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نشــریه  دهــم  ایســتگاه  اینجــا 
هــم  بــاز  و  برهــان،  ورزی  اندیشــه 
همراه شــما هســتیم با آزاداندیشــی 
و رویکردهــای آن در ایــن شــماره از 
هــای  دانشــگاه  بچه هــای  نشــریه، 
مختلــف دور هــم جمــع شــدند تــا 
ــا  ــی را ب ــا آزاداندیش ــن راه ه ــا بهتری ب
شــما بــه اشــتراک بگــذارد. از معرفــی 
کتــاب و تحلیــل مســتند و بررســی 
نظریــه هــا و دیــدگاه هــای اشــخاص 
فکــر  چگونگــی  تــا  گرفتــه  مختلــف 
کــردن و یــه ســری هــم بــه اوضــاع 
بایــد  خالصــه  و...  زدیــم  سیاســی 
عــرض کنــم ایــن شــماره خیلــی متــن 
دســتش  از  و  دارد  متنوعــی  هــای 
ندهید. توقف ما در ایســتگاه برهان 
ــد  ــول می کش ــاعت ط ــم س ــا نی نهایت
ببریــد. را  اســتفاده  نهایــت   پــس 

راســتی منتظر نظرات و پیشنهادات 
و حتــی انتقاداتتــون در رابطــه بــا هــر 

متــن یــا کل نشــریه هســتیم.

سخن نخستسخن نخست
راحله قربانی

دانشگاه یاسوج

اصالــت قضــاوت انســان یعنــی توانایــی انســان بــر 
حقیقــت اندیشــی و بــر آزاداندیشــی مســتقل از 
شــرایط کــه انســان بتوانــد احیانــا بــر ضــد شــرایط 
عینــی و ذهنــی خــودش قضــاوت کنــد، معیارهایی 
در خــودش داشــته باشــد که بــه حکــم آن معیارها 

خطاهــای خــودش را کشــف کنــد و بیایــد. 

 آزاد اندیشی آزاد اندیشی
  در کالم  معلم شهید )مطهری(در کالم  معلم شهید )مطهری(

استاد مطهری، فلسفه تاریخ، ج 1، ص 104 
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اگــر  ؛ شــاید  ایمــان  فیلمــی در جســتجوی 
جملــه  یــک  در  را  اســتاکر  فیلــم  بخواهیــم 
توصیــف کنیــم بایــد ایــن جمله را بــکار ببریم؛ 
اســتاکر روایــت بشــر جدیدی اســت کــه پایش 
هــر  و  کشــیده  بیــرون  معنویتــی  هــر  از  را 
گونــه معجــزه و بــاوری را بیهــوده می بینــد و 
همچنیــن ایــن روزهــا در پی آرزوهــا و امیالش 
هســت البتــه کــدام آرزو؟ آرزویــی کــه بــر زبــان 
یــا  مــی آورد و فکــر می کنــد درســت اســت 
آن آرزویــی کــه در اعمــاق وجــودش هســت؟ 
فیلــم اســتاکر شــاید جوابــی را بــه مــا ندهــد 
ولــی چنــد  نباشــد   پــی جــواب دادن  در  و 
ســوال اساســی در ذهــن مخاطــب ایجــاد 
می کنــد آیــا مــا در عصــر جدیــد بــه ایمــان نیــاز 
داریــم و آیــا بشــر مــدرن امــروزی 

بــدون ایمــان راه بــه نابــودی دارد؟ فیلــم 
روایتگــر ســه شــخصیت اســت کــه درحــال 
هســتند  ناشــناخته ای  منطقــه  بــه  رفتــن 
کــه گفتــه می شــود آرزوهــای هــر فــرد در  آن 
ــیده  ــق بخش ــش تحق ــطه ایمان ــه واس ــا  ب ج
می شــود. یکــی خــود اســتاکر کــه نقــش راه 
ــی  ــه یک ــافر ک ــا را دارد و دو مس ــد و راهنم بل
دانشــمندی اســت کــه بــا نــگاه پوزیتویســتی  
فقــط قوانیــن علمــی  و منطقــی حاکــم بــر 
ــه  ــنده ای ک ــد و نویس ــزه را می بین ــن معج ای
دنبــال برطــرف کــردن نواقص خود، رســیدن 
بــه پرســش هایــش و پیــدا کــردن ایــده ای 
ــد.در  ــدی می باش ــاب جدی ــتن کت ــرای نوش ب
قســمتی از فیلــم چهــره اســتاکر را مــی بینیــم  
کــه در کنــار آب دراز کشــیده  و بعــد بــا حرکــت 
ــل آب را  ــات داخ ــن محتوی ــوي دوربی ــه جل ب
ــاد  ــه نم ــدس ک ــمایل مق ــه ش ــم ک ــی بینی م
دنیــای معنــوی هســت بــا  عوامــل مــادی 
مثل ســرنگ و ســکه و ... احاطه شــده اســت 
و اســتاکر را مــی بینیــم کــه انــگار در طلــب 
ــمت از  ــن قس ــع ای ــت  در واق ــزه ای اس معج

  استاکر  استاکر
 فیلمی در جستجوی ایمان فیلمی در جستجوی ایمان

رضا بهمنیاری
دانشگاه یاسوج
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فیلــم هــم بــه بحــران معنــوی جهــان معاصــر 
پرداختــه مــی شــود که تارکوفســکی تــا  فیلم 
ــن  ــا  همی ــاکش ب ــم در کش ــار« ه اخرش«ایث

ــود  .  ــواالت ب ــوع و س موض
ســینما  شــاعر  عنــوان  بــا  را  تارکوفســکی 
میشناســند شــاعری کــه بــا قابهــای خیــره 
اســتفاده  و  طوالنــی  ،سکانســهای  کننــده 
زیبــا و خــاص از طبیعــت  همیشــه ببینــده 
دارد.کــه  مــی  وا  تحســین  و  تعجــب  بــه  را 
برگمــان کارگــردان شــهیر ســینما در مــورد او 
مــی گویــد :»برایــم بــه معجــزه مــی مانســت 
کشــف اولیــن فیلــم تارکوفســکی. خــود را 
تــا  کــه  یافتــم  تــاالری  در  ایســتاده  ناگهــان 
آن زمــان، هرگــز کلیــدش را بــه مــن نــداده 
بــود  آرزویــم  همیشــه  کــه  تــاالری  بودنــد. 
واردش شــوم، او کامــال آســوده و آزاد در آن 
میچرخید.دلگــرم شــده بــودم و بــه شــوق 
آمــده بــودم؛ آنچــه را همیشــه مــی خواســتم 
کســی  چگونــه،  بدانــم  آنکــه  بــی  بگویــم، 

داشــت بیــان مــی کــرد«
فیلــم دارای ریتــم کنــدی هســت و داســتان 
خیلــی دیــر روایت میشــود وشــاید این برای 
مخاطــب کمــی حوصلــه ســر بــر باشــد امــا 
بــا کمــی توجــه میشــود فهمیــد ایــن ریتــم 
کند همه در پیشــبرد هدف تارکوفســکی و 
محتوایــی کــه میخواد ارائه بشــود هســت. 
فیلــم بــه دور از هرگونــه شــعار مخاطــب را 
جــذب مــی کنــد و بــا فضاســازی هایــی کــه 
 داردمخاطــب را باخــود همــراه مــی کنــد  

و همچنیــن  دارای قابهــای چشــم نــواز  بــه 
شــدت خاصی هست که تا سالها فراموشش 
ــم بســیار  ــد کــرد طبیعــت در ایــن فیل نخواهی
زیبــا و جــان دار بــه نمایــش گذاشــته میشــود 
کــه زیبایــی ایــن فیلــم را دوچنــدان مــی کنــد. 
فیلمــی  تــوان  مــی  را  اســتاکر  نهایــت  در 
دانســت کــه بــا جهانــی کــه میســازد میخواهد 
مخاطــب را کمــی بــه درون خویــش بــرده و بــا 
تفکــر درمــورد مســائلی مثــل ایمــان ، معجــزه 
ــین زده و  ــای ماش ــن دنی ــی از ای ، آرزو و ... کم
جدیــد کــه همــه چیــز بــا نــگاه علمــی بررســی 
میشــود خــارج کنــد  و شــما را درمقابــل چنــد 
ســوال اساســی بگــذارد ایــا بشــر جدیــد بایــد 
بــه معنویــات بازگــردد و بــرای ادامــه دادن 

ــد ؟ ــده کن ــش زن ــان را دردل ــاره ایم دوب
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ــد  ــه می خواه ــی ک ــیم، کس ــم بیاندیش ــا ه ــم ب بیایی
بــه مقصــد برســد بایــد فقــط راه بــرود، از راه درســت 
ــدف  ــه ه ــیدن ب ــدام راه رس ــت؟  ک ــم نیس ــن مه رفت
درســت اســت؟ از همــان راهــی کــه رفیقمــان رفتــه؟ 
یــا همــان راهــی کــه فــالن آدم موفــق رفتــه اســت؟ 
»آخــر مــن از دیگــران چــه چیــزی کمتــر دارم؟ و او 
چــه چیــزی از مــن بیشــتر دارد کــه مــن بــه دنبــال او 
بیوفتــم و از او پیــروی کنــم؟  اگــر او دلیــل و منطقــی 
دارد، چــرا مــن بــدون منطــق از او بپذیــرم؟ و اگــر 
منطقــی نــدارد پــس چــرا پیــروی کنــم؟«  بــه راه 
مانده هــا  راه  در  و  رســیده ها  مقصــد  بــه  رفته هــا 
زیربنــای  )تفکــر همــان  کنیــم  و فکــر  بیاندیشــیم 
تربیــت و عامــل رشــد(. چــه شــد کــه رســید؟ چگونــه 
رســید؟ اصــال از کــه پیــروی کــرد کــه رســید؟ بــا تفکــر 
و اندیشــیدن قطعــا بــه نتیجــه می رســیم. پــس چــرا 
تعــداد زیــادی از کســانی کــه تفکــر می کننــد بــاز هــم 
ــوند؟  ــرف می ش ــی منح ــا حت ــوند؟ ی ــوس می ش مأی
می کننــد؟  روشــن  را  راه  اندیشــه  و  فکــر  مگرنــه 
ــت  ــیم، حرک ــم، می اندیش ــر می کنی ــد، فک ــب ش عجی
می کنیــم، امــا بــه مقصــد نمی رســیم. اشــکال کار 
شــاید  مقصدمــان؟  از  یــا  تفکرمــان  از  کجاســت؟ 
هــم راهمــان. خــب اگــر تفکــر اشــتباه بــوده بیاییــم 
ببینیــم چطــور بایــد بیاندیشــیم تــا درســت باشــد؟ 
نشــویم.  منحــرف  و  برســیم  درســت  مقصــد  بــه 
شــاید تفکراتمــان تحــت تاثیــر چیــزی بــوده! بایــد 
مثــل همــان آدم موفــق شــوم! یعنــی تقلیــد کنــم؟ 
حواســمان هســت مثــل چــه کســی رفتــار می کنیــم، 
آیــا حواســمان هســت از چــه کســی تقلیــد می کنیم؟ 
تقلیدمــان کورکورانــه و ویرانگــر اســت یــا ســازنده؟ 
اصــال تقلید ســازنده داریم؟ شــاید عادت ها، منافع، 
غریزه هــا و تعصب هــا، روی تفکراتمــان 
»قطعــا  نمی رســیم.  کــه   گذاشــته  اثــر 

تفکــرات مغشــوش و گرفتــار گمــراه می شــوند« 
بهتــر  نکــردن  فکــر  نکنیــم،  فکــر  بیاییــد  اصــال  اه 
بیاییــم  نــه؛  یــا  اســت.  اندیشــه ای  اغتشــاش  از 
تعصــب،  چــه  هرچیــزی،  از  کنیــم  آزاد  را  فکرمــان 
ــه،  ــر تعصبان ــع و... آزاِد آزاد اگ ــه مناف ــد چ ــه تقلی چ
مقلدانــه تفکــر نکنیــم، اگــر بــرای منافــع تفکراتمــان 
را زنجیــر نکنیــم شــاید چــراغ راهمــان روشــن شــد و 

ــیدیم. ــت رس ــه حقیق ب

 )بــه قــول امــام علــی)ع( کــه می فرماینــد: راســتی 
بــه  چــه  شــیطان  و  دنیــا  خلــق  و  مــن  دل  مگــر 
ــه  ــد ک ــی دارن ــت و جهنم ــه بهش ــد؟ چ ــن داده ان م
حاضــرم آن را بپرســتم ...( راســتی خودمــان را بــرای 

چــه چیــزی خــرج می کنیــم؟  ایــن مبادلــه دو ســر 
ســود اســت یــا ســرمایه می دهیــم و می دهیم؟بــه 
ایــن فکــر کرده ایــم کــه ســرمایه  بــه پــوچ دادن بــه 
مقصــد رســیدن دارد؟بــه حقیقتــی رســیده ایــم 
اینکــه  ارزش  دارد؟  جنگیــدن  ارزش  بدانیــم  کــه 
کنجــکاو  اگــر  دارد؟  کنیــم  وقفــش  را  خودمــان 
باشــیم،برویم و بگردیــم و بپرســیم تــا بتوانیــم فکــر 
کنیــم و بیاندیشــیم و حواســمان هــم باشــد کــه 
معیــار رســیدنمان حــق و حقیقــت باشــد، امیــد بــه 

مقصــد رســیدنمان بســیار اســت.

زنجیـــر تفکـــرزنجیـــر تفکـــر
الهه قربانی

دانشگاه یاسوج
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دکتــر شــریعتی عضــو هیئــت علمــی علــوم سیاســی 
آزاداندیشــی   میزگــرد  مهمــان  یاســوج  دانشــگاه 
ــگاه  ــتقل دانش ــجویان مس ــامی دانش ــن اس انجم

ــوج یاس
در ایــن میزگــرد مجــازی کــه بــا حضــور دانشــجویان 
دانشــگاه یاســوج در تاریــخ ۱۸فروردیــن برگــزار شــد 
اختیــارات رئیــس جمهــور مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
بــا  را  خــود  اولیــه  هــای  صحبــت  شــریعتی  دکتــر 
بــا  بــا رهبــری  رئیــس جمهــور  مقایســه اختیــارات 

کــرد:  آغــاز  قانــون اساســی  بــر  اســتناد 
بــه موجــب اصــل ۶۰ قانــون اساســی »اعمــال قــوه 
مجریــه جــز در امــوري کــه در ایــن قانــون مســتقیما 
رئیــس  طریــق  از  شــده،  گــذارده  رهبــري  برعهــده 
جمهور و وزرا اســت .« وظایف و اختیارات مشــخص 
شــده بــرای رئیــس جمهــور بســیار اســت. اصــل ۱۱۰ 
هــم اختیــارات رهبــری را مشــخص کــرده »تعییــن 
سیاســت هاي کلــي نظــام، نظــارت بــر حســن اجــراي 
همه پرســي،  فرمــان  نظــام،  کلــي  سیاســت هاي 
فرماندهــي کل نیروهــاي مســلح، حــل اختــالف و 
تنظیــم روابــط قــواي ســه گانه و برخــی مــوارد دیگر«  
کــه بــاز هــم بیانگــر اختیــارات زیــاده رئیــس جمهــور 
ــس  ــل ۱۱۳ رئی ــت. و اص ــور اس ــی کش ــث اجرای در بح
جمهــور را عالــی تریــن مقــام اجرایــی بعــد از رهبــری 

معرفــی مــی کنــد. 
در ادامــه برخــی از دانشــجویان ســواالتی 
مطــرح کردنــد و دکتــر هــم پاســخگوی 

آنهــا بودنــد. 

ســوال: در رابطــه بــا اصــل ۱۱۳ قانــون اساســی، 
تنظیــم  یعنــی  داشــت  هایــی  تفــاوت  قبــال 
ــارات رئیــس  ــه اختی روابــط قــوای ســه گانــه از جمل
ــت  ــد نیس ــد ی ــل ج ــن اص ــی در ای ــود ول ــوری ب جمه
یعنــی محــدود شــدن اختیــارات رئیــس جمهــور در 
ایــن زمینــه یــا اینکــه تدبیــر دیگــری بــوده کــه حــذف 

ــت؟  ــده اس ش
و  کــرده  تغییــر  بازنگــری  در   ۱۱۳ اصــل  پاســخ: 
تنظیــم روابــط قــوا بعــدا آمــده در اصــل ۱۱۰ در 
حــوزه اختیــارات رهبــری چــون قاعدتــا در همه جای 
دنیــا نیــاز بــه تفکیــک قــوا اســت و طبــق ایــن نظــام 
در واقــع بایــد حیطــه ی اختیــارات قــوا مشــخص 
شــود  نظــام هــا یــا پارلمانــی هســتند یــا ریاســتی و 
ــک  ــع نزدی ــه در واق ــا ک ــام م ــتی در نظ ــا نیمه ریاس ی
اســت بــه ریاســتی و اختیــارات رئیس جمهــور خیلی 
هــم زیاد هســت اگــر در واقع هماهنــگ کننده ی دو 
قــوه دیگــر را هــم مــی گذاشــتیم بــر عهــده ی دولــت 
عمــال مــا نزدیــک می شــدیم بــه یــک نظــام ریاســتی 
کامــل و در واقــع ایــن اصــالح صــورت گرفــت کــه 

نقــش قــوای دیگــر هــم در نظــر گرفتــه شــود.
آقــای  جمهــوری  ریاســت  از  قبــل  تــا  ســوال:  
ــری اداره  ــت وزی ــا نخس ــه ب ــوه مجری ــمی ق هاش
مــی شــد و قــوه مجریــه و امــورات داخلــی دولت به 
عهــده نخســت وزیــر بــود چــه اتفاقــی افتــاد ایــن از 
حالــت نخســت وزیــری اختیــارات بــه رئیــس جمهــور 

ــت؟ برگش
رئیــس  کــه  کمرنگــی  نقــش  دلیــل  بــه  پاســخ: 
جمهــور داشــت در واقــع در ایــن نظــام نزدیــک 
می شــد بــه نظــام پارلمانــی آنجــا پارلمان بیشــترین 
نقــش را داشــت امــا بعــد از آن ایــن تشــخیص داده 
شــد کــه اگــر نزدیــک شــویم بــه نظــام ریاســتی و 
ــن  ــم ای ــور بدهی ــس جمه ــه رئی ــتر ب ــارات بیش اختی
بهتــر اســت و لــذا نخســت وزیــر حــذف شــد و رئیــس 

تدارکـــات چیتدارکـــات چی
راحله قربانی

دانشگاه یاسوج
گزارش میزگرد سیاسی با موضوع اختیارات 
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جمهــور جانشــین آن شــد و در واقــع مــا شــاهد ایــن 
بودیــم کــه اختیــارات رئیــس جمهــور بــاز افزایــش 

پیــدا کــرد.
ســوال:درمورد اختیــارات رئیــس جمهــور نکتــه ای 
ــه در  ــه گان ــوه س ــئولیت ق ــه مس ــت اینک ــه هس ک
قانــون اساســی بســیار نــزد یــک بــه هــم هســتند 
وبحــث مقایســه رئیــس جمهــوری کشــور هــا بــا دیگــر 
کــم  شــده اند  جمهوریــت  دچــار  کــه  کشــورهایی 

ــد. ــی ده ــان م ــی را نش ــتی های کاس
پاســخ: درمــورد اینکــه مســئولیت ســه قــوه نزدیک 
ــف  ــا در وظای ــی از تداخل ه ــت و بعض ــم هس ــه ه ب
از مســائلی  یکــی  ایــن هــم  اســت  و مســئولیت ها 
اســت کــه وجــود دارد و دلیلــش هــم ایــن اســت کــه 
مــا در دســته بنــدی نظــام هــای سیاســفی جــزء هیــچ 
کــدام از ایــن نظــام هــا نیســتیم چــون اصــل قانــون 
اساســی را هــم اگــر اجرا بکنیم یک ســری اصــول دارد 
ــت  ــا نیس ــی دنی ــن اساس ــدام از قوانی ــچ ک ــه در هی ک
ــا  ــه م ــالمی ک ــوری اس ــروع جمه ــی ش ــرایط اصل و ش
ــالمی  ــوری اس ــم جمه ــف کردی ــان تعری ــرای خودم ب
در واقــع علیــه ۲تــا ابرقــدرت مطــرح دنیــا بــود شــعار 
اصلــی جمهــوری اســالمی اســتقالل آزادی جمهــوری 
جمهــوری  غربــی  نــه  شــرقی  نــه  اســت  اســالمی 
اســالمی یعنــی مــا از تاســیس حکومتمــان بــه نوعی 
شــرق و غرب را در این مســئله کنار گذاشــتیم و عمال 
ــت  ــذا خصوصی ــم ل ــد آوردی ــد را پدی ــام جدی ــک نظ ی
نظــام جدیــد ایــن هســت کــه گاهــا مثــل ســایر نظــام 

هــا نیســت و تفــاوت هــا شــباهت هایــی دارد.
پــس از مباحثــه ی صــورت گرفتــه در جلســه توســط 
اســتاد و یکــی از دانشــجویان، ایشــان صحبــت هــای 

خویــش را اینگونــه ادامــه دادنــد:
جمهــوری  در  هســت  مملکــت  همــه کاره ی  دولــت 
اســالمی اختیــارات ریاســت جمهــور از پارلمانــی مــی 
گــذرد و بــه ریاســتی نزدیــک می شــود. بودجــه ی 
کشــور کــه قلــب تپنــده ی کشــور اســت در دســتان 
دولــت اســت در دنیایــی کــه پــول و ثــروت 
و توذیــع درآمــد حــرف اول را می زنــد، بــه 

کســی کــه وزرا را اســتاندارها را فرماندارهــا را ســفرای 
بودجــه ی  را  بــزرگ  ســازمان های  رئســای  را  ایــران 
کشــور را معیشــت مــردم را در دســت دارد می شــود 
گفــت تدارکاتچــی. تدارکاتچــی بهانــه ای اســت بــرای 
ــدی. ــف و ناکارآم ــال ضع ــت س ــه هش ــخگویی ب پاس

وی افزود:
دولــت بایــد در ســطح مدیریــت خــالق خــودش را 
نشــان بدهــد اینکــه بعــد از هشــت ســال بگویــد 
دســتمان بســته بود، تحریم ها شــکننده بودند و…  
قابــل پذیــرش نیســت اگــر می داننــد کــه نمی تواننــد 

ــد.  ــئولیتی نپذیرن ــد مس ــام دهن کاری انج
همچنیــن ایشــان در پاســخ ســوال یکــی از حضــار کــه 
عنــوان کــرده بودند:»چــرا تناقض هایــی بیــن حــرف 
ــای  ــاد ه ــا نه ــدرت ی ــز ق ــا مرک ــت؟ آی ــا هاس ــا و عم ه
مــوازی یکــی از ایــن علــت هــا نیســت؟ آیــا گروهــی 
می خواهــد کاری انجــام دهــد امــا یــک مرکــز قــدرت 
یــا نهــاد هســت کــه می خواهــد کار خــراب کنــد!؟« 
فرمــود: اوال از دولــت نبایــد انتظــار بیشــتر از تــوان 
داشــت مــردم شــرایط را درک می کنند مــا می فهمیم 
االن تحریــم هســت و وضعیــت بودجه خوب نیســت 

امــا آیــا مــن مدیــر بــرای حــل مشــکل اندیشــیده ام؟ 
از  از همــه ی راهکارهــای بومــی اســتفاده کــرده ام 
همــه ی ظرفیت هــای داخلــی اســتفاده کــرده ام؟ آیــا 
خــود مــن بعضــی جاهــا مانــع نبــودم؟ مهــم ایــن 
ــت  ــور نیس ــس جمه ــارات رئی ــکل در اختی ــت مش اس

مشــکل در عــدم اجــرای همــان اختیــارات اســت.  
ایشــان صحبت هــای خــود را بــا ایــن جملــه بــه پایــان 
رســاندند: قشــر دانشــجو و فرهیختــه ی مــا بــه جــای 
اینکــه بیشــتر منتقــد وضــع موجــود باشــند بایــد 

درمانگــر و راهــکار دهنــده  باشــند.
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کتاب آزادی در اندیشه شهید بهشتی
 نویسنده رحمت مهدوی

کــردن،  فکــر  آزادانــه  یعنــی  آزاداندیشــی: 
آزادانــه تصمیم گرفتــن، ترجمه ای و تقلیدی 
و بــر اثــر تلقیــن دنبــال بلندگوهــای تبلیغاتــی 

غــرب حرکــت نکــردن.
و  »آزاداندیشــی«  کلمــه  در  درنگــی  بــا 
تعریــف آن، پــی می بریــم کــه بــرای دریافــت 
و گســترش فرهنــگ آزاداندیشــی ابتــدا بایــد 
بــا مفهــوم »آزادی« آشــنا باشــیم. و بــرای 
از  صحیحــی  درک  بایــد  »آزادی«  شــناخت 
ــی«،  ــه سیاس ــون »اندیش ــی همچ مفاهیم
ــت  ــه دس ــان« ب ــی« و »انس ــه سیاس »نظری

آوریــم.
در ایــن مقــال قصــد داریــم کتابــی را معرفــی 
فــوق  شــرایط  واجــد  بــر  عــالوه  کــه  کنیــم 
بــودن، حامــل اندیشــه متفکــری اســالمی 
ابتــدا  در  کتــاب  نویســنده  باشــد.  بــروز  و 
ســپس  سیاســی«  »اندیشــه  مفهــوم  بــه 
»نظریــه سیاســی« و رابطــه ایــن دو مولفــه 
باهــم مــی پــردازد. از آن رو کــه ســیر 
ــت  ــز اهمی ــی حائ ــر مفهوم ــور ه تط

»ســیر  پــای  نویســنده  ادامــه  در  اســت 
و  باســتان  زمــان  در  آزادی«  فکــر  تاریخــی 
ــناخت  ــد. ش ــی کن ــاز م ــط ب ــه وس ــدرن را ب م
اندیشــه متفکــران مختلــف ایــن امــکان را 
بــه مــا می دهــد کــه تفــاوت ســطح فکــری و 
اندیشــه ی متفکــران را ببینیــم و بــه تجزیــه 
و تحلیــل آنهــا بپردازیــم و نظــر هــر کــدام از 
متفکــران را بــه خوبــی درک کنیــم؛ به همین 
دلیــل نویســنده در بخشــی از کتــاب ســعی 
ــه »آزادی« در  ــا نظری ــت ت ــته اس ــر آن داش ب
اندیشــه متفکــران مختلــف را نیــز بــه کتــاب 
اضافــه کنــد. در ایــن بخــش »آزادی مثبــت و 
منفــی« در اندیشــه آیزایابرلیــن از جذابیــت 
ــدی  ــش بع ــت. در بخ ــوردار اس ــی برخ خاص
اندیشــه  در  انســان«  بــه »مفهــوم  کتــاب 
بهشــتی پرداخته است، که الزم درک صحیح 
اســت.  متفکــر  ایــن  اندیشــه  در  »آزادی« 
ــوع  ــل موض ــه اص ــاب ب ــارم کت ــل چه در فص
»مصادیــق  و  »آزادی«  یعنــی  می رســیم، 
آزادی« در منظومــه فکــری شــهید بهشــتی. 
روشــنفکری، آینــده نگــری، تفــاوت ســطح 
فکری و عقالنیت در اندیشــه شــهید بهشتی 
بــه منزلــه  را می توانیــد در بخــش »آزادی 
رهایــی از قیــود طبیعــت« مطالعــه کنیــد، 
ــردازد. در  ــم و آزادی مــی پ ــه رابطــه عل کــه ب
بــه ســراغ »آزادی مترقــی«  پایانــی  فصــل 
ــت و  ــه »آزادی مثب ــز ب ــزی نی ــم و گری می روی
ــر  ــالوه ب ــل ع ــن فص ــم. در ای ــی« می زنی منف
آراء شــهید بهشــتی، آراء برخــی متفکــران 

ــت. ــده اس ــز آورده ش ــر نی دیگ

در اندیشه بهشتیدر اندیشه بهشتی  آزادی مترقی آزادی مترقی 
امیرعباس دردانه

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
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ــا آدم هایــی روبــرو می شــود کــه  در زندگــی انســان ب
ذهن شــان پــر شــده از آدم هــای عجیــب و غریــب، 
ــن  ــا ذه ــما را ب ــا ش ــد آن ه ــا بگویی ــه آن ه ــه ب ــر چ ه
ــز دیگــری  خودشــان تفســیر می کننــد شــما یــک چی
می گویــد آنهــا چیــز دیگــری از حــرف شــما می فهمند؛ 
ــان  ــر ذهنش ــت، اگ ــاک نیس ــان پ ــون ذهنش ــرا؟ چ چ
پــاک بــود حــرف گوینــده را درســت می فهمیــد، یعنی 
می شــنوند ولــی مطابــق فهمیــده و دل خــودش 
تفســیر می کنــد، بــه عبــارت دیگــر متاســفانه غالــب 
انســان ها کــه بایــد قلــب پــاک داشــته باشــند دارای 
بــت هــای ذهنی انــد. بــت اگــر از آهــن و چــوب باشــد، 
نابــود می شــود امــا بــت ذهــن را چگونــه 

می تــوان شکســت؟

بــرای شکســتن بت هــای ذهنــی ابتــدا بایــد آنهــا 
راشــناخت، بعضــی از اندیشــمندان بت هــای ذهــن 
را بــه چهــار دســته تقســیم بنــدی کرده انــد؛ بت های 
ــک  ــال ی ــه م ــی ک ــته کس ــه ای: در گذش ــی قبیل قوم
ــه بــود جــز رســم آن  ــا عضــو یــک قبیل ــود ی ــه ب قبیل
قبیلــه چیــز دیگــری را قبــول نداشــت. قومی گــرا 
و قبیله گــرا بــود، هرچــه در قبیلــه خــودش بــود 
درســت می دانســت و هــر چــه کــه در جاهــای دیگــر 
بــود نادرســت می دانســت، قومــی و قبیلــه ای فکــر 
ــیاری در  ــه ای بس ــی قبیل ــای قوم ــرد، جنگ ه ــی ک م
طــول تاریــخ وجــود داشــته باشــد. حــاال امــروزه 
جنگ هــای قومــی و قبیلــه ای کمتر شــده اســت ولی 
بــه صــورت دیگــری درآمــده اســت کــه یــک کشــوری 
فقــط بــه منافــع کشــور خــودش می اندیشــد ایــن 
فکــری کــه شــخص از قــوم و قبیلــه خــودش را دارد 
ــخص وارد  ــه آن ش ــه ب ــوم و قبیل ــه آن ق ــری ک و فک
و  قــوم  بــه  کــه شــخص  گرفتــاری  آن  و  می کننــد 
قبیلــه خــودش دارد را بــت ذهنــی می گوینــد. ایــن 
بــت ذهنــی را بایــد شکســت، امــروزه حــزب جــای 
قــوم و قبیلــه نشســته اســت، جنــاح گرایــی و این ها 
هــم بــت می شــوند؛ غیــر از ایــن هــر چیــز دیگــری بــه 
آنهــا بگویــی آنهــا می گوینــد بــت اســت، جنــاح مــن 
درســت می گویــد، جنــاح دیگــر درســت نمی گویــد. 

شکســتن ایــن بــت کار آســانی نیســت.
 بت هــای دیگــری هــم وجــود دارد کــه شکســتن 
عادت هــای  بت هــای  اســت.  ســخت  هــم  آنهــا 
چیزهایــی  بــه  انســان  تاســف  کمــال  بــا  آدمــی؛ 
ــت  ــت ب ــه حال ــا ب ــادت ه ــن ع ــه ای ــد ک ــادت می کن ع
در می آینــد. مبــارزه بــا عادت هــای ذهنــی روزمــره 
ــود  ــن می ش ــه ذه ــون ملک ــت چ ــخت اس ــی س خیل
و تــرک کــردن آن مشــکل اســت. بــه قــول معــروف 
ــه  ــت بلک ــرض اس ــب م ــط موج ــه فق ــادت ن ــرک ع ت
ــت؛  ــخت اس ــی س ــی خیل ــت، یعن ــرگ اس ــب م موج
ــرد،  ــه ک ــان ریش ــند در انس ــای ناپس ــی عادت ه وقت
انســان دچــار وســواس می شــود. غالــب آدم هــای 

بت پرستیبت پرستی بـــازار داغ بـــازار داغ
عاطفه جاویدی

دانشگا ه امام صادق )ع(

 برگرفته از صحبت های دکتر دینانی
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عادتشــان  خاطــر  بــه  وسواس شــان  وسواســی، 
وســواس  همــان  کــه  عــادت  ایــن  تــرک  اســت، 
اســت، خیلــی ســخت اســت. ایــن هــم یــک نــوع بــت 
ــت  ــود. ب ــارش می ش ــن گرفت ــه ذه ــت ک ــتی اس پرس
ــر  ــک فک ــه ی ــی ب ــود دارد. گاه ــم وج ــری ه ــای دیگ ه
زر و زیــور می دهنــد، واقعــی نیســت ولــی آرایشــش 
و  رســانه ها  تبلیغاتــی،  دســتگاه های  می دهنــد. 
روزنامه هــا یــک چیــز را کــه دوســت دارنــد آن را بــزک 
ــت  ــد. ب ــده باش ــد فریبن ــم می توان ــن ه ــد، ای می کنن
چیزی هایــی  یــک  اســت،  مبهــم  حرف هــای  دیگــر، 
موهــوم اســت کــه مبهــم اســت. یعنــی انســانها 
فکــر می کننــد کــه خیلــی چیــز بزرگــی اســت ولــی از او 
بپرســید نمی توانــد دربــاره آن توضیــح دهــد. در یک 
فکــر مبهــم و ناروشــن و غیرآشــکار فــرو رفتــه و فکــر 
می کنــد کــه ایــن حقیقــت مطلــق اســت. ابهــام در 
ابهــام اســت و اگــر از او بپرســید، نمی توانــد توضیــح 
ــه کــه ایــن برایــش  دهــد امــا در ایــن ابهــام فــرو رفت
یــک بــت شــده اســت. ایــن چهــار نــوع بــت انســان را 
بــت پرســت مــی کنــد. بــت یــک رنــگ و دو 
رنــگ نیســت، انــواع بت هــای فریبنــده بــه 

خصــوص در زمــان مــا وجــود دارد. بــت همیشــه 
بــوده اســت امــا بت هــای امروز بیشــتر اســت، چون 
فریبندگــی امــروزه بیشــتر اســت، امــروزه بــازار بــت 

ــت. ــده اس ــی داغ ش ــتی خیل پرس
ــان  ــس انس ــد نف ــا، می توان ــام بت ه ــمه تم سرچش
ــد  ــته باش ــانی گذش ــن نفس ــه از م ــی ک ــد، کس باش
ــد  ــی مــن الهــی داشــته باشــد، هــر چــه بگوی و تجل
زیباســت و هــر چــه ببینــد زیبایــی اســت. کســی کــه 
ــز  ــه چی ــرد، هم ــرار گی ــی ق ــی اله ــف و تجل ــورد لط م
را زیبــا می بینــد و هــر ســخنی را زیبــا می گویــد و 
زیبــا می شــنود. خداونــد می گویــد مــن گــوش تــو 
هســتم، گوشــی کــه می شــنوی، مــن گــوش تــو 

هســتم و مــن زبــان تــو و دســت تــو هســتم. 
آزاداندیشــی فرصتــی ســت بــرای شکســتن بت هــا، 
ــه  ــای گفت ــام بت ه ــایه آزادی از تم ــر در س آزادی فک
شــده ) نگفتــه نشــده( محقــق می شــود، در غیــر 
اینصــورت فقــط اســارت و زمیــن گیــری برای انســان 
باقــی می مانــد کــه همــه ابعــاد زندگــی را در برمــی 

گیــرد…
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نظریــات یورگــن هابرمــاس از ابتــدای ورودشــان بــه 
و  بحــث  محــل  همــواره  جامعه شناســی  محافــل 
مناقشــه بوده انــد. هابرمــاس بــا تعلــق بــه مکتــب 
تأثیرگــذاری  اندیشــه های  توانســت  فرانکفــورت 
ایــن  از  کــه  کنــد  جامعه شناســی  عرصــة  روانــة  را 
جهــت از جملــه پرکارتریــن نظریه پــردازان مکتــب 
فرانکفــورت شــناخته می شــود. از جملــه مهم تریــن 
نظریــات وی »نظریــة کنــش ارتباطــی « 
اســت. او در چارچــوب ایــن نظریــه ســعی 

دارد بــه تبییــن وضعیتی بپردازد که در چارچوب آن 
انســان ها قادرنــد بــا یکدیگــر کنــش ارتباطــی برقــرار 
کننــد. در واقــع هابرمــاس معتقــد اســت انســان ها 
بــا یــک توافــق هنجاریــن پیشــینی شــرایطی را پدید 
می آورنــد کــه هــر فــرد در چارچــوب آن شــرایط قــادر 
»گفتــار«  شــکل  در  خــود  دیدگاه هــای  بیــان  بــه 
اســت. بــر ایــن اســاس فــرض پیشــینی ایــن نظریــه 
ــر  ــًا براب ــرایطی کام ــان ها در ش ــه انس ــت ک ــن اس ای
اقــدام بــه کنــش ارتباطــی می کننــد. امــا بنــا بــه 
دالیلــی از جملــه: نامتوازن بــودن ســطح قــدرت، 
گوناگونــی فرهنگــی، درک ناصحیــح از گفتــار و... در 
ــان  ــرای گفتم ــطوح ب ــری س ــن براب ــع ای ــب مواق اغل
ســوال  ایــن  اســاس  بــر  نمی پیونــدد.  به وقــوع 
اصلــی نوشــتار حاضــر ایــن اســت کــه تحــت چــه 
شــرایط و زمینه هایــی امــکان تحقــق برابــری کامــل 
بــرای شــکل گیری کنــش جمعــی عقالنــی )گفتگــو( 

وجــود دارد؟
ــم  ــوق الزم می دان ــؤال ف ــه س ــخگویی ب ــرای پاس  ب
کنــش  نظریــه  از  مختصــری  توضیــح  ابتــدا  در 
ارتباطــی ارائــه کنــم. نظریــه کنــش ارتباطــی یکــی از 
شناخته شــده ترین ایده هــای هابرمــاس اســت کــه 
در آن کنشــگران برای رســیدن به یک درک مشــترک 
به وســیله تفاهــم و همــکاری ارتبــاط متقابــل برقــرار 
نظریــه  ایــن  چارچــوب  در  هابرمــاس  می کننــد. 
می کوشــد تــا ثابــت نمایــد کــه منازعــات اجتماعــی 
به طــور ایــده آل می بایســت بــدون قهــر و خشــونت 
حــل و فصــل گــردد. و بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور 
کــه  یابــد  تحقــق  اجتماعــی  نظامــی  می بایســت 
اجــرای تصمیمــات از طریــق »اســتدالل« صــورت 
می گیــرد. امــا ایــده هابرمــاس بســیار خوشــبینانه 
ــه  ــرد ک ــل ک ــان حاص ــوان اطمین ــه می ت ــود. چگون ب
گاهــی در فراینــد گفتگــو توســط نیروهــای  عقــل و آ
چگونــه  نــرود؟  میــان  از  اقتصــادی  و  سیاســی 
می تــوان از کارکــرد صحیــح و آزادانــه نیروهــای خــرد 
ــن  ــی مطمئ ــش ارتباط ــاد کن ــد ایج ــری در فراین بش
بــود؛ حــال آنکــه اغلــب قدرت هــای خــارج از گفتگــو 
ســعی دارنــد بــه نحــوی فراینــد کنــش ارتباطــی بــه 
ســلطه بکشــند؟ برای پاســخگویی به این ســؤاالت 
ــرد.  ــاه می ب ــت« پن ــوم »عقالنی ــه مفه ــاس ب هابرم
بــه گفتــه هابرمــاس عقالنیــت در کنــش ارتباطــی به 
ارتبــاط رهــا از ســلطه و ارتبــاط آزاد و بــاز می انجامد. 
عقالنیــت مــد نظــر هابرمــاس مســتلزم رهاســازی و 
رفــع محدودیت هــای ارتبــاط اســت. ایــن عقالنیــت 

  در فرایند کنش ارتباطیدر فرایند کنش ارتباطی   امکان سنجی برابری امکان سنجی برابری
ولی هللا شمس

دانشگاه شهید بهشتی
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در معنــای کلی تــر نظامــی ارتباطی ســت کــه در آن 
افــکار آزادانــه ارائــه شــده و در برابــر انتقــاد حــق دفاع 

دارنــد. 
امــا بســتری کــه می تــوان در چارچــوب آن بــه ایــن 
یافــت  دســت  هابرمــاس  دیــدگاه  از  آرمانــی  ایــدة 
همانــا »حــوزة عمومــی« اســت. بــه عبــارت بهتــر 
افــراد در حــوزه عمومــی )عرصــه اجتماعــی( از طریق 
ــه  ــاری از هرگون ــرایط ع ــتدالل و در ش ــه و اس مفاهم
فشــار، اضطــرار و یــا اجبــار درونــی یــا بیرونــی و بــر 
گاهی تعاملی و در شــرایط برابر برای  مبنای آزادی و آ
مجموعــه  یــک  مشــارکت کننده،  طرف هــای  تمــام 
از کردارهــا و جهت گیری هــای ارزشــی و هنجــاری را 
تولیــد می کننــد کــه قــادر اســت در نهایــت بــه صــورت 
یــک ابــزار مؤثــر در اثرگــذاری بــر رفتــار و عملکردهــا و 
از آن مهم تــر در فراینــد عقالنی ســازی عمــل کنــد. 
جــای هیــچ شــبهه نیســت کــه ایــن برداشــت از حــوزه 
آرمان گرایانــه  و  ایده آلیســتی  بیشــتر  عمومــی 
اســت تــا نزدیــک بــه واقــع؛ امــا تــا حــد زیــادی دســت 
ــل  ــرای معض ــل ب ــک راه ح ــة ی ــرای ارائ ــاس را ب هابرم
برابرســازی مطلــق یــا حداقــل نســبی بــاز می گــذارد. 
ــازوکار  ــت و س ــت عقالنی ــوص اهمی ــا در خص ــا اینج ت
بــرای  برابــری  آوردن  پدیــد  در  عمومــی  حــوزه 
تحقــق فراینــد کنــش ارتباطــی ســخن گفتیــم. امــا 
در  هابرمــاس  کــه  مباحثــی  جالب توجه تریــن  از 
چارچــوب نظریــات خــود در رابطــه بــا حــوزه عمومــی 
مطــرح می کنــد نظریــه ای اســت بــا عنــوان »دیــن 
زمانــی  بحــث  ایــن  اهمیــت  عمومــی«.  حــوزه  در 
آشــکار می شــود کــه بخواهیــم بــه کاربــرد نظریــه 
ــوان  ــران به عن ــه ای ــرایط جامع ــی در ش ــش ارتباط کن
یــک جامعــه دینــی بپردازیــم. از دیــدگاه هابرمــاس 
کلیســاها و جنبش هــای دینــی عمــًا تأثیــر سیاســی 
مطلوبــی بــر اســتیفای دموکراســی و حقــوق بشــر 
ــگ  ــر کین ــن لوت ــه مارتی ــوان نمون ــته اند. به عن گذاش
و جنبــش حقــوق مدنــی در ایــاالت متحــده، بیانگــر 
گســترده تر  ادغــام  بــرای  موفقیت آمیــز  مبــارزه ای 
فرایندهــای  در  حاشــیه ای  گروه هــای  و  اقلیت هــا 
سیاســی هســتند. در ایــن بســتر ریشــه های دینــی 
در برانگیختــن اکثــر جنبش هــای اجتماعــی هــم در 
کشــورهای غربــی و هــم در برخــی مناطــق خاورمیانه 
اثرگــذار بوده انــد. نمونــة عالــی آن انقــالب اســالمی 
تأثیــر  به خوبــی  کــه  اســت   1357 ســال  در  ایــران 
ایدئولــوژی اســالمی را در پیشــبرد فراینــد 
انقــالب نشــان داد و در نهایــت بــه پیــروزی 

بــر قــدرت دست نشــانده آمریــکا انجامیــد. در ایــن 
هدایــت  و  رهبــری  بــا  )ره(  خمینــی  امــام  فراینــد 
قــراردادن  نصب العیــن  بــا  و  خــود  بی نظیــر 
ارزش هــای اســالمی، در میــان تــوده مــردم زمینــه 
شــکل گیری جنبشــی را فراهــم آوردنــد کــه توانســت 
بــر دیکتاتــوری ســفت و ســخت شــاه پیــروز گشــته 
و تومــار اســتبداد پهلــوی را پــس ســالیان متمــادی 
درهــم بپیچــد. ایــن انقالب زمینــه فعالیت وســیع تر 
جامعــه مدنــی را فراهــم آورد کــه همانــا یکــی از 

ــت. ــی اس ــوزة عموم ــق ح ــروط تحق ش
در یــک نتیجه گیــری کلــی بایــد گفــت کــه هابرمــاس 
درچارچــوب نظریــه کنــش ارتباطــی خــود در پــی 
ــه در درون آن  ــت ک ــه اس ــه ای در جامع ــاد عرص ایج
غ از هرگونــه نیــروی اخاللگــر  کنشــگران بتواننــد فــار
ــار و  ــچ اجب ــند و هی ــته باش ــاط داش ــر ارتب ــا یکدیگ ب
الزامــی نتوانــد بــرای آنــان اجبــار و فشــار ایجــاد 
ــد  ــدف می کوش ــن ه ــق ای ــاس در تحق ــد. هابرم کن
تــا بــار دیگــر حــوزه عمومــی را بــه عنــوان یــک بســتر 
مناســب و کارآمــد احیــا کــرده و یــک نــوع رابطــه 
ــا درک  ــن ب ــک از طرفی ــه هری ــد ک ــازماندهی کن را س
مناســب از برابــری اقــدام بــه کنــش ارتباطــی نمایــد.
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