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 رنج، خیر است چون حرکت ایجاد می کند  اندیشه: دکتر جمیله علم الهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست »جایگاه هستی شناسی رنج« گفت: بنا بر مکتب اصالت وجود، هر هستی بنا 
بر اینکه هست از نیستی گریزان و به هستی گرایش دارد، بنابراین وجود باید کامل و جاودانه باشد، پس هر چیزی مثل مکانمندی و زمانمندی که هستی را محدود می کند سبب نقص و ادراک آن سبب رنج است، 

مثل فنا یا مرگ. انسان از جمله حقایق چند ساحتی است که هم نفس مجرد دارد که کمال جوست و هم ماده طبیعی دارد که فناپذیر است و از این رو انسان بیش از همه در رنج فناپذیری خود غرق شده است.

 انتشار جدیدترین کتاب »نعمت اهلل فاضلی« ©
درباره مسئله و مسئله شناسی

ایبنا: نعمت اهلل فاضلی به زودی با کتابی 
جدید با عنوان »زندگی سراسر فهم مسئله 
است« به بازار کتاب می آید. او در این اثر 
تالش دارد به مسئله و مسئله شناسی در 
علوم اجتماعی و انسانی در ایران بپردازد. 
این کتاب از ســوی انتشارات پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر 
می شــود. فاضلی درباره این کتاب می گوید: این کتاب عصاره معرفت شــناختی و 
هستی شناختی همه نوشته های من است. حدود 500 صفحه است و با کاغذ بالک 
و کیفیت عالی چاپ شده است. این اثر می تواند به همه محققان و دانشجویانی که 
درگیر انجام پروژه های تحقیقاتی و نگارش رساله و پایان نامه هستند کمک کند. در 
واقع راهنمای انجام تحقیقات مسئله محور است. تا جایی که می دانم این نخستین 
کتابی اســت که جایگاه و بحث مســئله در فرایند تحقیق را به صورت مستقل در 
چارچوب کتاب مستقل بحث می کند. من در زبان انگلیسی هم چنین کتابی ندیده ام. 
ضمناً در این کتاب تالش کرده ام نثر روان و ساده و بیان روایی و مردم نگارانه را برای 
توضیح مباحث غامض نظری و فلسفی به کار گیرم. نمی دانم چقدر در این کار موفق 
بوده ام، اما همه آن ها که پیش از چاپ، کتاب را خواند ه اند اذعان دارند روان و شیرین 

بودن، ویژگی مهم این کتاب است. امیدوارم این کتاب خوانده شود.
او همچنین در مقدمه مفصلی بر این کتاب با عنوان »این یک پیشــگفتار نیست« 
می نویسد: »نوع علوم اجتماعی که می توان به آن پرداخت به رابطه ای بستگی دارد 
که با جهان اجتماعی و در نتیجه به جایگاهی مربوط می شــود که ما آن را اشغال 

می کنیم« )بوردیو 1394: 32(. 
این جمله را از آلبر کامو در دفترچه کلمات قصارم نوشته ام: »آنچه هستید و آنچه در 
فکر دارید را در نوشته هایتان نشان دهید«. می خواهم در اینجا که آغاز پژوهش است 
و به پیشــگفتار اختصاص دارد، به این توصیه کامو عمل کنم. تمام این اثر، روایتی 
است از آنچه هستم یا شاید دقیق تر بگویم »آنچه باید باشم« ولی نیستم و در ذهن 

و ضمیرم می دانم و می خواهم این گونه باشم.
این پژوهش روایتی است از نویسنده ای که گمان می کند باید مسئله شناس باشد؛ 
کســی که وظیفه اش پرسیدن و به چالش کشــیدن و روایت کردن پرسش های 
جامعه و فرهنگ در زمانه و روزگارش اســت. وقتی این پیشگفتار را می نوشتم، 
توصیه کامو در ذهنم بود و می نوشــتم. در حین نوشتن به یاد این سخن سارتر 
افتادم: »هنگامی که آغاز به نوشــتن می کنم، ناگهان پی می برم که درک من از 
آن موضوع تا چه اندازه اندک اســت«. بیشــتر که نوشتم، بیشتر محتاج نوشتن 
شدم. همین احساس مرا به نوشتن بیشتر وا می داشت. وقتی کار نوشتن به پایان 
رســید، متوجه شدم آنچه نوشته ام بیش از پیشگفتار در معنای مرسوم آن است. 
پیشگفتار معموالً یادداشتی چهار پنج صفحه ای است که برخی نکات کلی کتاب 
در آن بیان می شود. اما در اینجا از فرصت استفاده کرده و به جای دو سه صفحه، 
30-20 صفحه نوشــته ام و به جای نکات کلی، شرح جزئی از پژوهش و رویکرد 
آن ارائه داده ام. می شــد این مباحث را در فصل های مختلف کتاب گنجاند، اما به 
نظرم شــاید خوانندگان در همین ایستگاه اول عالقه مند باشند به تمام محتوای 
این اثر دسترسی پیدا کنند. این تردید را هم داشتم که اساساً پس از خواندن این 
پیشــگفتار به خواندن بقیه پژوهش بپردازند یا نه! این بود که قلم را رها کردم تا 

آنچه می خواهد بگوید و بنویسد.
فاضلی در بخش متفاوت »این یک پیشگفتار نیست« کتاب خود می نویسد: »اجازه 
دهید بحث را با بیان خاطره ای آغاز کنم. ســال 1365 از دانشــگاه تبریز لیسانس 
پژوهشگری اجتماعی گرفتم و به روستای زادگاهم پیش خانواده آمدم تا برای شرکت 
در کنکور ارشــد خودم را آماده کنم. شبانه روز مطالعه می کردم تا از دیوار کنکور با 
موفقیت بگذرم. روزی مشغول مطالعه بودم و پدرم از مطالبی که می خواندم سؤال 
کرد و ضمناً پرسید: »ُخب، چیزهایی که در دوره لیسانس خواندی، ربطی هم به ما 
و به زندگی دارند؟. گفتم »بله، در پایان این دوره گزارشی درباره مصلح آباد نوشته ام 
و در آن در باره تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آداب و رسوم قدیمی 
و دانش های بومی روســتایمان تحقیق کرده و توضیح  داده ام« گفت: »این ها را که 
نوشته ای، دیدم. ُخب، این مطالب چه مسئله ای را حل می کند؟« در آن زمان پاسخی 
برای پدرم نداشــتم. پرســش کامالً معقول و بجایی داشت: »آموخته هایم در علوم 
اجتماعی ربط شان با زندگی واقعی چیست؟ این درس های دانشگاهی چه مسئله ای 

را حل می کنند؟«
پرســش پدرم اگرچــه در آن زمان طنینی جدی در ذهنــم نینداخت، بعدها که 
درگیری ام با این علوم بیشــتر و بیشتر شد، دریافتم »ربط« این علوم به »ما« و به 
»زندگی ما« پرسشی نیست که بتوان آن را به سادگی پاسخ داد. پدرم دریافته بود 
تحقیق کردن و نوشــتن درباره چیزی نمی تواند به تنهایی »پرسش ربط« را پاسخ 
دهد، مگر آنکه تحقیق بتواند مشکل یا مسئله ای را توضیح دهد. او دریافته بود »ربط 
داشتن« صرفاً به معنای درباره چیزی سخن گفتن نیست، بلکه چیزی فراتر از آن 

باید باشد.
رویکرد »مسئله شناسی فرهنگی«، رویکردی است معطوف به رؤیت پذیر و روایت پذیر 
کردن »مسئله فرهنگی«. در این اثر نشان داده ام مسئله فرهنگی از درون گفتمان ها 
و تحــوالت تاریخی و اجتماعی ملت هــا و جوامع برمی خیزد، اما در عین حال، این 
محققان و اندیشــمندان هســتند که مســئله ها را صورت بندی می کنند، آن ها را 
صدا می بخشــند و به ســخن در می آورند. محققانی می توانند صداهای موجود در 
هستی اجتماعی و تاریخی شان را بشنوند و به آن ها گشوده باشند که به تجربه های 
زیسته شــان توجه و تأمل جدی کنند. پدیدارشناسان توانسته اند این واقعیت را به 
روشنی نشــان دهند که تأمل در تجربه ها و پدیدارهایی که بر ما ظاهر می شوند و 
ما محمل آن ها هستیم، می تواند منبع بزرگ خالقیت و دانش باشد. نیستانی در اثر 
ماندگار و خواندنی »ما در باران خواهیم ماند: نقد حال اصحاب دانش« ضمن اینکه 
روایتی پدیدارشناسانه از موقعیت نظام دانش در ایران ارائه می دهد و تجربه زیسته اش 
از اســتادی و استادان دانشگاه در ایران امروز را روایت می نماید، می نویسد این گونه 
مطالعات در ایران ســابقه ای دیرینه دارد و کتاب کالسیک تاریخ بیهقی را نمونه ای 
اعلی از این دســت مطالعات معرفی می کند: تاریخ بیهقی از نمونه های برجسته در 
پژوهش های پدیدارشناســانه به حساب می آید. کار پدیدارشناسی در این اثر، نوعی 
پرده برداشتن از اراده قهرمانانه حسنک وزیر است. ابوالفضل بیهقی در این اثر ماندگار 
با زبردستی و چیرگی تمام، ضمن توصیف و تفسیر وقایع زندگی حسنک وزیر، نفس 
طاقت آزموده و تن زنده و توفان کِش او را در بلندای تاریخ بر همگان هویدا می سازد 

)نیستانی5931:14(.  

 اندیشه/ محسن فاطمی نژاد  روزهای منتهی 
به تیر 66 بود که قطعنامه 598 شــورای امنیت 
صادر شــد و دو روز مانده به ســالگرد صدور آن، 
ایران آن را پذیرفت. امام خمینی)ره( دو روز پس 
از پذیــرش آن، در ســاعات پایانی تیر 67 ضمن 
پیامی که به مناسبت سالگرد کشتار حجاج منتشر 
شد به ماجرای پذیرفتن قطعنامه نیز اشاره داشتند 
و تعبیر معــروف »جام زهــر« را ضمن پذیرش 
قطعنامه به کار بردنــد. آنچه در ادامه می خوانید 
مصاحبه ما با حجت االسالم مجتبی نامخواه، استاد 
حوزه و پژوهشگر در بازخوانی این پیام، نه از حیث 
بررســی یک اتفاق تاریخی بلکه بررسی منظومه 
پیام های حضرت امام در ســال های پایانی حیات 
ایشــان و ناظر بر مســئله عدالت و به تعبیر امام 

»جنگ فقر و غنا«ست. 

جناب نامخــواه! اگر بخواهیم نگاهی به   
جنبه ها و مفاهیم مغفولی که حضرت امام 
در سال های پایانی حیاتشان به آن ها اشاره 
داشتند بیندازیم، شــما چه منظومه ای از 
مفاهیم مورد تأکید و تمرکز ایشان را بیشتر 

قابل توجه می دانید؟ 
هر محقق اندیشــه امام و کسانی که به اندیشه 
امام تعلق خاطر یا تأمل و تورقی دارند، این نکته 
را تأیید می کنند که در دوران آخر حیات حضرت 
امام که مشخصاً سال آخر یا دو سال آخر-یعنی از 
پیام حج 66 تا پایان عمر ایشان- را در برمی گیرد، 
سال ها و دوره بخصوصی است؛ چرا که گویی امام 
در حال جمع بندی تجربه 10 ســاله جمهوری 
اسالمی و تجربه دو سه دهه مبارزه برای برپایی 
نظام است. در این دوران، امام مفاهیمی را مطرح 
می کند که در عین همبســتگی با هم و داشتن 
مضمون مشترک، نظریه مشترکی را تئوریزه و در 
سطوح نظری و سیاست گذاری مطرح می کنند؛ 
هر کــدام در عین بداعت، جمع بنــدی و ادامه 
اندیشــه های ســابق امام اند ولی وجوه بداعت و 
نوآورانه ای نیز دارنــد. از این منظر 20 درصد از 
پیام امام با context  قطعنامه در ارتباط اســت، 
ولی بخش اعظم آن محتوایی دارد که جمع بندی 
گذشــته و ناظر به آینده انقالب است و در ادامه 
منظومه پیام های ســال آخر است؛ ما این بخش 
عمده را نمی بینیم و فقط از منظر یک اتفاق آن ها 
را مطالعه می کنیم که مثاًل پایان جنگ باشد. اگر 
نگاه امام به جنگ و قطعنامه را از موضوع گفت وگو 
کنار بگذاریم و وارد محتوای این پیام شویم و آن 
را به عنوان بخشــی از پروژه سال های آخر امام 
بفهمیم، خیلی به فهم حتی آن 20 درصدی که 
اشاره کردم کمک خواهد کرد. امام در سال آخر 
و مشخصاً از قطعنامه به بعد، سخنرانی ها را تقریباً 
تعطیــل می کنند ولی متن هایــی پرمحتوا و به 
اصطالح با چگالی باال را منتشر می کنند که نمونه 
آن در نامه ای است که برای پایان اختالف موجود 
در وزارت کشور به نمایندگان مجلس می نویسند، 
حضرت امام مضامین و بخش هایی از این پروژه را 
داخل آن قرار می دهد که همان بحث اسالم ناب 
و اسالم آمریکایی است و کاماًل جنبه نظری دارد. 
البته نامه هایی هم هست که کاماًل ابداعی است؛ 
نامه حضرت امام بــا این حد از تفصیل فقط در 
پیام حج66 یا پیام منشــور روحانیت هست که 
کاماًل ابداعی و ابتکاری، امام به دنبال کنار هم قرار 
دادن قطعات آن پروژه هســتند. آن پازل کلی را 
می توان در چارچوب اسالم ناب و اسالم آمریکایی 
صورت بندی کرد که بحث آن نیز مفصل است. در 
پیام قطعنامه، در بعد اجتماعی و اقتصادی به یک 
معنا درگیری اسالم ناب و اسالم آمریکایی مطرح 
می شــود که آن مفهوم جنگ فقر و غناست؛ هم 
در پیــام حج66 و هم در پیــام حج 67 که پیام 
قطعنامه نیز خوانده می شــود هر دو بعد وجود 
دارد. یعنی جنگ اســالم ناب و اسالم آمریکایی 
که جنگ حق و باطل اســت کــه به تعبیر امام 

از یک جایی صورت جنگ اســالم علیه اسالم را 
گرفته است. این جنگ صرفاً یک جنگ عقیدتی، 
مکتبی و فرهنگی نیســت بلکه ابعاد اقتصادی و 
اجتماعی نیز دارد. جنگ حق و باطل اســت که 
حیث اقتصادی و اجتماعی دارد. یکی از مهم ترین 
مضامیــن و محورهای پیام قطعنامه این اســت 
که اگر امام در پیام حــج66 تأکید دارند جنگ 
حق و باطل و جنگ اســالم ناب و آمریکایی بعد 
اقتصادی دارد و این بعد اقتصادی مقدس است و 
ایشان تعبیر مقدس را برای جنگ فقر و غنا به کار 
می برد، در پیام قطعنامه دارد به ما تذکر می دهد 
که آینده انقالب توجه به این جنگ مقدس فقر 
و غناســت و آینده انقالب به این نهضت مقدس 
بســتگی دارد؛ اگر یک چارچوبــی برای تحلیل 
آینده می خواهید، آن چارچوب، تحلیل جنگ فقر 
و غناست. امام)ره( به ما تذکر می دهد جنگ حق 
و باطل، انتزاعی و بریده از اختصاصات و تعینات 
تاریخی و اجتماعی نیست و جنگ حق و باطلی 
که بی تفاوت به جنگ فقر و غنا باشد، نبرد حق 
و باطل نیســت. فرهنگ اسالمی، اسالم نابی که 
جنگ حــق و باطل را در حــد مرزهای جامعه 
نیاورد و به آن تعیــن خاص اجتماعی ندهد که 
جنگ حق و باطل امروز ما نیست. جنگ حق و 
باطل یک حیث انتزاعی و ذهنی دارد که در جای 
خودش مهم اســت و یک حیث کاماًل انضمامی 
دارد. این، آن کاری اســت که پیام قطعنامه دارد 

انجام می دهد. 

ناظر بــه تقدس جنگ فقــر و غنا اگر   
بخواهیم صحبت کنیم، این مقدس دانستن 

چه تمایزاتی را ایجاد می کند؟
امام با ایده تقدس جنگ فقر و غنا با ســه جریان 
عمده فاصله گذاری می کند. ابتدا این فاصله گذاری 
و غیریت ســازی که امام نســبت به این جریان 
دارنــد را بگویم و ســپس در مورد معنای تقدس 
ایــن جنگ صحبت کنم. اوالً وقتی امام از تقدس 
جنگ فقر و غنا صحبــت می کنند باید بدانیم از 
ایده ای حرف زده می شــود که به کلی فراموش یا 
مسکوت گذاشته شده و یا توسط گروه های مختلف 
اجتماعی و سیاسی تحویل گرفته نشده است. در 
تمامی این سال ها که وضعیت ما از لحاظ نابرابری 
در حال تشــدید شدن و به بن بست رسیدن بوده 
اســت، این ایده تماماً کنار گذاشته شده و زمانی 
که مسئله ما جنگ فقر و غنا بوده، ایده جنگ فقر 
و غنا را کنار گذاشتیم؛ یعنی در واقعیت بوده ولی 
در حوزه گفتمان های سیاسی و اجتماعی به کلی 
کنار گذاشــته شده است. حتی این ایده به لحاظ 
فکری و الهیاتی مورد توجه قرار نگرفته است. این 
اتفاق به خاطر ســه غیر عمده بوده است. یکی از 
این هــا جریان چپ یعنی چپ مارکسیســتی و 
سوسیالیســتی ایرانی است که ادامه چپ جهانی 
است که اساســاً نگاه مقدس به جنگ فقر و غنا 
ندارد و آن را یک جنگ مــادی می داند. در برابر 
آن، نگاه راســت، لیبرال و سرمایه داری است که 
نسل های مختلف آن تفاوت هایی دارند، اما اجماالً 

این جنــگ برایش یک مســئله 
حل نشده اســت و ایده تنازع بقا 
را و تکامــل تک خطی منتهی به 
تنازع بقا را طرح می کند که اتفاقاً 
جنگ فقر و غنا به نفع طبقه برتر 
در دل آن ایده تجهیز می شود. به 
عبارتی هر کسی که لیاقت داشته 
باشــد در این جامعه می ماند و از 
برخوردار  بیشــتر  جامعه  مواهب 
می شــود و معنایی ندارد که شما 
ایده جنگ فقر و غنا داشته باشید 
و در آن ایده، نهادی چون دولت را 
مسئول اجرای سیاست های منتهی 
بــه برابری و به نفــع محرومان و 
مستضعفان بدانید. این دو جریان 
هر دو مؤثر بودند، چرا که تأثیراتی 
را در سطوح مسئوالن و نیروهای 
مسلمان نیز داشــتند و فقط این 
نبوده که چپ مارکسیستی و راست 
لیبرال باشند، بلکه این ها تداوم های 
ایرانی و اسالمی خودشان را تولید 

کرده اند. مهم تر از این ها، در فضای عمومی مذهبی 
و حوزه های علمیه ایــده جنگ فقر و غنا خالف 
آمد عادت است؛ یک بخشی از اندیشه امام است 
که از طرف فضای مذهبــی و الهیاتی ما بایکوت 
می شــود و حوزه علمیه به معنــای آحاد فضای 
عمومی حــوزه از امام نمی پذیرد که جنگ فقر و 
غنا یک جنگ مقدس باشــد و اعتقاد دارد جنگ 
حق و باطل یک جنگ صرفاً عقیدتی است نه یک 
جنگ اجتماعی. یعنی بــاور حق و باطل داریم و 
در جامعه یــک جنگ طبقاتی ذیل جنگ حق و 
باطل نداریم؛ یک فرادستانی که درصدد استعمار 
و استثمار طبقه ضعیف جامعه باشند ندارند و این 
ایده را از امام نمی پذیرد، بنابراین تمام این مدت با 
سکوت از کنار آن عبور می کند. این سبب می شود 
ما امروز معادل عقب ماندگی در عدالت در وضعیت 
عینی خودمان، وضعیت ذهنی مان نسبت به جنگ 
فقر و غنا این گونه باشــد. نگاه انتزاعی و ذهنی به 
فرهنگ در سیاســت گذاری و نهادسازی ما رایج 
است که ممکن است با غرب مشکل داشته باشد 
ولی درنهایت به سرمایه گذاری سرویس می دهد و 
فرهنگ را یک امر ذهنی می داند که ارتباطی با این 
جنگ ندارد. به عنوان مثال سیاست گذاری در دهه 
70 و 90را درنظر بگیرید؛ رشد سرمایه داری در این 
دو سه دهه آیا تأثیری در سیاست گذاری فرهنگی 
و کارکرد نهادهــای فرهنگی و تعریف از فرهنگ 
دارد؟ مقوله معرفت یک مقوله جداســت؛ یعنی 
یک واکنش به جبر اقتصادی مارکسیستی است 
که زیربنای اقتصاد است. اآلن زیربنا هیچ جایی در 
نگاه اسالمی پیدا نمی کند چرا که اندیشه اسالمی 
معاصر بخشــی در دیالکتیک انتقادی نسبت به 
مارکسیست تولید شده اســت. آن ها می گفتند 
اقتصاد زیربناست ولی اینجا می گویند اقتصاد هیچ 
جایی نیســت و شما خط سیر اندیشه اسالمی را 
که نگاه کنید آیا می توانید در این چند دهه که در 
وضعیت عدالت عقب مانده شده ایم و نمره خوبی 
نداریم و تعابیری که رهبری به کار می برند آیا این 
یک متغیر معنادار در خط ســیر اندیشه اسالمی 
بوده است؟ هرگز. برایش مهم نبوده است. اگر چه 
در وسط میدان سیاست گذاری و نهاد ها و دانشگاه 
و بستری است که جمهوری اسالمی برایش فراهم 
کرده ولی در عزلت انتزاع و نسبت به جنگ فقر و 
غنا بی تفاوت اســت. پس جریان متحجر به یک 
معنــا خودش را بازتولید کــرده و در قالب تجرد 

ذهنی و فلسفی آورده است. 

به طور کلی این تقدس به چه معناست؟ از   
کجا نشأت می گیرد و چه میراثی آن را نشان 

می دهد؟
حضرت امیر در خطبه 129 نهج البالغه می گویند 

جنگ فقر و غنا در جامعه باال 
گرفته اســت و شما نسبت به 
این جنگ بی تفاوت هســتید. 
امام تأکیــد می کنــد با این 
بی توجهی  به این جنگ امکان 
ندارد در جوار قدس الهی سکنا 
گزینید. شما اگر بی تفاوت به 
جنگ فقر و غنا باشید منتهی 
به بهشت نمی شــود. »اْضِرْب 
بَِطْرفَِک َحْیُث ِشْئَت ِمَن النَّاِس، 
َفَهْل تُْبِصُر إاِلَّ َفِقیراً یَُکابُِد َفْقراً، 
َل نِْعَمَه اهللِ ُکْفراً، أَْو  أَْو َغِنّیاً بَدَّ
بَِخیاًل اتََّخَذ الُْبْخــلَ بَِحقِّ اهللِ 
َوْفراً، أَْو ُمَتَمرِّداً َکأَنَّ بِأُُذنِِه َعْن 
َسْمِع الَْمَواِعِظ َوْقراً؟ به هر کجا 
که خواهی چشــم بگردان و 
مردم را بنگر، آیا جز درویشی، 
که از درویشی اش رنج می برد 
یا توانگری کــه نعمت خدا را 
کفران می کند یا بخیلی که در 
ادای حق خدا بخل می ورزد تا 
بر ثروتش بیفزاید، یا متمردی که گوشش برای 
شنیدن اندرزها گران شــده است، چیز دیگری 
خواهی دید؟ »َظَهَر الَْفَســاُد َفاَل ُمْنِکٌر ُمَغیٌِّر َو اَل 
َزاِجٌر ُمْزَدِجٌر، أَ َفِبَهَذا تُِریُدوَن أَْن تَُجاوُِروا اهلَلَ فِي 
َدارِ ُقْدِســِه َو تَُکونُوا أََعــزَّ أَْولَِیائِِه ِعْنَدُه، َهْیَهاَت« 
فساد آشکار شده، کسی نیست که زشتکاري ها 
را دگرگون سازد و کســی نیست که بزهکاران 
را مهــار کند. با چنین اعمالــی می خواهید در 
جوار خداوند در ســرای قدس او به ســر برید یا 
از گرامي ترین دوستان او به شمار آیید؟ آرزویی 
محال اســت. بنابر این فرمایش حضرت علی، تا 
وقتــی جنگ فقر و غنا، تبعیض و چنین وضعی 
در جامعه وجود داشته باشــد، حتماً بعد از آن 
اُر اآْلِخَرُه نَْجَعُلَها لِلَِّذیَن  فساد هســت. »تِلَْک الَدّ
ا فِي اْلَْرِض َواَل َفَســاًدا« اول علو  اَل یُِریُدوَن ُعُلًوّ
می آید و به دنبال آن فســاد پدید می آید. جنگ 
فقر و غنایی که حضرت به آن تصریح می کند، در 
مرحله بعد آن، فساد را خواهید داشت. در جامعه 
نابرابر حتماً فساد آشکار خواهد شد و شما مجبور 
خواهید بود هر روز یک ســلطان را باال بکشید. 
»َظَهَر الَْفَســاُد َفاَل ُمْنِکٌر ُمَغیٌِّر َو اَل َزاِجٌر ُمْزَدِجٌر« 
کسی که این وضعیت را تغییر دهد وجود ندارد؟ 
حضرت در ادامــه می گوید: فکر می کنید با این 
وضعیــت در جوار قدس الهــی خواهید بود؟ یا 
در خطبــه دیگری می گویند در مواضع مختلف 
و مســائل متفاوت پیامبر)ص( به من می فرمود: 
امکان ندارد جامعه ای قدسی شود مگر اینکه »لَْن 
ُه ِمَن الَْقِوِيّ  ِعیِف فِیَها َحُقّ ٌه الَ یُْؤَخُذ لِلَضّ َس أَُمّ تَُقَدّ
َغْیَر ُمَتَتْعِتع« امتی که در آن، حق ناتوان بی لکنت 
و ترس و نگرانی از توانا گرفته نشــود هرگز پاک 
و آراسته نگردد. پس مشخص می شود درمعنای 
قدســی بودن در نگاه الهیاتی اصیل ما در نگاه 
وحیانی امیرالمؤمنین یک نســبتی بین جنگ 
فقر و غنا و تقدس جامعــه وجود دارد. مقدس 
بودن جامعه به این نیست که همه اهل عبادت و 
نماز باشند، هرچند می تواند از نشانه ها باشد، اما 
جوهره تقدس جامعه، حق اعتراض است؛ جوهره 
تقدس جامعه، جنگ فقر و غناست. بی توجهی 
مستمر به این بعد اجتماعی دین در طول سالیان 
و به خصــوص در 300-200 ســال اخیر در اثر 
تجدد تشدید شــده و امام این موضوع را تذکر 
می دهنــد. بنابراین در این نگاه، جنگ فقر و غنا 
شرط موحد بودن است و حتماً مقدس است. نگاه 
لیبرال متوجه این قضیه نمی شود و عدالت را با 
توصیفات هایکی به جنبه های شخصی و فردی 
فرومی کاهــد. می گوید یک نفر می تواند عادالنه 
رفتار کند اما معنا نــدارد که عدالت یک برنامه 
اجتماعی برای توزیع برابر ثروت، قدرت و منزلت 

داشته باشد؛ امام با این ها فاصله گذاری کرد. 

گفت وگو با حجت االسالم مجتبی نامخواه درباره رویکرد جریان های فکری و سیاسی به پیام قطعنامه امام خمینی)ره(

از ِمهر مصرفی »چپ« تا قهر معرفتی »راست«

 در فضای عمومی 
مذهبی و حوزه های 

علمیه ایده جنگ 
فقر و غنا خالف 

آمد عادت است؛ 
یک بخشی از 

اندیشه امام است 
که از طرف فضای 

مذهبی و الهیاتی ما 
بایکوت می شود

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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معرفی کتاب

درنگ

این حرف ها ضد توسعه است!
ســال 67 که این حــرف زده می شــود، دو 
برخورد با آن می شــود. یکی قهر معرفتی که 
فضای عمومی در واقع سیاسی جریان موسوم 
به جامعه روحانیت بــا این نگاه قهر می کند. 
حتی من یک مصاحبه از مرحوم مهدوی کنی 
خواندم که می گفتند زمانی که این بحث های 
امام مطرح شــده بود، جناح مقابل اســتفاده 
می کــرد و ما ناراحت بودیم. پیش امام رفتیم 
و گفتیم ما فقه و اصول را پیش شما خواندیم 
و اگر به نظر شما آمریکایی خواندیم بگویید تا 
بدانیم مشکل کجاست. امام فرمودند منظورم 
شماها نیستید -بین دور اول و دوم انتخابات 
مجلس سوم که در تهران 25 نماینده به دور 
دوم رفته بود و اگر این منتشر می شد به نفع 
ما می شــد- به امام گفتم بنویسید؛ که امام 
گفتند: نمی نویســم ولی بدانید که منظورم 
شما نیستید. از سوی دیگر مهر جریان چپ به 
این سخنان نیز یک مهر کاماًل مصرفی است. 
یعنی این جناح، هشت سال دولت را در اختیار 
داشته و در آستانه انتخابات مجلس می خواهد 
بگوید مــن نماینده وضع موجود نیســتم و 

انرژی تغییر را به واســطه دراختیار داشــتن 
هشت ساله دولت ندارد و درصدد تداوم وضع 
موجود است. شــما فرض کنید آقای مسعود 
روغنی زنجانی که در دولت آقای میرحسین 
موســوی، رئیس سازمان برنامه است در دوره 
تعدیل و دولت اوِل هاشمی، به بحث جنگ فقر 
و غنای ســیداحمدآقا در جلسه هیئت دولت 
می گوید این حرف ها ضدتوســعه است. اصاًل 
این حرف ها کــه به لحاظ ماهوی فرق کنند، 
نبوده اســت. یعنی ما پس از 67 نیز دیده ایم 
که چقدر جنگ فقر و غنا برایشان مهم است 
که نیست. پس چرا در آن مقطع اقبال دارند؟ 
قبایل سیاســی دو طــرف در آن مقطع یکی 
قهر معرفتی و دیگر مهر مصرفی نســبت به 
ایــن حرف های امام دارند. مهر مصرفی یعنی 
می گوید چقدر خوب اســت من از این فضا و 
از ادبیات و انرژی تغییری استفاده کنم و برای 
خودم ایده انتخاباتی بدست بیاورم. آن قهر و 
مهر در طول این سه دهه ادامه پیدا می کند و 
این حرف خالف آمد عادت امام  یعنی احیای 

ایده های اصیل اسالمی و روح توحید است.
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برگ س���بز خودرو ون زامیاد  مدل 1396 رنگ آبی  
روغنی به ش���ماره موتور Z24740603Z و شماره 
ش���ماره  ب���ه   NAZPL140BH0476193 شاس���ی 
انتظام���ی 598 د 41 ایران 74 به مالکیت محمود 
جعفرزاده  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مجوز س���اح 5تیردستکش به  شماره 
41600728 بن���ام محمدوجدانی مفقود 

گردیده ازدرجه اعتبارساقط میباشد.

,ع
99
03
94
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
ب���ه  نارنج���ی  رن���گ   1386 م���دل  هیون���دا  س���واری 
ش���ماره    32 ای���ران  719ع28  انتظام���ی  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   37912006294528 موت���ور 
37911785007687 ب���ه مالکیت ج���واد همت آبادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
03
94
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده      
)نوبت سوم(  تاریخ انتشار: 1399/05/01

جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی  
مس��کن ش��ماره 9 مش��اغل آزاد ایالم در س��اعت 10 
صب��ح روز س��ه ش��نبه م��ورخ  14/ 99/05 در محل 
پروژه مس��کن مهر ش��ماره 9 واقع در ای��الم- بلوار 
ش��هرداری محل پروژه مسکن مهر شماره 9 تشکیل 
میگ��ردد. از عموم اعضاء دعوت بعمل می آید که در 
روز مق��رر و در محل مذکور حضور به هم رس��انند. 
بدیهی اس��ت حض��ور کلیه اعضاء در جلس��ه ضروری 
و در ص��ورت ع��دم حض��ور براب��ر مفاد اساس��نامه 
هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در 

جمع مؤثر نخواهد بود.
 ضمناً  هر عضو می توانند استفاده از حق رأی خود را 
ب��ه یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج 
از اعض��اء واگذار کند.  محل بررس��ی وکالت نامه ها

 دفتر تعاونی واقع در محل پروژه مسکن مهر شماره 
9 می باشد.

دستور جلسه: 1- گزارشی  از عملکرد شرکت توسط 
هیئت مدی��ره   2- تصمیم گیری در خصوص انحالل 
تعاونی و انتخاب هیئت تس��ویه   3- مأموریت ثبت 

تصمیمات حاصله  به هیئت مدیره 
 عباس خاتون زاده رئیس هیئت مدیره  مسکن 

شماره 9 مشاغل آزاد ایالم  ع 9
90
39
53

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده شرکت گروه پزشکی 

آراد آبیک)با مسئولیت محدود(
شماره ثبت 1020و شناسه ملی 

10861442989
بدینوسیله ازکلیه شرکای شرکت ویا 
نماین��دگان آنان دعوت بعمل می آید 
تا درجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت گروه پزشکی آراد 
آبیک)با مس��ئولیت محدود( ش��ماره 
ثبت 1020 وشناسه ملی 10861442989 
که دوش��نبه م��ورخ 99/05/20 راس 
س��اعت10 به نش��انی اس��تان   قزوین 
شهرستان آبیک شهرک قدس فازیک 
بیمارس��تان  مت��ری  بیس��ت  خیاب��ان 
حضرت ول��ی عصر)عج( اتاق ریاس��ت 
تش��کیل    3441336531 کدپس��تی 

می گردد حضوربه هم رسانید.
دس��تور جلس��ه: بررس��ی وتصوی��ب 
ترازنامه وصورت های مالی منتهی به 

اسفند1398
 مدیرعامل شرکت گروه پزشکی آراد 

آبیک)بامسئولیت محدود(  9ع
90
39
39

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت گروه پزشکی آراد 

آبیک)با مسئولیت محدود( شماره ثبت 
1020و شناسه ملی 10861442989

بدینوسیله ازکلیه شرکای شرکت ویا 
نماین��دگان آنان دعوت بعمل می آید 
تا درجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت گروه پزش��کی آراد آبیک)با 
ثب��ت  ش��ماره  مح��دود(  مس��ئولیت 
 10861442989 مل��ی  وشناس��ه   1020
که دوش��نبه م��ورخ 99/05/20 راس 
س��اعت12 به نش��انی اس��تان   قزوین 
شهرستان آبیک شهرک قدس فازیک 
بیمارس��تان  مت��ری  بیس��ت  خیاب��ان 
حضرت ول��ی عصر)عج( اتاق ریاس��ت 
تش��کیل    3441336531 کدپس��تی 

می گردد حضوربه هم رسانید.
گی��ری  تصمی��م  جلس��ه:  دس��تور 
درخصوص نقل وانتقال سهم الشرکه

 مدیرعامل شرکت گروه پزشکی آراد 
آبیک)بامسئولیت محدود( 9ع

93
94
1

شرکت پاکدوست )سهامی خاص( 
با شماره ثبت 4293 و شناسه ملی 

 10100903920
بدینوسیله از کلیه شرکاء و سهام داران 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
پاکدوس��ت ب��ا مش��خصات فوق الذک��ر، 
جهت تعیین هیئت مدیره، مدیرعامل و 
بازرس به نشانی: تهران- خیابان دکتر 
ش��ریعتی- جن��ب مترو قله��ک- خیابان 
ش��هید کدوئی- پ��الک6- واحد 7 مورخ 
به��م  99/5/14 در س��اعت 15 حض��ور 

رسانند.

ع 9
90
39
25

مجوز اس���لحه س���اچمه ای مدل دولول ته 
پ���ر کالیبر 12س���اخت ایران به ش���ماره بدنه 
24121916  ب���ه ن���ام علی محمدپ���ور مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
03
96
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
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ش�رکت صنایع غذایی رض�وی در نظر دارد تجهی�زات خرید  یخچال، 
قفسه و تجهیزات فروشگاهی خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص 

حقوقی واگذار نماید .
لذا ش�رکت های واجد ش�رایط می توانن�د تا تاریخ 1399/05/11 
جه�ت دریاف�ت ف�رم مربوط�ه و کس�ب اطالع�ات بیش�تر به س�ایت 
WWW.NANERAZAVI.COM و ی�ا به دبیرخانه ش�رکت واقع در ابتدای 

بزرگراه آسیایی - نبش میدان بزرگ قائم - آزادی 52 مراجعه فرمائید .

آگهی عمومی مناقصه خرید یخچال ، قفسه و
 تجهیزات فروشگاهی

س���ند کمپان���ی س���واری پ���ژو آردی آی1600  ب���ه رنگ 
یش���می،  مدل 1384، ش���ماره موتور 11784028215، 
شماره شاسی 13430242، به شماره پاک 134ج63 
ایران 96 به نام اس���ماعیل عام���ری مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

,ع
99
03
70
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ


