فایل به پیام رسان نیاز دارید وقتی 
پیام رسان غالب کشور بسته باشد به اجبار می روید 
استفاده  است،  داخلی  و  باز  که  پیام رسان  یک  از 
می کنید. این به منزله استقبال نیست. در این سال ها 
برای پیام رسان های داخلی زحمت زیادی هم کشیده 
شده است اما با توجه به این محدودیت ها در آزادی 

بیان، اعتماد از سوی کاربران زیر سوال می رود.«

سروش دلبسته مولوی بود. در صدا و سیما به 
تفسیِر مثنوی می پرداخت. در این سالهای نخسِت 
آیت اهلل  توسط  هم  حمد  سوره  تفسیر  انقالب، 
این  با  اما  خمینی از صدا و سیما پخش می شد. 
برنامه مخالفت شد. برکشیدن دیدگاههای عرفانی 
و فلسفی همچنان مخالفانی داشت. نیاز بود تا این 
فضا تلطیف گردد. نشان داده شود که دین منحصر 
در فقه نیست. سویه های دیگری هم دارد. سروش 
همین دغدغه را داشت. می گفت همه چیز نباید 
در خصوص  او  کرد.  اسالمی  علوم  در  منحصر 
علم  که  می گفت  گفت.  سخن  انسانی  علوم 
وحشی است. بی وطن است. اسالمی و مسیحی 
می خواست  نمی پذیرد.  شرقی  و  غربی  ندارد. 
علوم  که  را  آن هایی  کند.  ملتفت  را  روحانیون 
به  او  را رقیِب علوم اسالمی می دانستند.  انسانی 
ایده ای رسید. نظریه ای که از اردیبهشت ماه ۶۷ تا 
خرداد ۶9 آن را صورت بندی کرد. آن را در مجله 
و  قبض  را  آن  نامِ  کرد.  منتشر  فرهنگی«  »کیهان 
بسط تئوریِک شریعت گذاشت. می گفت که دین 
چیزی است و معرفِت دینی چیزی دگر. دین اگر 
الهی است، ولی معرفِت دینی مانند  چه کامل و 
دیگر معارِف بشری است. ناقص است. خطا پذیر 
است. این ایده منتقداِن بسیاری یافت. جنجال به 
پا کرد. نامِ سروش را بیشتر بر سر زبانها انداخت. 
که  دینی  نواندیشان  به سخنرانیهایش حمله شد. 
در مجله کیهان فرهنگی به ارائه دیدگاههای خود 
می پرداختند هم با مشکالتی مواجه شدند. آن ها 

مجله ای دیگر تدارک دیدند.
مجله کیان در سال ۱۳۷۰ منتشر شد. به اُرگان 
نویسندگاِن  طیف  شد.  بدل  دینی  روشنفکری 
کیان را بعدها حلقه کیان نام گذاشتند. عبدالکریم 
سروش اگرچه سمتی رسمی در این مجله و حلقه 
نداشت، اما به رهبِر فکری آن بدل شد. وی در 
این مجله، آراء دین شناسانه خود را بیان می کرد. 

را  انتقادات  نداشت.  سویه  یک  نگاهی  کیان 
برخی  که  بود  در همین فضا  منتشر می کرد.  هم 
در  گرفت.  قرار  نقد  مورد  هم  سروش  ایده های 
این زمان، مهدی بازرگان هم در آراء گذشته خود 
که  گفت  نوشت.  مقاله ای  می کرد.  نظر  تجدید 
برنامه اصلی انبیاء، آخرت و خدا است. او نتیجه 
گرفت که دیگر نمی توان بر دین ُخرده گرفت که 
چرا برنامه های اقتصادی و سیاسی ندارد. و چرا 
همه مشکالِت بشر را حل نمی کند. چرا که دین 
فقط برای آخرت است.او ادعا کرد که مدیریت 
و سیاست، به عهده بشر است. نمی باید در کتاب 
سروش  عبدالکریم  گشت.  آن  دنبال  به  سنت  و 
هم یک قدم فراتر گذاشت. گفت که حتی تجربه 
به  آمیخته  هم  وحی  است.  زمینی  هم  پیامبر 
مناسباِت بشری است. او به مناسبت میالد پیامبر 
)ص( سخنرانی کرد. آن را در مجله کیان منتشر 
کرد. سپس در کتابی مستقل با عنوان »بسط تجربه 
نبوی« به چاپ رساند. ادعا کرد که تجربه پیامبر، 
تحت تأثیر شرایط و زمانه ای محقق شده است. 
همین شرایط سبب شده تا برخی مفاهیم جامعه 
عربستان در آن رسوخ کند. سروش با این تحلیل، 
بریدن  قبیل  از  فقهی  احکام  برخی  می کوشید 
را  داری  برده  جواز  یا  و  مفسدان  پای  و  دست 
دایره  از  را خارج  آن  بکشد. می خواست  نقد  به 
به  را  مخالفان  هم  سروش  ایده  این  بداند.  دین 
میدان آورد. مناظره هایی قلمی درگرفت. سروش 
نبود. همراهی دیگر هم  تنها  از وحی،  در بحث 

یافت. محمد مجتهد شبستری.
را  هامبورگ  اسالمی  مرکز  سرپرستی  سابقًا  او 
بهشتی  محمد  سید  توصیه  به  داشت.  عهده  به 
بازگشته  ایران  به   ۵۷ در سال  بود.  رفته  آنجا  به 

به  نخست  سالهای  همان  در  بود.  ملبّس  بود. 
اما پس  به مجلس رفت.  وارد شد.  سیاست هم 
پا  سیاست  از  دیگر  مجلس،  اول  دور  پایان  از 
کناری  به  هم  را  روحانیت  لباس  کشید.  پس 
گذاشت. به تحقیق و تأمالِت خود مشغول شد. 
او  بود.  هرمنوتیکی  مباحث  بر  تأمالتش  عمده 
باز  دینی  ادبیاِت  به  را  هرمنوتیکی  مباحث  پای 
کرد. در سال ۱۳۷۵ کتاب »هرمنوتیک، کتاب و 
سنت« را تألیف کرد. از پیش فهمهای مفّسران و 
فقیهان سخن گفت. گفت که آنها نیز در رجوع به 
متن دینی، از پیش دانسته هایی مدد می گیرند. این 
پیش دانسته ها در تفسیرشان از دین اثر می گذارد. 
جنجال  اما  برانگیخت.  انتقاداتی  رویکرد  این 
آفرین نشد. شبستری با همین رویکرد، از ایمان 
و آزادی سخن گفت. نقدی بر قرائِت رسمی از 
دین  از  انسانی  قرائت  در  تأمالتی  نوشت.  دین 
قرآن  نتیجه رسید که  این  به  او  را مکتوب کرد. 
کالمِ پیامبر است. قرآن حصوِل وحی است و نه 

خودِ وحی. در سلسله مباحثی به موضوع »قرائت 
تمامی  اوالً  که  گفت  پرداخت.  جهان«  از  نبوی 
یک  آثار  یا  اثر  تاریخی  نگاه  از  قرآن  فعلی  متِن 
آن  اینکه  دوم  است.  بوده  نبی  که  است  شخص 
شخص، همان محمد مصطفی )ع( است. وی این 
ایده خود را با مجله مدرسه نیز در میان گذاشت. 
بازتاب  را  دینی  نواندیشان  مقاالت  که  مجله ای 
می داد. این ایده شبستری حساسیت برانگیز شد. 
مجله مدرسه بعد از هفت شماره، با این مصاحبه 

تعطیل شد. 
در همین سال، عبدالکریم سروش مناظره هایی 
می داد.  انجام  سبحانی  جعفر  آیت اهلل  با  قلمی 
از  پله  پله  سروش  که  می داد  تذکار  سبحانی 
را  سروش  تأمالت  او  است.  شده  دورتر  دین 
به  زمانی  از  »دوستاِن شما  می گفت:  برمی شمرد. 
تدریج از شما فاصله گرفتند که شما مسأله قبض 
کردید…  مطرح  را  شریعت  تئوریک  بسط  و 
طرح مسأله صراط های مستقیم در مقابل قرآن باز 
فاصله را زیادتر کرد؛ خاتمیت و مرجعیِت علمی 
و  فراق  اسباب  و…  شد  مطرح  معصوم  امامان 
جدایی گردید. اخیراً نیز مساله تفسیر وحی بیان 
شد. مصداق این مثَل شد که گل بود و به سبزه 
مبسوط  پاسخهای  نیز  سروش  شد«.  آراسته  نیز 
می داد. سخِن آیت اهلل سبحانی بی راه نبود. سروش 
بازنگری  خود  ایده های  در  مکرر  شبستری  و 
می یافتند.  دست  جدیدی  نتایج  به  می کردند. 
رسوالنه  رؤیای  ایده  به  نود  دهه  در  سروش 
و  است.  رؤیا  جنِس  از  وحی  که  گفت  رسید. 
قرآن روایِت رؤیاهای پیامبر است. شبستری هم 
گفت که دین در دنیای جدید، یک نگرش معنوی 

است.     ...ادامه در همین صفحه 

رویداد۲۴ علیرضا نجفی: آزادی 
شعار های  اصلی ترین  از  یکی 
انقالب ۵۷ بود. توسعه اقتصادی 
محمدرضاشاه  دوران  در  ایران 
از  یکی  به  ایرانیان  و  بود  موفق 

تبدیل  منطقه  مردم  ثروتمند ترین 
مدرنی  نهاد های  و  بودند  شده 
اجتماعی  تامین  دانشگاه،  چون 
کشور  در  پرورش  و  آموزش  و 
شکل گرفته بود. درآمد هر ایرانی 
در دهه ۳۰ حدود ۲۰۰ دالر بود 
و در اوایل دهه ۵۰ این سرانه به 
حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دالر رسید. 
رابطه  دلیل  به  پیشرفت ها  این 
و  غرب  با  فرهنگی  و  اقتصادی 
کارکشته  تکنوکرات های  وجود 
بود. هویدا  امیرعباس  دولت  در 
نیز  شهروندان  و  مدنی  جامعه 
مانند  اجتماعی  آزادی های  اغلب 
سبک  و  پوشش  انتخاب  حق 
آورده  به دست  را  فردی  زندگی 
 ۲۸ کودتای  زمان  از  اما  بودند 
حکومت  آخر  سال های  تا  مرداد 
به  سیاسی  آزادی های  پهلوی، 
صورت فزاینده ای محدود شدند.

گروهی  و  ملی گرا  نیرو های 
اصلی ترین  چپ گرا  احزاب  از 
آزادی های  فقدان  معترضان 
سیاسی بودند. این مساله به خوبی 
از  تن  سه  که  معروفی  نامه  در 
سنجابی،  -کریم  ملی گرا  رهبران 
شاپور بختیار و داریوش فروهر- 
»این  است:  مشخص  نوشتند 
مقامی  به  سرگشاده  مشروحه 
تقدیم می گردد که چند سال پیش 
فرموده اند:  هاروارد  دانشگاه  در 

نتیجه تجاوز به آزادی های فردی 
و عدم توجه به احتیاجات روحی 
سرخوردگی  ایجاد  انسان ها 
راه  سرخورده  افراد  و  است 
ارتباط  تا  می گیرند  پیش  منفی 

سنن  و  مقررات  همه  با  را  خود 
اجتماعی قطع کنند و تنها وسیله 
احترام  سرخوردگی ها  این  رفع 
و  افراد  آزادی  و  شخصیت  به 
این حقیقت ها است که  به  ایمان 
انسان ها برده دولت نیستند، بلکه 
مملکت  افراد  خدمتگزار  دولت 
پیوستن  عامل  اصلی ترین  است.« 
و  ملی مذهبی  ملی گرا،  احزاب 
فقدان  همین  انقالب  به  چپ گرا 
اما  بود.  سیاسی  آزادی های 
دیگری  روایت  آزادی،  خواست 
مسلط  روایت  به  که  داشت  نیز 
بدل شد چرا که در میان توده ها 
محبوبیت داشت و با عقاید سنتی 
و دینی ایرانیان تطابق داشت. این 
»آزادی  نوعی  را  آزادی  روایت 
دنیای  از  رهیدن  برای  عرفانی« 
را  آزادی  و  می کرد  تفسیر  مادی 

نوعی رهایی روحی می فهمید.
جهان  دینی  و  عرفانی  نگاه  در 
و  ندارد  فی نفسه  اصالت  مادی 
آخرت  عالم  برای  گذرگاهی 
که  نوافالطونی  متفکران  است. 
به حساب می آیند،  پدران عرفان 
لغت  از  مادی  جسم  بیان  برای 
به  که  می کردند  استفاده  »سوما« 
جسم  و  دنیا  است.  زندان  معنی 
دنیوی زندان روح است و عارف 
از  رهایی  و  مرگ  جز  آرزویی 
که  تصویری  در  ندارد.  تن  بند 

از انقالبیون ثبت شده است بیت 
معروفی از موالنا دیده می شود که 
بیانگر همین مضمون است: »این 
جهان زندان وما زندانیان/ همتی 

بنما و خود را وارهان«
در واقع معنایی که امروزه بشر 
مدرن از آزادی دارد بیشتر معنی 
سیاسی این واژه است و به حق 
زیست  برای  شخصی  انتخاب 
جمعی و فعالیت اجتماعی داللت 
در  رهایی  یا  آزادی  اما  می کند. 
تنها  نه  دینی  و  عرفانی  گفتمان 
معنایی  بلکه  ندارد،  داللتی  چنین 
در  دارد.  بر  در  را  آن  خالف 
ادبیات دینی عالم مادی و طبیعی 
عالمی  می نامند؛  و  »ناسوت«  را 
و  نیست  گذرگاه  جز  چیزی  که 
آلوده شدن به آن تباهی و خسران 
فرامادی،  عالم  مقابل  در  است. 
»الهوت« یا »ملکوت« نام دارد که 
به معنی پادشاهی است و منظور 
هدف  خداست.  قلمرو  آن  از 
گذر  برای  آمادگی  دینی  زندگی 

از است.
فرانسوی  متفکر  عشقی  لیلی 
کتابی  کربن،  هانری  شاگر  و 
که  نوشته   ۵۷ انقالب  درباره 
اساس  بر  را   ۵۷ انقالب  آن  در 
می کند.  تحلیل  مفهوم  همین 
غرب  »هجوم  می نویسد:  وی 
موجد  آن،  مدرن  ارزش های  و 
غربیه«  »غربت  احساس  نوعی 
ترک  و  تحقیر  احساس  و  شده 
بود.  داده  ایرانیان  به  هویت 
غربی  غربت  این  از  نارضایتی 
آن  بود.  انقالب  اصلی  تکانه 
نوعی  می شد  طلب  که  چیزی 
یا  خویشتن«  به  »بازگشت 
که  بود  ایران«  به  »بازگشت 
رهبری  را  آن  خمینی  آیت اهلل 
خویشتن  به  بازگشت  می کرد. 
یعنی برگرداندن ایران به ایرانیان 
و فارغ شدن از غربی که با سیطره 
خود اشراق ایرانی- شیعی را به 
انقالب  می کشاند،  ظلمت  سوی 
بازگرداندن نور به خانه بود که با 
سو  کم  غربی  ارزش های  وجود 
نوستالژی  به  را  ایرانیان  و  شده 

سرزمین مألوف می کشاند.«
ژامبه  کریستین  تحلیل  بنابر 
اسالم شناس  و  فیلسوف 
و  ملکوتی  باور  فرانسوی، 
غیر  آنچه  هر  از  رهایی  خواست 
شد  باعث  است،  ملکوت  از 
آن  و  بگسلند  تاریخ  از  ایرانیان 

بگذارند.  کنار  ملکوت  نفع  به  را 
عشقی نیز برای بیان این مضمون 
زمان های  غیر  »زمانی  عبارت 
انقالب ۵۷  برای وقوع  را  دیگر« 
انتخاب می کند؛ رویدادی عرفانی 
که به کلی بیرون از تاریخ و جهان 

مادی است.
و  بزرگ  رویداد های 
لطیف  زمان  در  ابتدا  گسست آور 
و  می دهند  رخ  ملکوت(  )جهان 
»زمان  تاریخ می جهند که  به  بعد 
اشاره  با  عشقی  است.  کثیف« 
از  مورخان  که  گزارش هایی  به 
ثبت  انقالب  روزمره  صحنه های 
کرده بودند می نویسد: »انقالبیون 
گلوله  جلوی  به  را  خودشان 
معمول  احتیاط  آن ها  می سپردند، 
عالم  در  که  گویی  نداشتند،  را 
ملکوت  در  و  می زیستند  خاصی 
این  از  آن ها  می بردند؛  سر  به 
که  گونه ای  به  بریده اند.  عالم 
رسید  نتیجه  این  به  ایران  ارتش 
قرار  آن ها  مقابل  در  بدن های  که 
شوقی  نیستند،  معمولی  گرفته 
دیگر  سالحی  به  و  دارند  دیگر 
نیز خود  ارتش  اینکه  تا  مجهزند 
را به رویداد سپرد و در واقع در 

برابر ملکوت تسلیم شد.«
از  ژامبه  و  عشقی  تحلیل  البته 
تقلیل گرایانه  بسیار  ایران  انقالب 
است، ولی نکات درست و مستند 
خمینی  اهلل  آیت  دارد.  بسیاری 
انقالب  پیروزی  از  پس  خود 
بار ها بر هدف معنوی و ضدمادی 
برای  »مردم  بود:  کرده  تاکید  آن 
خربزه انقالب نکردند برای اسالم 
بین  »فرقی  یا  کردند.«  انقالب 
ملکوت  نیست،  اینجا  و  ملکوت 

می تواند همین جا باشد.«
به  خمینی  اهلل  آیت  سخن  این 
و  زمین  توجه،  جالب  شیوه ای 
نیز ملکوتی می کند و  را  ناسوت 
را  ماده  جهان  ملکوت  منطق  با 
درک می کند. معنای آزادی برای 
آیت اهلل خمینی و طرفدارانش بر 

همین منطق استوار بود.
احزاب ملی گرا و چپ که فهمی 
داشتند،  آزادی  معنای  از  ُعرفی 
خود  انقالب  پیروزی  از  پس 
باوری  قابل  غیر  وضعیت  در  را 
سرخوردگی  دچار  و  می دیدند 
درک  فاقد  آن ها  بودند.  شده 
ایده های رهبران مذهبی بودند که 
دینی خاصی  و  عرفانی  بر سنت 

بنا شده بود.

چراملیگرایانوچپهاپسازانقالبحذفشدند؟

بنبستیدیگربرایمشاغلزنان

ادامه از همین صفحه )چرا ملی گرایان وچپ ها(
...گفت که مسلمانان در عصر حاضر باید پرونده 
علم اصول و اجتهاد فقهی را ببندند. کتاب و سنت 
را با رویکردی دیگر بنگرند. او گفت که هر انسانی 
معضالتی  با  انسانی  زندگی  بیابد.  راهی  خود  باید 
مواجه شده که دین نمی تواند در آن خصوص حرفی 
بزند. ایده های سروش و شبستری در میان نواندیشان 
منتقدانی  می گذاشت.  بر جای  را  اثراِت خود  دینی 
هم برمی انگیخت. حاال دیگر اعاظِم حوزه به میدان 
نمی آمدند. به مناظره ای قلمی هم تن نمی دادند. این 
ایده ها حتی بعضی همفکراِن نواندیشی دینی را هم 
رساند  نتیجه  این  به  را  برخی  کشاند.  مخالفت  به 
دینی«،  »نواندیشی  دینی«،  »روشنفکری  میان  که 
خواستند  بگذارند.  تمایز  مذهبی«  »روشنفکری 
پدراِن  ایده های  این  از  را  خود  راهِ  طریق،  این  از 
روشنفکری دینی جدا کنند. ایده های آنان اما اثراِت 
خود را بر جای گذاشته بود. آن را به هر نامی که 
بخوانند. امروز مقّلدان، به زبان خارجه آموزِی طالب 
تالئم  در  را  جدید  دستاوردهای  ندارند.  اعتراضی 
حوزویان،  نمی کند.  پا  به  خون  نگریستن،  دین  با 
می دانند.  ضرورت  را  معرفت شناسی  آموختِن 
بر همگان مسّلم  را می شناسند.  هرمنوتیک در دین 
شده است که دین چیزی است و فهم از دین سخنی 
دیگر. سخن گفتن از ذات و گوهِر دین مقبول افتاده 
است. می توان از اخالق و عرفاِن دینی سخن گفت. 
کشید.  پرسش  به  را  دین  بر  فقه  احاطه  می توان 
به  شبه  یک  این ها  کرد.  مشخص  را  محدوده اش 
دست نیامده است. خوِن دلها به همراه داشته است. 
 ۸ شماره  در  متن  است.)این  برده  زمان  قرن  یک 

فصلنامه نقد دینی منتشر شده است.(

داستاِنیکقرننواندیشیدینیدرایران

اجتماعی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۲۶۴۷ - ۰9 /۱۴۰۱/۰۸   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم  ام 
السلمه رفیعیان      فرزند   زین العابدین    بشماره شناسنامه   ۶۸   صادره از  مرند   در ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی   
به مساحت  ۸۷۲۰  متر مربع به پالک ۳۰9۶  فرعی از   یک   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک  یک   اصلی  واقع در  
زنوز    بخش   ۲۲   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲9- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۵ /۱۴۰۱/۰9

محرم کنعانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک مرند


