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دانشگاه شمارا باسواد
نمیکند
محمد حسین تیرآور

وقتی پوستر فراخوان
کالس های آموزشی بسیج
دانشجویی را میبینم ،حیف
میدانم که در مورد این
مسئله(با سواد شدن
صحبت نکنم.
مطمئنا تا به حال دیده اید و اگر ندیده اید،
در آینده خواهید دید که بعضی از دانشجویان
به دانشجویان دیگر یا دانشجویان به اساتید
یا بلعکس میگویند :باسواد؛ فالنی دانشجوی
باسوادی است؛ فالن استاد را دیدی؟
خیلی باسواد است.
نکته اینجاست که این صفت(سواد) همه افراد
را در بر نمی گیرد .ممکن است در یک جمع
دانشجویی ده نفر حضور داشته باشند که
همترم یکدیگر و تعداد واحد های گذرانده
آنها یکی باشد ،ولی به یکی از آن ده نفر
می گویند :باسواد!
معموال صفت باسوادی نصیب افرادیست
که جدای از دروس دانشگاه و واحدهای
دانشگاهی خود کتاب می خوانند.
درست یا غلط ،بخواهیم یا نخواهیم ،اصال
بپذیریم یا نپذیریم ،ضعف بدانیم یا قوت ،این
قاعده در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات
عالمه طباطبایی وجود دارد که کسی با
گذراندن واحدهای دانشگاه با نمره باال ،صفت
باسوادی را دارا نمی شود.
اصال ُرک بگوییم ،این ذهنیت را دور بیندازیم
که دانشگاه شما را با سواد میکند ،خیر
اینطور نیست.افرادی که فارغ التحصیل
شده اند و من به آنها میگویم باسواد ،این
جمله را تایید میکنند .نمیدانم موضوع به
قدری واضح است یا باید آن را بیشتر شکافت،
وقتی گفته شدکه معموال صفت باسوادی
نصیب افرادیست که خارج از دروس دانشگاه
و واحد های دانشگاهی خود کتاب میخوانند،
دانش درون رشتهای و حاشیه ای
به دو جنبه
ِ
تقسیم می شوند.
کاری که دانشگاه انجام می دهد این است
که میتواند شما را نسبت به علوم کنجکاو
کند ،همین! و این شمایید که باید با همت
خود آنها را ادامه دهید.خیلی از اوقات کتابی
کل کتاب
معرفی می شود و اگر فرصت شد ِ
و اگر نشد بخشی از آن برای امتحان معرفی
می شود و یا گاهی از اوقات نیز ،جزوه است
که راهیست برای کسب اطالع سریع و خدای
ناکردهُ ،قرصی برای امتحان.
در حالت دوم که نظر بنده بسیار اهمیت دارد،
مطالعات حاشیه ای است که منظور اطالعات
پیرامونی یا همان اطالعات عمومیست .کفه
سنگینی از این صفت وارسته یعنی سواد را
همین اطالعات عمومی به دوش می کشد.
یک فعال رسانهای یا روزنامهنگار و یا
یک جامعهشناس ،وقتی حرفی برای
گفتن(همین دوکلمه ،حرف هایی زیادی
برای گفتن دارد که فرصت بیانش نیست)
دارد که به معنای واقع ،درباره مسائل
گوناگونی مطالعه و اطالع داشته باشد؛ یعنی
تاریخ معاصر بداند و خوانده باشد ،تاریخ ملل
بداند ،مطالعات دینی و ادیان داشته باشد،
ادبیات و هنر و سینما بداند و ...و زیاد یا کم،
همین است که هست؛ برای این که یک فعال
رسانه ای حد اقلی نباشید ،برای این که
هر روز مجذوب وشیفته یک حرف تازه
نشوید ،برای داشتن قدرت تحلیل ،برای
غرق نشدن در آرا و نظرات هر روزه ،برای
جریان ساز شدن ،راهش همین است؛ حتی
برای اینکه به یک شغل خوب برسید.
پر واضح است که مخاطبان ما ،افرادی
نیستند که برای ویراستار شدن و یا تایپیست
شدن و...آمده باشند دانشگاه و یا کسانی
که در خیاالت خود از آینده و بعد از فارغ
التحصیلی ،یک مستمری ثابت و ماهانه را می
پرورانند و آرزو می کنند ،از این دوستان صرفا
تقاضای دعای خیر داریم و بس.
بر خالف دوران دانش آموزی که امور غیر
درسی را با صفت فوق برنامه و حاشیه ای
اطالق میکردند،در دوران دانشجویی خیلی از
اینگونه فعالیت ها ،عین هدف است.
پس فعالیت دانشجویی را که بعد علمی
و آموزشی و حتی تبلیغی دارد ،باید دنبال
کرد ،که معموال ساده ترین و شاید بهترین
راه ،پیوستن به تشکل های دانشجویی است.

صدای آیه کهف الرقیم میآیـد
خبر ها

شــب شــعری عاشــورایی بــا حضــور
صاحبســخنانی چــون میــاد عرفــان
پــور و قاســم صرافــان درتاریــخ بیســت
وهفتــم آبــان مــاه در دانشــکده علــوم
اجتماعــی و ارتباطــات عالمــه برگــزار
میشــود.مهلت ارســال آثــار ایــن شــب
شــعر کــه از ســوی بســیج ایــن دانشــکده
برگــزار مــی شــود تــا بســیتم آبــان اســت.
حضــور در ایــن مراســم آزاد اســت و هــر
شــاعر مــی توانــد ســروده هــای مرتبــط
خــود در ایــن زمینــه را از دل بــر زبــان
جــاری ســازد.این مراســم بــه صــورت فــرا
د ا نشــگا هی
و
بــوده
چند یــن
دتنشــگاه در
آن حضــور
خو ا هنــد
د ا شــت

کالس جریان شناسی سیاسی
برگزار می شود
کالس جریــان شناســی سیاســی معاصــر
ایــران بــا حضــور دکتــر علــی الفــت پــور
در دانشــکده علــوم اجتماعــی و ارتباطــات
عالمــه برگــزار مــی شود،بســیج دانشــجویی
ایــن دانشــکده بــا برگــزاری ایــن کالس بــه
بررســی جریانــات سیاســی صــد ســال اخیــر
ایــران خواهــد پرداخــت.
الفــت پــور دانــش آموختــه دانشــگاه امــام
صادق(علیــه الســام) و ســردبیر نشــریه
خــط امــام اســت کــه تالیــف کتــاب چهــل
تدبیــر را نیــز در کارنامــه خــود دارد.

آغاز ثبت نام کارگاه
آمریکا شناسی دکتر ایزدی
ایــن بــار فــؤاد ایــزدی بــه کنــکاش و
بررســی ســاختار اجتماعی،سیاســی و
فرهنگــی آمریــکا خواهدپرداخــت.وی کــه
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده مطالعــات
جهان(پیوســته)و دانشــکده حقــوق و علــوم
سیاســی تهران(وابســته) اســت ،بــه دعــوت
بســیج دانشــجویی دانشــکده علــوم اجتماعی
و ارتباطــات عالمــه کارگاه آمریکاشناســی
را در ایــن داشــکده برگــزار مــی کنــد.
گفتنـی سـت دکتـر ایـزدی دارای مـدرک
دکتـری ارتباطات از دانشـگاه ایالتـی لوئیزیانا
و کارشناسـی ارشـد مطالعـات ارتباطـی از
دانشـگاه هوسـتون و همچنیـن کارشناسـی
از
اقتصاد
همین دانشگاه
آمریکایی است.

جامعه شناسی داعش
نشســت جامعــه شناســی داعــش بــا
حضــور دکتــر نادری(عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه تهــران) ودکترنبوی(عضــو هیئــت
علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی) در دانشــکده علــوم اجتماعــی و
ارتباطــات عالمــه برگــزار شــد،این نشســت
بــا همــکاری بســیج ایــن دانشکده،ســایت
علــوم اجتماعــی اســامی واتحادیــه امــت
واحــده بــه بررســی وتبارشناســی جریــان
تکفیــری داعــش پرداخــت
مشــروح ایــن نشســت در ســایت علــوم
اجتماعــی اســامی بــه آدرس زیرموجــود
اســت.
ejtemaee.ir

فیلمی غیر ایرانی ،برای ایرانیان
نقد و برسی

س.تسلی بخش
یکــی از پرفــروش هــای ســینمای ایــران در
ایــن روزهــا  ،فیلــم «شــهر مــوش هــا « 2
اســت .ایــن فیلــم عروســکی بــه کارگردانــی
مرضیــه برومنــد ،شــاید در ظاهــر بــرای
گــروه ســنی الــف یــا ب ســاخته شــده
باشــد ،امــا در واقــع گــروه بزرگــی از بیننــده
هــای آن در ســالن هــای ســینما ،متولدیــن
دهــه شــصت هســتند ،کــه خبــر ســاخته
شــدن قســمت دو ِم یکــی از برنامــه هــای
نوســتالژیک دوران کودکــی شــان ،آنهــا را
هیجــان زده کــرده و بــا شــوق و انگیــزه ،هــم
خودشــان بــه ســالن ســینما مــی آینــد و هم
فرزندانشــان را تشــویق بــه دیــدن فیلــم مــی
کننــد .
ابتــدا خالصــه ای از موضــوع فیلــم را باهــم
مــرور میکنیــم.
مــوش هــای فیلــم « شــهر مــوش هــا »
در قســمت دوم همگــی بــزرگ شــده انــد
و دارای فرزنــد و خانــواده انــد .نگرانــی از
وجــود ” اسمشــو نبــر ” کمــاکان در شــهر
مــوش هــا وجــود داشــته و بزرگترهــا
همچنــان بــه شــدت روی مواضــع قدیــم
خــود دربــاره دشــمنی بــا آن گربــه ســیاه
 «اسمشــو نبــر» – پافشــاری مــی کننــد .ُک ُپلــک  ،مشــکی و صورتــی کــه بــه شــدت
کنجــکاو کشــف دنیــای پیرامونشــان
هســتند بطــور اتفاقــی بچــه گربــه ای را
پیــدا مــی کننــد کــه داخــل ســبدی قــرار
داده شــده و در رودخانــه رهــا شــده اســت.
آنهــا تصمیــم مــی گیرنــد از ایــن بچــه گربــه
مراقبــت کننــد ،ایــن تصمیــم بــا واکنــش ِ
شــدید بزرگترهــا ،و بــا اســتقبال شــدید
بچــه موشــهای دیگــر مواجــه مــی شــود .و
در نهایــت ،بــا توضیــح هــا و اســتداللهای
بچــه موشــها  ،بزرگترهایشــان مجــاب مــی
شــوند کــه بچــه گربــه  -کــه مــادر او توســط
اسمشــو نبــر کشــته شــده  -را پیــش خــود
نگــه دارنــد و از او محافظــت کننــد . !..چــون
«اسمشــو نبــر» دشــمن مشــترک موشــها،
و بچــه گربــه محســوب میشــود ،موشــها
تصمیــم میگیرنــد بــار دیگــر بــا آن گربــه
زشــت و ســیاه مبــارزه کــرده و او را شکســت
بدهنــد.
شــاید بــه عنــوان یــک نکتــه مثبــت ،بتــوان
بــه دکــور هــا و کیفیــت فیلمبــرداری و
شــخصیت پــردازی هــا اشــاره کــرد  .کــه بــه
خصــوص درمــورد بزرگتــر هــا ســعی شــده
اســت تــا حــدودی نزدیــک بــه شــخصیت
هــای دوران کودکــی شــان باشــد .در ایــن
فیلــم از تکنیــک هــای فیلــم بــرداری نســبتا
پیشــرفته ای اســتفاده شــده کــه توجــه
مخاطــب را بــه خوبــی جلــب میکنــد.
یکــی از اساســی تریــن چالــش هایــی کــه
دربــاره ایــن فیلــم مطــرح شــده اینســت کــه
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آیــا قســمت دوم شــهر موشــها یــک فیلــم
بــرای مخاطبیــن «ایرانــی» و متناســب بــا
فرهنــگ و ذائقــه آنهاســت ؟
بــه نظــر مــن از دو منظــر و نــگاه میشــود بــه
این ســوال پاســخ داد،
در نــگاه اول  ،ســاختار فرهنگــی و ارزشــی
حاکــم در ایــن شــهر ،کامــا َســبکی مخالــف
رســوم ایــران و عــرف جامعــه ایرانــی-
اســامی داشــته و شــباهت خیلــی زیــادی
بــا فرهنــگ غربــی دارد .شــهر موشــهایی کــه
آنروزهــا خیلــی ســاده بــه نمایــش درآمــده
بــود  ،امــروز تبدیــل بــه یــک شــهر مــدرن،
بــا خانــه هــای پــر زرق و بــرق  ،بــا فاصلــه
طبقاتــی زیــاد شــده .شــهری که روی ســقف
خانــه هایــش  ،دیــش ماهــواره گذاشــته انــد
و در مدرســه اش موســیقی تدریــس میشــود
و شــبها در رســتورانهایش صــدای نواختــن
پیانــو و آواز خوانــدن «خانــوم معلــم» بــه
گــوش میرســد .
ســاختار خانوادگــی در شــهر موشــها  ،از
بافــت ســنتی ای کــه قبــا داشــت کامــا
خــارج شــده  .زن هــا در شــهر موشــهای
ســال  ،1364روســری بــه ســر میکردنــد
و مــردم همــه باهــم مهربــان بودنــد و
فــداکاری و ایثــار یکــی از واضــح تریــن
ویزگــی هــای آنهــا بــود  .امــا زنهــا در شــهر
موشــهای مــدرن ،صــورت خــود را بوتاکــس
میکننــد و بینــی عمــل مــی کننــد و ماســک
خیــار میگذارنــد ،لباســهای آنچنانــی مــی
پوشــند و دور هــم در مجالــس شــان بــه
یکدیگــر فخــر ِ تجمالتشــان را میفروشــند
و بــه راحتــی پشــت ســر هــم غیبــت مــی
کننــد  .روابــط بیــن زن هــا و مردهــا کامــا
آزاد و بــی قیــد اســت و ایــن یــک امــر
خیلــی طبیعــی نشــان داده شــده اســت
.حتــی شــخصیت هــای منفــی داســتان هــم
عجیــب هســتند! آنهــا بــه طــرز زننــده ای
مســت مــی کننــد و آهنــگ هــای ســخیف
میخواننــد و اصطالحــات مضحکــی بــکار
میبرنــد و تصاویــری را بوجــود مــی آورنــد
کــه در فیلــم هــای بزرگســاالن هــم نمایــش
آنهــا درســت نیســت! چــه برســد بــه فیلــم

کــودک  ..ازیــن منظــر شــاید دیــدن ایــن
فیلــم همــان دقایــق اول بــه روشــنی نشــان
دهــد کــه متناســب بــا فرهنــگ ایرانــی
اســامی مــا نبــوده و بــه روایــت برخــی
خبرگــزاری هــا « ،رفتــار نمایــش داده شــده
در فیلــم بســیار کمــک خواهــد کــرد کــه
ایــن اثــر چنانچــه بــه بــازار بیــن المللــی راه
پیــدا کــرد ،بتوانــد بــه راحتــی بــا مخاطبیــن
خارجــی اش ارتبــاط برقــرار کنــد  ” .روشــن
اســت کــه برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبیــن
خارجــی ،از نظــر تکنیکــی  ،نشــان دهنــده
قــوت یــک فیلــم مــی توانــد باشــد ،امــا
یادمــان نــرود رســانه ،ماهیتــا فرهنــگ ســاز
اســت  .و بــا نشــان دادن آن ســبک زندگــی،
ســینمایی کــودک ،تاثیــر
در یــک فیلــم
ِ
بســزایی در تفکــر کــودکان جامعــه مــان
میشــود گذاشــت ..
در نــگاه دوم ،میتــوان گفــت بــرای ایــن
فیلــم دقیقــا مخاطــب «ایرانــی» در نظــر
گرفتــه شــده اســت ،چــرا کــه صحبــت از
نســل هــای بعــدیِ یــک انقــاب اســت.
نســل هایــی کــه بــا موضــع گیــری هــای
تنــد پــدر و مادرهایشــان در مقابــل دشــمن
مواجــه هســتند  .آنچــه در عمــده زمــان
فیلــم نشــان داده مــی شــود ،تــاش بچــه
موشــها بــرای مخفــی نگــه داشــتن بچــه
گربــه از پــدر و مادرهایشــان اســت ،آن هــم
بخاطــر ترســی کــه از واکنــش آنهــا نســبت
بــه یــک «اسمشــو نبــ ِر کوچــک» دارنــد!
اگــر بــه طــرز فکــر نویســنده و کارگــردان
اشــراف کلــی ای داشــته باشــیم ،بــه راحتــی
میتــوان علــت ایــن نــگاه را اســتنباط کــرد.
وقتــی ســازنده اثــر ،در پــی القــای ایــن امــر
اســت کــه فــر ِم «دشــمن ســتیزی» مــا،
بایــد متفــاوت از فرمــی کــه ســالهای جنــگ
و بعــد از آن داشــته  ،بشــود  ،نتیجــه اش
میشــود ایــن اصــل کــه « :هــر گربــه ای ،
اسمشــو نبــر نیســت!» و « همــه گربــه هــا
را بــا یــک چــوب نزنیــد!»  .یعنــی اگــر بچــه
گربــه ای پیــدا کنیــم کــه هیئــت متفاوتــی
از آن گربــه ســیاه و زشــت دارد و بــه ظاهــر
بــا او دشــمنی هــم دارد ،میشــود آنــرا وارد

شــهرمان کنیــم و از آن محافظــت کنیــم و
او را از خــود بدانیــم ! در حالــی کــه همگــی
میدانیــم کــه همیشــه و تحــت هــر شــرایطی
 ،هــر گربــه ای ،دشــمن مــوش هــا هســت
! حتــی اگــر بچــه باشــد و بــی آزار  ،بــاز
هــم وقتــی کــه بــزرگ شــد ،بــرای موشــها
 ،همانقــدر خطرنــاک خواهــد شــد ،کــه
«اسمشــو نبــر» خطــر داشــت  .ایــن نــگاه
بــه دشــمن  ،بیــش از حــد ســاده انگارانــه
بــه نظــر میرســد .
بــا وجــود اینکــه تشــخیص دشــمن ِ ســیاه
و زشــت ِ زمــان ،بــرای همــه واضــح و
مبرهــن اســت ! (هرچنــد کــه امــروزه برخــی
روشــنفکر مآبــان جامعــه مــا« ،دشــمن»
بــودن ایــن گربــه ســیاه و زشــت را هــم
ِ
نفــی میکننــد!) و البتــه خوشــبختانه در
ایــن فیلــم هــم شــخصیت «اسمشــو نبــر»
کامــا منفــی و بــد نشــان داده شــده ،امــا
انچــه در جامعــه امــروز مــا مهــم اســت،
اتفاقــا تشــخیص «بچــه گربــه هــا» اســت!
حتــی اینکــه از ابتــدای فیلــم ،دشــمنی
ِ «اسمشــو نبــر» بــا بچــه گربــه مطــرح
میشــود ،بــه نظــر میرســد کارگــردان صرفــا
درگیــر مغلطــه ســازی شــده و بــا ســاختن
ِ یــک «جنــگ زرگــری میــان گربــه هــا»
 ،مــی خواهــد بجــه گربــه را بــی آزار و «
دوســت « جلــوه بدهــد  .در حالــی کــه بــا
چنیــن تعبیــری ،بچــه گربــه تغییــر ماهیــت
نمیدهــد و در نهایــت بــاز هــم دشــمن ،
دشــمن اســت !
و چقــدر جالــب اســت  ،کــه نــوع جهــان
بینــی ِ ســازندگان یــک فیلــم ،مــی توانــد
تــا ایــن حــد در فرهنگــی کــه تولیــد مــی
کننــد اثرگــذار باشــد ،تــا حــدی کــه تضــاد
بیــن ایــن دو نســل را آنقــدر پررنــگ نشــان
میدهنــد ،کــه بیننــده از توجــه بــه نتیجــه و
ثمــره ایــن تضــاد ،و تاثیــر آن در ذهنیتــش
 ،بــه کلــی غافــل میشــود .بــه عبــارت
دیگــر ،آنقــدر در ســاعت اولیــه فیلــم ،از
تفــاوت نظرهــا و تعصــب هــای کورکورانــه
نســل اول انقــاب درمــورد دشــمن ســخن
میگویــد ،کــه ناخــودآگاه ایــن تعابیــر در
ذهــن مخاطــب نقــش میبنــدد  .اینکــه
«چقــدر بزرگترهایمــان درمــورد بچــه گربــه
بــی انصافــی میکننــد »! ..و نهایتــا  ،نمایــش
پنــچ دقیقــه آخــر فیلــم کــه هــردو نســل
باهــم متحــد شــده و آمــاده مبــارزه بــا
«اسمشــو نبــر» میشــوند ،لزومــا تغییــر
چندانــی در قضــاوت هــای ذهنــی ِ مخاطــب
ایجــاد نمیکنــد

مکتب اربعین همان
مکتب عاشورا ست

...ادامه صفحه اول:
امام حسین (ع)را همه با «قیام»
مـی شناسـند امـا ایشـان یـازده سـال بـا
معاویـه در صلـح بودنـد و زمانـی کـه یزید به
خالفـت رسـید و همـه اصـول را زیر پـا نهاد
امـامَ ،علَـم قیام برافراشـتند .ایـن جمله یزید
بـه تنهایـی گویـای این مهـم خواهـد بود که
گفـت» لعبـت هاشـم بالملک فال خبـر جاء و
ال وحـي نـزل» اینجا بایـد از آقـای حجاریان
پرسـیدآیا طبـق نظـر شـما امـام حسـین(ع)
ابتـدا در فرهنـگ اربعیـن بـود کـه صلح کرد
و بعـدا بـه فرهنـگ عاشـورا آمـد و قیـام بـه
پا داشـت؟
نکته دیگر در مورد امام حسـین (ع) اینسـت
کـه تمامـی رفتارهای ایشـان در زمـان قیام،
عقالنـی و بـدون احساسـات سـطحی بـوده
اسـت،همین کـه ایشـان اسـتراتژی جنگـی
بـه کار مـی برنـد کـه حتـی امـروزه هـم در
نبرد مرسـوم اسـت یا اینکه در پی اسـتفاده
اسـباب ماورائـی برنمیآینـد  ،خـود دالیلـی
بـرای عقـل مـدار بـودن ایـن قیام اسـت.و به
روشـنی مشـخص مـی کنـد کـه ائمـه در هر
مرتبـهای از رفتـار ،چـه ایمانی و چـه َع َملی،
حـ ِد تـام عقالنیـت بـوده اند.
اگـر بـه آن بخشـی از حیـات ائمـه دقیـق
شـویم کـه سـعیدحجاریان آن را فرهنـگ
اربعیـن مـی نامـد بـه وضـوخ عـدم صحـت
ادعـای او را مـی بینیـم به عنـوان نمونه امام
سـجاد علیـه السلام حتـی در حالـی کـه به
عصـا تکیـه داده بودنـد درخواسـت شمشـیر
و اسـب بـرای نبـرد دارنـد یـا اینکـه امـام
محمدباقـر علیـه السلام در مـورد قیامی که
هشـت سـال بعـد از شهادتشـان قـرار اسـت
اتفـاق بیفتـد بـا تکریـم زیدبـن علی(قیـام
کننـده) سـخن مـی گویند.همچنیـن امـام
صـادق علیـه السلام وقتـی خبر قیـام زید را
شـنیدند،فرمودند «جانـم بـه فـدای زیـد» یا
در جواب شـخصی کـه در مـورد چرایی عدم
قیـام پرسـید،به َگله ای کـه در آن حوالی بود
اشـاره کردنـد و فرمودنـد اگـر بـه انـدازه این
گلـه یارانی داشـتم قیام میکـردم(راوی تعداد
آن گلـه را هفـده راس ذکـر کرده اسـت)همه
اینها نشـان دهنده خواسـته قلبـی ائمه برای
قیام اسـت ،امـا چون حتی شـرایط و یارانی
را کـه امام حسین(ع)داشتند،برایشـان مقدور
نبـود مجبـور بـه سـکوت بودنـد .همچنیـن
شـهادت همـه ائمـة بعـد از امـام حسـین(ع)
خـود ،دلیلـی بـر ایـن اسـت کـه حاکمـان
امـوی و عباسـی احتمـال قیـام مسـلحانه از
سـوی ایشـان را مـی دادنـد ،در غیـر ایـن
صـورت بـه دنبـال از میـان برداشـتن ایشـان
برنمیآمدنـد.
یکـی دیگـر از مـواردی کـه حجاریـان در
مقالـه اش بـه آن پرداخته این اسـت که امام
خمینـی را ابتـدا در فرهنگ عاشـورا و بعد در
اربعیـن مـورد نظـر خـود میداند که
فرهنـگ
ِ
بـاز هم پـر از تناقـض اسـت،امام خمینی چه
در قبـل از انقلاب و چه بعـد از آن روحیهای
سرشـار از قیـام دارد و وجـود هشـت سـال
ایسـتادگی در برابـر عـراق و همیـن طـور
وجود ایسـتادگی تمـام عیار امـروز جمهوری
اسلامی گواهـی بـر قیام مـدار بـودن انقالب
اسلامی وبنیانگـذارش والبتـه ادامـه دهنـده
راهـش از ابتـدا تـا کنـون اسـت .و بـه طـور
کلـی یکـی از اصـول انقالب اسلامی آمادگی
بـرای قیامـی سـت کـه محـدود بـه زمـان و
مـکان نمی شـود.
آنچـه واضـح اسـت،اینکه حجاریـان و
همفکرانش،چـون در چارچـوب اندیشـه ای
خـود ،نسـبتی بـا جهـاد و وجـ ِه قیامـی دین
ندارنـد بـرای مشـروعیت بخشـی بـه تفکـر
خـود بـه دنبـال اسـتخراج چنیـن قرائتـی از
مشـی اهـل بیـت علیهـم السلام هسـتند.
ادامه صفحه اول:

فرزندان آفتاب

22بهمن1357تولد انسان جدید،آغازعصر
توبه جدید بشریت و رجعت به گذشته قدسی
انسان.آری انقالب اسالمی ایران با نفس
قدسی حضرت روح ا ...بار دیگر بشر را متوجه
آسمان کرد ،گرچه حضرت روح ا ...دین
جدید یا بشر جدید نساخته ولی او خود اهل
ذکر بود ومتذکر انسان عصر جدید شد.آری
دههها هرچه بیایند از این پس با نام خمینی
وانقالبش گره خورده اند.

