10

editorial@iran-newspaper.com

سال بیستوچهارم شماره  6722دوشنبه  30بهمن 1396

«منزلت انسان» در خطبه حضرت زهرا(س)

چراغ معرفت

انسـ ــان «واقعگـ ــرا» و «حقیقتطلـ ــب» بـ ــا
حـ ــس پرسشـ ــگری ،در پی کشـ ــف خـ ــود و جهان
پیرامون خویش اسـ ــت .البته ایـ ــن واقعگرایی و
حقیقتجویـ ــی ممکن اسـ ــت در میـ ــان آدمیان
متفاوتباشد.انسانبرایاینکهدراینهدففطری
مقدس یعنی کشف خود و جهان عینی پیرامونی
آیتاهلل حاج شیخ
خویش دچار خطا نشـ ــود دنبـ ــال منبعی مطمئن
حسین عرب
و تکیهگاهـ ــی غیرقابل تزلزل میگردد.نخسـ ــتین
استاد حوزه و دانشگاه
منبـ ــع درونی که از سـ ــوی آفریدگار هسـ ــتیبخش
در اختیار انسـ ــان نهاده شـ ــده بدون شک «خرد و
اندیشه»اسـ ــت که در خلقت او تعبیه شده و البته
بهگونهایاستکهقابلافزایشوکمالبخشیهمهست.دومینمنبعمطمئن
کهآدمیبابرهانعقلیمیتواندبهعنوانکاشفوارائهدهندهراهبهآنتکیهکند
«علوم و آموزههای وحیانی» است و سخنان و گفتههایی که از سوی انسانهای
برتربهعنوانتفسیرحقیقتآموزههایوحیانیواردشدهاست.خطبهحضرت
زهـ ــرا(س) از جمله این متون اسـ ــت .دقت در این گفتار مقـ ــدس میتواند هر
انسان طالب حقیقتی را یاری کند .در این نوشتار ،به نکاتی در ارتباط با «منزلت
و حقوق انسان در خطبه حضرت زهرا(س)» اشاره شده است.

ëëبیان عقاید و معتقدات
پیشزمینـــه خطبـــه صریـــح و غرای
یادگاروحیورسالت،حضرتزهرا(س)،
یک مســـأله حقوقی -اقتصادی اســـت؛
یعنی اســـتیضاح حاکم وقت در مســـأله
فدک و اقامه حجـــت برای بازپسگیری
دهکده فدک .تغییرات مهمی که در باب
مسائل سیاسی و موضوع خالفت بعد از
پیامبر خـــدا(ص) رخ داد ،در این خطبه
ماندگار هم نمود یافته است.
در این خطبه ،فراتر از موضوع خاص
حقوقی اقتصادی و تحوالتی که در زمینه
مســـائل سیاســـی اجتماعی پدید آمده
اســـت ،حضرت زهـــرا(س) به مســـائل
خاص و ریشههای موضوعات معرفتی
و اعتقادی پرداختهاند که شایسته است
مـــورد تأمل و درنگ قـــرار گیرد .از جمله
اینکه؛

 .1ازنظر فلســـفی و جهانشناســـی،
حضرت زهرا(س) توحید و نبوت و دیگر
مباحث اساسی اعتقادی را در این خطبه
مطرح کردهاند .انسان کمالخواه زمانی
میتواند مسیر خویش را در کمالخواهی
ادامـــه دهـــد کـــه مبـــدأ کمالبخـــش و
انسانآفرین را بخوبی بشناسد .شناخت
انســـان و جهان ،بـــدونارتبـــاط با علت
فاعلی و غایـــی آن ،مطالعه کهنه کتابی
اســـت کـــه اول و آخرش افتـــاده و درنگ
و تأمـــل در آن حاصلـــی جز خســـتگی و
نرسیدن به هدف مقدس حقیقتجویی
نخواهدداشت.
 .2حقـــوق انســـانی آنـــگاه کـــه
توحیدمحورشودبهطوراساسیتریقابل
طرح و دفاع خواهد بود .کرامت و احترام
انســـانها نســـبت به یکدیگر از هر دین و

مذهبی باید رعایت شود .اما وقتی که این
مســـائل با محوریت خدا بهعنوان خالق
انســـانها مطرح میشود میتواند شکل
و اساس محکمتری به خود بگیرد .کسی
کـــه خداباور اســـت هر لحظه خـــود را در
منظر و مشهد او میبیند و ایمان راسخ و
عمیق ،میتواند پشتوانه اجرایی و عملی
حقوقباشد.
الزامـــات حقوقـــی ،اقتصـــادی و
اجتماعی بـــا این بـــاور که همـــه آفریده
خداونـــد واحـــد هســـتند دارای ثبـــات و
پایـــداری خواهد بود« .ســـوره نســـاء» که
از ســـورههای حقوقی بویـــژه اجتماعی و
اقتصادی قـــرآن اســـت و در باب حقوق
اجتماعی اقتصادی ارحـــام در آن نکات
مهمی مطرح شـــده اســـت چنیـــن آغاز
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یکم َرقِیبًا(النساء)1/
«ای مـــردم از پروردگارتـــان پروا کنید
آن خدایی که شـــما را از یک جان آفریده
و از همـــان جان همســـر او را نیز آفریده
است و از آن دو تن مردان و زنان بسیاری
منتشر و پراکنده کرد از خدایی که به نام او
از یکدیگر درخواست میکنید (از بریدن
و قطع رابطه) با خویشـــان پـــروا کنید که
همانا خداوند پیوســـته بر شما مراقب و
نگهباناست».
در این آیه شریفه که سرآغاز دستورات
بســـیار مهم حقوقـــی ،اجتماعـــی قرآن
در این سوره اســـت لطایفی مهم ازنظر
تفسیری وجود دارد؛
اوالً :به عموم انســـانها خطاب شده
اســـت .واژه «نـــاس» به معنـــای عموم
مردم اســـت و نه فقط توده مردم یعنی
از صدر تا ذیل از شاه تا شهروند عادی ،از
ثروتمندتانیازمند.
ثانیاً :از باب تأکید و اهتمام ،دو بار امر
به تقوای الهی صورت گرفته است.
ثالثاً :حقوق انســـانی بر این اصل قرار
گرفته است که همه مردان و زنان از یک
روح و جان هستند.
رابعاً :خداوند متعال حق اجتماعی و
اقتصادی همه ،بویژه در مورد حق ارحام
را در کنار حق خود قرار داده است.
خامســـاً :بـــر این نکتـــه و بـــاور ،تأکید
فرمـــوده اســـت که بدانیـــد در ارتبـــاط با
حقوق انسانها خداوند مراقب کار و رفتار
و اندیشـــهها و مقاصد خیر یا شـــوم شما
انسانهااست.
 .3اعتقاد بـــه توحید و مبدأ و معاد،
آدمیـــان را به این نتیجه میرســـاند که
اگـــر مظلومـــی در ایـــن دنیا نتوانســـت
حق خویـــش را بگیـــرد در دادگاه عدل
الهـــی به حق خود خواهد رســـید .و این
نـــص صریح قرآن در آیـــه َواتَُّقوا ی ْومًا َل
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 .4مســـائل اعتقادی در این خطبه که
پیشزمینه مســـائل اجتماعی و حقوقی
است ،نشاندهنده این امر مهم است که
انسان در بیان عقاید خود باید آزاد باشد
و حاکمیت نمیتواند آزادی انســـان را در
بیان عقاید و تفسیری که از خدا و انسان و
جهان دارد سلب یا محدود کند .اگر کسی
از عقایـــد خود دفاع کند به هیچ بهانهای
نمیتوان او را محدود کرد .ســـخن گفتن
دختر پیامبر اکرم(ص) در آن فضا ،چنین
پیامی را به ما میآموزد.
ëëرسمیت دادن به حق اعتراض
با دالیل و شـــواهد یقینآور ،حضرت
زهرا(س) دارای مقام «عصمت کبری»
اســـت و از جملـــه ویژگیهـــای مقـــام
عصمت کبری این است که سخن ،سیره
و ســـنت او ،در صورت اطمینان به صدور
آن ،حجت است و فقیهی که میخواهد
در اســـتنباط احـــکام شـــرعیه فتـــوا دهد
میتواند آن را مســـتند قرار دهد و به طور
قطع ،ســـخن و ســـیره حضـــرت صدیقه
طاهره(س) چنین است.
توجه به ویژگیهـــای زمانی و مکانی
و مسائل مربوط به ایراد خطبه حضرت
زهرا(س) میتواند در مورد حق اعتراض
درمقابلحاکمیتمستقر،منبعاستدالل
و استناد در باب مسائل علمی و اجتهادی
و حقوقی به شمار آید .از جمله اینکه؛
یکم :از منظـــر منابع دینـــی و آیات و
احادیث شـــریفه« ،اهل بیت» ا ز شـــأن و
جایگاه واالیی برخوردارنـــد .در احادیث
شریفهپیراموناینموضوعبهمسلمانان
بهعنـــوان یک حق و بلکـــه بهعنوان یک
تکلیـــف توجه داده شـــده اســـت .یکی از
عناوین معروف عنوان «النصیحة الئمه
المســـلمین» یعنـــی خیرخواهـــی برای
پیشوایانمسلماناناست.
عنـــوان دیگـــری که به امـــر مهم حق
پرســـش و اعتراض مربوط اســـت عنوان
«امـــر به معروف و نهی از منکر» اســـت.
برخـــاف تصور برخی که پنداشـــتهاند یا
میپندارنـــد این عنـــوان بســـیار مهم در
برخی مســـائل دینی خالصه میشـــود،
عنوانـــی عام و فراگیری اســـت و در رأس
آن امر به معروف و نهی از منکر نســـبت
به نهاد قدرت اســـت که میتواند آن را از
انحراف و استبداد باز دارد.
امام امیرالمؤمنیـــن علی(ع) در باب
اهمیـــت و جایـــگاه تعیینکننـــده امر به
معروف و نهـــی از منکر چنیـــن فرموده
اســـت :و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی
ســـبیلاهلل عند االمر بالمعروف و النهی
عن المنکر اال کنفثه فی بحر لجی (نهج
البالغه /حکمـــت« )364تمـــام اعمال
نیک و جهاد در راه خـــدا در مقابل و نزد
امـــر به معـــروف و نهـــی از منکـــر مانند
آبدهانی است در دریای پهناور».
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خطبه حضرت
فاطمه زهرا(س)
که دارای عصمت
کبری است
نشاندهنده این امر
مهم است که انسان
در بیان عقاید خود
باید آزاد باشد و
نمیتوان آزادی
انسان را در بیان
عقاید و تفسیری
که از خدا و انسان
و جهان دارد سلب
یا محدود کرد.
سخن گفتن دختر
پیامبر اکرم(ص) در
فضای اجتماعی و
سیاسی آن روزگار،
چنین پیامی را به ما
میآموزد

ایـــن حجم از عظمـــت و بزرگی برای
امر به معروف که حتی جهاد با دشمنان
در مقابل آن ناچیز شـــمرده شده روشن
اســـت که کدام بخش از امـــر به معروف
و نهـــی از منکر اســـت .امر بـــه معروفی
اســـت که اگر بموقع انجام نشود جامعه
دینی به یـــک مجموعه ضـــد دینی و به
جامعهای اســـتبدادی بدل میشـــود .در
تاریخ میبینیم که ترک این وظیفه است
که باعث میشـــود از درون جامعهای که
به نام و بر اساس قرآن تشکیل شده بود
و مدینـــةالنبی نماد زیبای آن به شـــمار
میرفت حکومتهای استبدادی اموی و
عباسی بیرون آمد.
حضرت زهـــرا(س) در باب فلســـفه
و اهمیـــت امر به معـــروف در این خطبه
ماندگار فرمودهانـــد« :و االمر بالمعروف
مصلحهللعامه».دخترپیامبراکرم(ص)
مصلحـــت جامعه و امت اســـامی را در
امر به معروفی دانســـتهاند که یک حق و
تکلیفمسلمهمگانیاست.
دوم :اعمال این حق همگانی و الهی
یعنی حق اعتـــراض در مقابل کجیهای
دســـتگاه حاکـــم و کارگـــزاران حکومتی را
تحت هیچ شـــرایطی نمیتـــوان محدود
کـــرد .در زمانی کـــه حضرت زهـــرا(س)
به اســـتیضاح حاکمیت وقـــت پرداختند
شـــاید از حســـاسترین زمانهای تاریخ
اسالم بوده اســـت .در طول تاریخ ،برخی
به بهانههای مختلف از جمله مصلحت
عامه ،این حق عمومی را سلب میکنند.
حضرت زهرا(س) در نخســـتین فرصت
بعد از رحلت پدر بزرگوارش به پا خاسته
و فریاد عدالتخواهی و گرفتن حق ســـر
میدهد و چون او انسان کامل و معصوم
مطلق بوده ،سیره و روش او حجت است
و محدود کردن این سیره نیازمند دلیل و
برهان روشن است.
باید اضافـــه کنیم کـــه همانطوری که
گفتـــار و فعـــل معصوم حجت اســـت از
نظر فقهـــای بزرگ شـــیعه بهعنوان یک
مبنا ،تقریر یک معصوم نیز حجت است.
«تقریر» عبارت اســـت از اینکه در حضور
معصوم کاری انجام شـــود و او در مقابل
آن ســـکوت کند .حرکت و خطبه حضرت
زهرا(س) که خود معصوم بوده در حضور
معصـــوم دیگر که امـــام و همســـر او نیز
هســـت انجام گرفته است .به طور قطع و
یقین ایراد این خطبه با علم و آگاهی امام
امیرالمؤمنینعلی(ع)انجامگرفتهاست.
افزون بر این ،در میان برخی از صحابه
کبار رسول خدا(ص) مشاهده میکنیم که
به عدالت قیـــام کردهاند و علیه تبعیض
فریاد سر دادهاند و امام امیرالمؤمنین(ع)
هیچگونه ردع و منعـــی نکردند بلکه به
اندازه ممکـــن حمایت کردهانـــد .مانند
فریـــاد عدالتخواهـــی و ضـــد تبعیض
ابوذر غفاری که از بزرگان اصحاب رسول
خدا(ص) به شمار میآید.

تأملی انسانشناسانه بر تاریخچه «اعتراضات و کینتوزی در ایران معاصر»

اخالق کینهساز

جامعه زخمی از «مقایســه» کینهتوز میشود و احساس بیارزشی میکند

نعمتاهلل فاضلی

دانشیار انسانشناسی
و فرهنگ

بـــرای پرداختن بـــه تاریخچـــه کینتوزی
در ایـــران معاصر نیازمند نگاهی تاریخی
هســـتیم .از این رو ،در بررسی این مسأله
بـــه دوره قاجار ارجـــاع میدهـــم چراکه
مـــا از دوره قاجـــار اســـت کـــه وارد دوره
معاصر میشـــویم .واقعیت این اســـت
که آقامحمدخان قاجار توســـط سه نفر از
اطرافیانش که قرار بود به دستور او کشته
شوند ،به قتل میرســـد و صد سال بعد،
ناصرالدینشـــاه از نوادگان او نیز توســـط
میرزا رضای کرمانی به قتل رسید.
معتقدم بـــه شـــورش میـــرزا رضای
کرمانـــی در جریان قتل ناصرالدینشـــاه
میتـــوان عنـــوان «نخســـتین شـــورش
خشـــونتبار مـــدرن» را داد .میـــان قتل
آقامحمدخـــان و ناصرالدینشـــاه
تفاوتهـــای بســـیار وجـــود دارد.
آقا محمدخان در نتیجـــه یک کینتوزی
شخصی اما ناصرالدینشاه بهدنبال یک
کینهتوزی جمعی کشته شـــد .میرزا رضا
کرمانی که ملهم از آرای سیدجمالالدین
اســـدآبادی بـــود ،ایـــن خشـــم جمعی را
نمایندگی میکرد .او برای نخســـتین بار

صـــدای نفرت و خشـــم را به گوش تاریخ
رســـاند و از آن لحظه به بعد تـــا به امروز
همچنان این صدا در بزنگاههای گوناگون
به گوش میرسد.
حال این ســـؤال به ذهن میرســـد که
چـــرا از دورهناصرالدینشـــاه این خشـــم
کلیـــد خـــورد؟ واقعیت این اســـت که در
دوره ناصرالدیـــن شـــاه اتفاقـــاً بیـــش از
دوره محمدشـــاه و فتحعلی شاه جامعه
بـــا مظاهر تمدن جدید آشـــنا میشـــود،
از تأســـیس دارالفنون و برداشـــته شـــدن
خندقها و خیابانکشـــی گرفتـــه تا ایجاد
نهادهـــای تمدنـــی جدیـــد و مظاهر آن
همچـــون عکاســـی و مطبوعـــات و ...اما
با وجود ایـــن ،درســـت در همین دولت،
ناصرالدینشـــاه بهعنوان یک شاه پلید،
در نتیجـــه نوعی خشـــم عمومی کشـــته
میشـــود .اینجـــا یـــک تعـــارض دیـــده
میشود؛ به عبارتی در دورهای که نسبت
به دوره فتحعلیشـــاه و محمدشاه رونق
و آبادانـــی بیشـــتری حاکـــم بود ،خشـــم
بیشـــتری هم شـــکل گرفت .اگر شعارها
و شـــیوههای بـــروز انقـــاب مشـــروطه را
ببینیم و بعد خشم و خروشهای مردم
در جریان انقالباســـامی و تا این اواخر
در اعتراضـــات دی مـــاه  96را بررســـی
کنیم همچنـــان این فرم نفرت و خشـــم
به چشـــم میخورد .معتقدم ما از زمان
ناصرالدینشاه تا به امروز به نوعی وامدار
نوعی فرهنگ سیاسی مبتنی بر کینتوزی
هستیم .منتهی این فرهنگ سیاسی ،تنها
معطوف به رابطه حاکمان و شهروندان
نیست .این ویژگی دنیای مدرن است که

در زندگـــی اجتماعی هم بازتولید و مرتباً
تشدید میشود.
ماکس شلر معتقد است که کینتوزی
در نتیجه «مقایســـه» به وجود میآید ،او
در توضیح بحث خود از سطح فرد شروع
کـــرده و بعد در ســـطح گروهها و ملتها
این پدیـــده را توضیح میدهـــد .به زعم
او ،وقتـــی افراد خود را با دیگری مقایســـه
میکننـــد ،احســـاس نوعـــی محرومیت
نســـبی میکنند و هر قدر کـــه این امکان
مقایسه کردن بیشـــتر فراهم شود ،حس
محرومیت نســـبی تشـــدید میشـــود .به
همیـــن دلیل ،شـــلر معتقد اســـت که در
قبیلـــه و روســـتاهای قدیمـــی کینتوزی
نبـــود چـــون کســـی خـــود را بـــا دیگـــری
مقایســـه نمیکرد و اساســـاً امکان ارتباط

و مقایســـه میان جوامع دور از دســـترس
وجود نداشـــت .اما امروزه رسانهها دائماً
به ایـــن مقایســـه کردنها بهعنـــوان یک
امـــر آنتولوژیک و هستیشـــناختی دامن
میزنند .این «مقایسه» در دنیای جدید،
باعث میشود انسان هر لحظه احساس
بیارزشـــی کند .در دنیای ســـرمایهداری
دائمـــاً بـــر موفقیـــت تأکید میشـــود و از
آنجـــا کـــه موفقیـــت انتهـــا نـــدارد حس
موفقیتطلبـــی افـــراد ارضا نمیشـــود و
چون افراد در یک مقایسه بیناالذهانی،
قرار میگیرند ،پیوسته احساس ضعف و
کمبود میکنند؛ چون بـــه آن ارزشهایی
که میخواستند ،دسترســـی پیدا نکرده و
حتی نسبت به آنهایی که به این ارزشها
دسترسی پیدا کردهاند ،کین پیدا میکنند.

در یـــک جامعـــه موفقیتطلـــب
و مصرفکننـــده کـــه در آن چشـــم و
همچشـــمی به یـــک امر همگانـــی بدل
میشـــود ،کینتوزی امری بدیهی اســـت
و متأســـفانه ما نیز در ایـــران معاصر این
وضعیت را تجربه میکنیم .رابرت مرتن
از جامعهشناسان کالسیک ،معتقد است
که اگر جامعهای بـــر ارزشها و موفقیت
بیـــش از انـــدازه تأکید کند امـــا راه تأمین
آن را همـــوار نکنـــد ،اشـــکال گوناگونی از
نابهنجاری ،گروههای منحرف ،سرخورده
و طغیانگر را به وجود میآورد.
جامعه معاصر ایران در عین حال که
چیزهایی چون راهها ،مخابرات ،رسانهها،
شهرها و ...را میسازد اما در یک مقایسه
بیناالذهانـــی بینالمللـــی دائمـــاً نوعی

نارضایتی و سرخوردگی را تشدید میکند.
به همین دلیل است که ما در این فضای
جهانی شدن و رسانهای شدن ،آن چیزی
که از جهان احســـاس میکنیم ،احساس
خواری ،فرودستی و ناتوانی است .دنیای
ســـرمایهداری جدید ،در ســـیطره ســـود و
کمیـــت دائماً نوعی ســـاخت احساســـی
تولیـــد میکند که حـــس عزتنفس ،اتکا
به خود و ...را با چالش مواجه کرده است.
این نوع مواجهه ما با جهان ،بتدریج
خشـــم مـــا را برمیانگیـــزد .دولتهـــا
از مشـــروطه تـــا بـــه امـــروز هیـــچ کـــدام
نتوانســـتهاند مســـیر کینتـــوزی را تغییر
دهنـــد و از تولیـــد و بازتولید آن ســـاخت
احساســـی که مولد خشـــم و نفـــرت بود،
جلوگیری کنند .در جهانی که کشورهایی
مثـــل مـــا موقعیـــت فرودســـتی دارنـــد،
توســـعه رســـانهها فقط اطالعرســـانی و
سرگرمی نیست بلکه شـــکلهای تازهای
از عواطف و احساســـات را هم در جامعه
ســـرازیر میکنند .طبیعتاً ایـــن جهانها
ساختارهای احساسی متفاوتی را برای ما
شکل میدهند.
بـــر ایـــن بـــاورم کـــه اعتراضـــات در
جامعـــه مـــا برآمـــده از نوعـــی فرهنگ
کینتـــوزی اســـت که بـــه طـــور تاریخی
شـــکل گرفته اســـت و البته در لحظهها
و برهههایـــی از زمان این خشـــم به مرز
انفجار میرســـد .از این رو ،بـــرای اینکه
جامعه بتواند این وضعیت را مدیریت
کند ،باید چند گام اساســـی بردارد چون
ما نمیتوانیم همیشـــه در این وضعیت
بمانیم؛

جامعه معاصر ایران در
عین حال که چیزهایی
چون راهها ،مخابرات،
رسانهها ،شهرها و...
را میسازد اما در یک
مقایسهبیناالذهانی
بینالمللیدائماًنوعی
نارضایتی و سرخوردگی
را تشدید میکند .به
همین دلیل است که ما
در این فضای جهانی
شدن و رسانهای شدن،
آن چیزی که از جهان
یکنیم،
احساسم 
احساس خواری،
فرودستی و ناتوانی است.
دنیایسرمای هداری
جدید ،در سیطره سود
و کمیت دائماً نوعی
ساختاحساسی
تولید میکند که حس
عزتنفس ،اتکا به خود
و ...را با چالش مواجه
کرده است

نخســـتین گام مهـــم ایـــن اســـت کـــه
نارضایتیهایمـــان را بهصـــورت تاریخی
حـــل کنیم .تـــا زمانی کـــه مســـائلمان را
«حادثـــهای» فهـــم میکنیـــم ،قـــادر بـــه
مواجهه جدی با آنها نخواهیم بود.
راهبـــرد دوم ایـــن اســـت کـــه در فهم
اعتراضـــات نبایـــد صرفاً به یـــک راهحل
تکنیکی متوسل شـــد ،ما محتاج «فهم»
هســـتیم نـــه فـــن .مســـائل مخاطرهآمیز
نهپایاندارندونهراهحل،امامیتوانندقابل
زیستن شـــوند ،مهم ،ممکن بودن زیستن
انساندرجامعهپیچیدهامروزیاست.
گام ســـوم ایـــن اســـت کـــه مـــا اکنون
به روشـــنفکران ،هنرمندان ،نویســـندگان
و گروههایـــی کـــه میتوانند بیندیشـــند و
گفتوگو را شکل دهند ،نیاز داریم .بخش
مهمـــی از کارهایی که بایـــد انجام دهیم
به خود دانشـــگاهیان بازمیگردد که باید
بیش از بقیه جامعه احســـاس مسئولیت
کنند.
اگر میخواهیم جامعه باثبات داشته
باشـــیم ،باید برای کینتـــوزی مواجههای
مطلـــوب را بیابیم .کینتـــوزی ناخودآگاه
اســـت و چیزی که میتوانـــد آن را بزداید،
خودآگاه شدنش است .ما باید وضعیت
خـــود را درک کنیـــم و آن را بـــه صـــورت
یک گفتوگـــوی عمومی با روشـــنفکران
درآوریم.
*مکتـ ــوب حاضـ ــر ،متـ ــن ویرایـ ــش
و تلخیـ ــص شـ ــده «ایـ ــران» از سـ ــخنرانی
دکتـ ــر فاضلی اسـ ــت کـ ــه  25بهمـ ــن ماه
در پژوهشـ ــگاه علومانسـ ــانی و مطالعات
فرهنگیارائهشد.

