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منبعhatanhaei :

«آسیبشناسی روند مطالبهگری در ایران» در گفتوگو با دکتر حسین ابوالحسن تنهایی

تب ما و تاب آنان

مشکالت اقتصادی و اجتماعی که اکنون به وضوح
معلوم شده و الزم نیست آماری برایش داشته باشیم،
مردم را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی زیر فشارهای
بســـیار زیادی قرار داده اســـت .تورم باال است و دخل
و خـــرج با هـــم نمیخواند .در موقعیتی کـــه کارگران
 7یـــا  8ماه حقوق نمیگیرند یا بانکـــی که پول مردم
را دپو کـــرده و به آنان پس نمیدهـــد ،مردم باید چه
کار کنند؟ نمیتوانند دوام بیاورند و مجبور میشـــوند
مطرح کنند ،حرف بزنند و اتفاقاً این مسئوالن دولتی
هستند که باید به این صداها گوش کنند و آنان را جدی
بگیرند .مطالبهگری مردم باید شنیده شود.
ما نمیگوییم دشمن نداریم؛ استعمار ،استثمار،
امپریالیســـم همه اینها دشـــمن هســـتند .اما مسائل
فعلی جامعه ارتباط زیادی به دشمن خارجی ندارد.
بنابراین بایســـتی مســـئوالن بموقع صـــدای مطالبه
مردم را دریافت کنند که به نظرم خیلی کند دریافت
میشـــود .مســـئوالن باید درک کنند که اینها مســـائل
اجتماعی ،صنفی و روزمره مردم است ،نه مطالبات
و درخواســـتهای سیاســـی .مـــردم میگوینـــد آنچه
خواستیم (حقوق معوقه ،پس گرفتن سپرده از بانک،
برخورداری از هوای ســـالم ،امکان کار و تولید) حق ما
اســـت و دولت هم باید خدمتگزار مردم باشد و برای
حل بحرانها گامهای مؤثری بردارد.
ëëبرخی واکنشهـــا در قبال مطالبهگـــری مردم این
فرضیـــه را به ذهن متبادر میکند کـــه مطالبهگری در
تقابل با نظام اجتماعی است .برآورد شما چیست؟
مطالبهگریالزاماًمقابلنظاماجتماعییاسیاسی
قرار نمیگیرد .هر نظام سیاســـی ،مسئوالن دولت یا
حکومت یا هر فردی در هر پست و مسئولیتی که قرار
دارد باید به این نتیجه برسد که با «اعتماد» میشود
در یـــک جامعـــه حکومـــت کرد .این مســـأله یـــادآور
همان ســـه شرطی اســـت که «کنفوســـیوس» حکیم

و مسؤالن میشود ،این است که برخی از روشنفکران
و مســـئوالن سیاســـی مثـــل وکالی مجلس ســـوار بر
موج مطالبات مردم میشـــوند .یعنی آنان بهعنوان
روشـــنفکر و وکیل که نماینده مردم هســـتند بایستی
پیش از آنکه مســـأله دردهای مـــردم به بیماریهای
عفونی تبدیل شـــود ،قبل از اینکه دردها و آسیبهای
اجتماعـــی به عفونتهـــای اجتماعـــی ،ترکیدنها و
غدههای سرطانی بدل شود مسائل را ببینند و مطرح
کنند و برایش چاره بیندیشـــندً .
مثـــا مطالبهگریای
که اکنـــون وکالی مجلس دارنـــد و نوعی مطالبهگری
حرفهای و صنفی اســـت و بســـیار هم خوب است اما
بحث ســـر این اســـت که چرا بعـــد از مردم بـــه زبان
میآورند؟! آیا مـــردم روشـــنفکرتر از وکالی مجلس
و کارگزارانشـــان هســـتند؟ مردم وقتی مسائلشـــان
را مطرح میکنند ،ســـپس آنان به میـــدان میآیند و
میگویند:بلههمینطوراست.یعنیشماهاکهوکالی
مجلس هســـتید آمارها را نمیدانســـتید؟ حقیقتاً به
عنوان نماینده مجلس از فسادهای اجتماعی و مالی
بیخبر بودید؟ اگر نمیدانســـتند کـــه گناه بزرگتری
است چرا که به این معنا اســـت که نمایندگان مردم
وظیفهشـــان را ادا نکردنـــد ،اگر هم میدانســـتند چرا
سکوت کردید تا مردم فریاد بزنند؟ میتوان گفت این
نقش پاسخگویی و مطالبهگری در فضای بین مردم و
مسئوالن قدری جابهجا شده و حاال در چنین شرایطی
کـــه این تغییر نقـــش به وجـــود آمده ،بازهم پاســـخ
مناسبی برای مطالب ه مردم دیده نمیشود.
ëëباتوصیفیکهازوضعیتموجودداشتید،بهنظرشما
روند مطالبهگریها چگونه میتواند نتیجهای مطلوب
دربرداشتهباشد؟
اگر احزاب و اتحادیههـــا آزاد و مردم حق تجمع و
اعتصاب داشـــته باشند ،جنبشهای اجتماعی شکل
میگیرد .اولیـــن راهکار این اســـت که بیمـــار بپذیرد

سپیدهپیری

اغتشاش نیست ،آشوب نیست؛ حساســـیت اجتماعی و پیگیری نسبت به حقوق مدنی
و اجتماعی است« .مطالبهگران» چشمان تیزبین جامعهاند .آمدهاند حقشان را طلب
کنند .جامعه مطالبهگر حیات دارد و پویا اســـت .طلب میکند و پاسخ میخواهد .با این
نشانهها میتوان گفت جامعه ایران در چند ســـال اخیر الگوهای مختلفی از مطالبهگری
را تجربه کرده است که غفلت از آن به گســـترش برخی بیماریهای اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی منجر شـــده است .با دکتر حسین ابوالحســـن تنهایی ،جامعهشناس و مدرس
دانشـــگاه گفتوگویی انجام دادهایم .او معتقد اســـت «گفتمان مطالبهگری» در جامعه
ایران شکل گرفته اما واکنش بیپاسخی یا بد پاســـخی مسئوالن در قبال کنشهای مدنی
مردم ،آرایش الگوی مطالبهگری را از رویکرد «صنفی» به «سیاسی» تغییر داده است.
ëëمطالبهگرییعنیچه؟
مـــن اصطـــاح «مطالبهگـــری» را بـــر اســـاس
پارادایم تفسیرگرایی ساختم که در حقیقت یادگار
اســـتادم پروفسور «هربرت بلومر» مؤسس دستگاه
نظری کنش متقابل نمادی اســـت .بـــهاین معنا،
مطالبهگری نوعی «کنش پیوســـته» اســـت .یعنی
مـــردم در موقعیتـــی قرار میگیرنـــد و بعد تحلیل
میکننـــد؛ به اصطـــاح یک احتســـاب عملگرایانه
اتفـــاق میافتـــد .یعنی عناصـــر یـــک موقعیت را
مردم سبک سنگین میکنند و در ترازو میگذارند.
آن چیـــزی که دادهاند و آن چیزی که ســـتاندهاند را
بررســـی میکنند تا ببینند کدام حقوقشان عقب
مانده است.
من مطالبهگری را در  7نوع دستهبندی میکنم.
گری -1صنفی -2قومی و نژادی -3،هویتی،
مطالبه ِ
 -4دینی -5 ،ملی -6 ،سیاسی و  -7جنسیتی .مثالً
مسائلی که زنان دنبال میکنند در گروه مطالبهگری
جنسیتی قرار میگیرد یا مسائلی که مربوط میشود
به جریان چیدمان قدرت یا سلســـله مراتب قدرت
یا انتخابها و کنشهای سیاســـی جزو مطالبهگری
سیاسی تعریف میشـــود .اما آنچه در بررسی روند
مطالبهگـــری در جامعه ایـــران از ســـال  95تاکنون
میتوان دریافت این است که در آغاز ،مطالبهگری
مردم ما ،صنفی بود که اکنون هم دامنه آن در حال
فراگیر شدن است.
ëëچرا میگوییـــم مطالبهگری «کنشـــی پیوســـته»
است؟
«کنش پیوســـته» در گروههای بزرگتر و در سطح
جامعه اتفاق میافتد ،نه در یک موقعیت شخصی
یا فردی؛ یعنی در شـــهر یـــا منطقه یا یک مملکت
رخ میدهـــد؛ بســـتگی دارد واحـــد مطالع ه ما یک
خانواده باشـــد یا یک ملت ،یک شهر ،یک منطقه

یا حتی جامعـــ ه بینالملل .به عنوان مثال ده ه 60
در جوامـــع اروپایی و امریکایی جنبش مطالبهگری
دربینکارگران،دانشجویان،روشنفکران،هنرمندان
در سراسر این دو قاره تجربه شد .مهم این است که
کنش پیوسته است .یعنی خواست جمعی اکثریت
مردم به اشـــکال منظم بر این تحلیل قرار میگیرد
که ما در داد و ســـتد اجتماعـــی وظیفهمان را انجام
دادیم ولی آن چیزی که باید به دســـت میآوردیم
را نگرفتیم یا کم گرفتیم یا معوق مانده یا تعطیل
شده است .بنابراین این پرسش مطرح میشود که
چه کار کنیم؟ چگونه مطالبه خود را مطرح کنیم؟ از
مسئوالن امر چه بخواهیم؟
پس در یک جمعبندی میتوان گفت بر اساس
پارادایم تفســـیرگرایی ،مطالبهگـــری یعنی کنش و
کردار آگاهانه مردمی که حقشـــان مراعات نشده و
حاال میخواهند بگویند حق ما را مراعات کنید.
ëëشـــما به مطالبهگری صنفی جامعه ایران در چند
سال اخیر اشـــاره کردید ،روند این مطالبات اکنون به
کجارسیدهاست؟
مطالبهگـــری در ایـــران از ســـال  95بـــا معنایی
صنفی آغاز شد ،اما ب ه سبب بیتوجهی مسئوالن و
در واقع بیپاسخ ماندن مطالبات مردم از سال 96
به «مطالبهگری سیاسی» کشیده شد .من بهعنوان
یـــک جامعهشـــناس بیطـــرف که به هیـــچ جناح
سیاسی وابســـتگی ندارم ،اما حوزههای سیاست را
تحلیـــل میکنم معتقدم آنجا کـــه دولت میگوید
کاری میکنیـــم امـــا نتیجـــهای در بر نـــدارد ،مردم
توقع پاســـخ دارند .حال اگر پاسخی قاطع و روشن
به مطالباتشـــان داده نشـــود دور از انتظار نیست
که اعتمادشـــان از مســـؤالن سلب شـــود که این امر
میتواند به مســـائل سیاســـی دامن بزند .در حالی
که اگر به موقع به مردم جواب روشن و شفاف داده

شود کسی نمیتواند سو ء استفاده سیاسی کند.
راهحل این نیست که در مقابل گفتمان صنفی،
راه را ببندیم و بگوییم شما اشتباه میگویید و فقط
ما درســـت میگوییـــم .باید به مردم اجـــازه داد که
حـــرف بزنند .صدا و ســـیما باید حرفهـــای مردم
را منتقل کنـــد .بودجههـــای کالن جاهایی مصرف
میشود که شـــاید اولویت دست چندم باشند ،یک
زمانـــی اولویت فرهنگی ،تبلیغاتـــی و ایدئولوژیکی
مهم بود اما اکنون نان ،آب و ســـفره مردم اولویت
دارد که مســـئوالن باید این موضوع را بخوبی درک
و بـــرای آن چارهاندیشـــی کنند .اگر ایـــن مطالبات
بیپاسخ بماند مردم احساس تنهایی خواهند کرد.
این وضعیت میتواند برای سوء استفادهکنندگان،
بســـتر اعتراضات اجتماعی و حتی آشوب را فراهم
کند.
ëëپس این شـــائبه کـــه مطالبهگری ایـــن روزها به
ترفندی سیاسی تبدیل شده را رد میکنید؟
ممکن اســـت این اتفاق رخ بدهد ،اما زمانی که
گفتن و شنیدنی درکار نباشد ،یعنی یک طرف حرف
بزند طـــرف دیگر نشـــنود یا اینکه تنهـــا حرفهای
خودش را بزند و به مخاطبان توجه نکند ،شـــبهه و
سوء تفاهم ایجاد میشود.
«گفتمان مطالبهگری» گفتمان و کرداری عاقالنه
و جمعی اســـت .باید اجازه داد مردم حرفشـــان را
بزنند و حقشان را مطالبه کنند .مطالبهگری زمانی
به ترفندی سیاسی بدل میشود که حرفهای شنیده
نشده مردم برای عدهای حکم اهرمی پیدا میکند که
میخواهند خواستههای مردم را به مسائل سیاسی
بدلکنند.
ëëمطالبهگریهـــای ســـال 95در چـــه دســـتهای قرار
میگیرد؟
وقایـــع دهـــه  70و  80بیشـــتر مطالبهگریهـــای
سیاســـی بود ،مطالبهگری سیاســـی در جهان ســـوم
اغلب خوب جواب نمیدهد ،زیرا گفتوگوی حزبی
وجود ندارد ،مگر اینکه به آشوب و کودتا کشیده شود.
من ازدیدگاه پارادایم تفســـیری که بـــه آن باور دارم،
معتقدم حرکتهای اصالحی باید با آرامش و نظم
شـــروع شـــود و ادامه پیدا کند تا دموکراســـی واقعی
اتفـــاق افتد .انقالب پشـــت انقالب ،میشـــود کودتا
پشـــت کودتا ،میشود شـــورش پشت شـــورش و در
نهایت ایدئولوژی ،جنبش به وجود نمیآید.
بـــه عبارت دیگـــر ،تفاوتی کـــه من بـــرای این دو

رونـــد قائل هســـتم این اســـت کـــه قبل از ســـال 95
شـــعارهای صنفی براحتی و بزودی سیاسی میشد
و همین موضـــوع زمینه درگیـــری مردمی که پیگیر
حقـــوق روزمرهشـــان بودند را با دولـــت یا حاکمیت
ایجاد میکرد چرا که سخنشان متقابل یا متضاد با
حاکمیت تلقی میشـــد و به دنبال آن ورود پلیس،
دادگاه و مسائل قضایی اتفاق میافتاد که خیلی هم
نمیتوانست موفقیتآمیز باشد .در چنین شرایطی
ممکن اســـت ستون پنجم و افراد دیگر سوءاستفاده
کرده باشـــند یا کلیت موضـــوع یک هیجان جمعی
باشد .اما از سال 95به بعد شعارهای تظاهرکنندگان
شعارهایی کامالً صنفی بود ،یعنی مردم اصالً با امور
و نظام سیاسی کالن کاری نداشتند .در همین سالها
شـــاهد مطالبهگری صنفی موفق بودیم که در اراک
اتفـــاق افتاد .در همان ســـال  95کارگران مشـــکالتی
س جمهـــوری کمک خواســـتند و
داشـــتند و از رئیـــ 
مسألهشـــان را با قـــوه قضائیـــه و اتحادیهها مطرح
کردند .در نهایت آنچه حاصل شد ،پرداخت حقوق
معوقه کارگـــران و تغییر مدیرعامل بـــود .برای من
خیلی جالب بود که میدیدم در جامع ه ما که جهان
سومی به حساب میآید و در حقیقت جامعهای بود
که مبادالت اجتماعی و گفتوگوهای صنفی و حزبی
خیلی کم یا ناسالم اتفاق میافتد ،حاال شاهد به ثمر
نشستن یک شیوه از مطالبهگری موفق هستیم.
ëëچرا چنین مطالبهگریهای موفقی نتوانســـت در
سالهایبعدتکثیرشود؟
ادامه پیدا نکردن آن ،به چند عامل بازمیگردد؛
نخست شـــاید غرور کاذبی اســـت که برخی از ارکان
مدیریتها گرفتارش شـــدهاند .دوم احتماالً بهاین
دلیل اســـت که دردهای اجتماعی را یا نمیدانند یا
جدی نمیگیرند و ســـوم اینکه مدیران و مســـئوالن
امـــور تنظیـــم بودجـــه هـــم نتوانســـتهاند مدیریت
درستی داشـــته باشـــند .مردم توقع دارند بعضی از
بودجههایی که در حال حاضر ضرورت ندارد صرف
مشکالت روزانه و معیشتی مردم شود .این اقدام به
جلباعتمادمردمکمکمیکند.مسئوالنتانتوانند
اعتماد مردم را برگردانند نمیتوان منتظر اتفاقات
خوب بود .با بخشـــنامه و فشـــار بر مردم هم تغییر
مثبتی حاصل نمیشود .دیگر دوره بخشنامه و شعار
گذشته است .اکنون وقت عمل است.
ëëدر روند مطالبهگریهـــای رخ داده در ماههای اخیر،
مردمودولتکجاایستادهاند؟

مطالبهگری در ایران از سال  95با معنایی صنفی آغاز شد،
اما ب ه سبب بیتوجهی مسئوالن و در واقع بیپاسخ ماندن
مطالبات مردم از سال  96به «مطالبهگری سیاسی» کشیده
شد .وقایع دهه  70و  80بیشتر مطالبهگریهای سیاسی
بود ،مطالبهگری سیاسی در جهان سوم اغلب خوب جواب
نمیدهد ،زیرا گفتوگوی حزبی وجود ندارد و به آشوب و
کودتا کشیده میشود

بزرگ چین ،برای دوام یک حکومت یا دولت مطرح
میکند :نخست آنکه غذای مردم به موقع باید تأمین
شـــود ،دوم مردم بتوانند از جان و مال خود حفاظت
کنند و ســـوم اینکه به مســـئوالن خود اعتماد داشـــته
باشـــند .مردم میپرسند اگر تنها یک شرط را بتوانیم
اجابت کنیم کدام بهتر است ،حکیم میگوید «اعتماد
مردم به حکومت» حفظ شود.
این موضـــوع در هر جامعهای مصـــداق دارد .اگر
اعتمـــاد مـــردم از برنامهریـــزان ،مســـئوالن و مدیران
سلب شود «خود اجتماعی» و «خود ملی» ما از بین
میرود و در این شـــرایط اســـت که ترفندهای سیاسی
هم وارد میشـــود .یعنی وقتی حـــس اعتماد در بین
مردم ضعیف شده است آنان میپندارند که مسئوالن
و کارگزارانشان صدای آنان را میشنوند ولی چارهای
نمیاندیشند.
به عبارت دیگر ،وقتی مطالبهگری به اشکال مثالً
صحبت کردن ،بیانیه دادن یا تجمع کردن متبلور شود
مخالفتی با نظام اجتماعی ندارد .مطالبهگری که من
در ایران دیدم و بررسیهای ویژهای که در این رابطه از
سال  1395تا کنون انجام دادهام نشان میدهد بیشتر
مطالبهگریهـــا در ایـــران از نوع صنفـــی ،اجتماعی و
مدنی است ،نه سیاسی.
ëëدر یک ســـال اخیر یا شـــاید کمی هم قبلتر با پدیده
«خودمطالبهگرپنـــداری مســـئوالن» روبهرو شـــدیم.
مثالًنمایندهمجلســـیکهمســـئولیتدارد،تریبوندر
اختیارشاست،رئیسقوهقضائیهیاحتیخودرئیس
جمهوری به جای پاسخگویی در نقش مطالبهگر ظاهر
میشوند.اینگونهازمطالبهگریرا بایددرچهدستهای
قراردهیم؟
گلهای که در تاریخ مملکت خودمان از روشنفکران

مسأله دارد ،جامعهشناس پزشک جامعه است ،اگر
درد را نگویـــد به چه درد جامعه میخورد؟ پزشـــک
جامعه باید از تشخیصش حرف بزند و مسئوالن هم
باید گوش شنوا داشته باشند.
ëëاگر واکنش انکار و بیپاسخی نسبت به مطالبهگری
مردمبههمینشـــیوهادامهیابدچـــهاتفاقاتیدرپیش
است؟
اگـــر ایـــن رونـــد ادامـــه یابد نمیتـــوان بـــه آینده
خوشبیـــن بود .اگـــر همچنان روند به گونهای باشـــد
که پاسخ مســـئوالن بیتوجهی باشـــد یعنی نپذیرند
که مشـــکل دارند یا بگویند که تقصیر دشمنان است،
بیاعتمادی که در مردم به وجود آمده است را بیشتر
خواهد کرد و نتیجهاش فاصله و شکاف عمیقتر میان
دولت و ملت خواهد بود .یک شکاف تاریخی عمیق
بین دولت و ملت شـــروع شده و اگر دولت و مسئوالن
جلـــوی آن را نگیرند ،در نهایت حاصل بیتوجهیها
روند اجتماعی را به ناکجاآباد میبرد،البته بستگی به
اتفاقات منطقهای و بینالمللی هم دارد.
ëëروشوراهکاریبرایتغییرشرایطبهنفعکشوروجود
دارد؟
نخستین راهکار تغییر سیاست تنظیم بودجه ،به
ســـمت تولید داخلی و نیازمندیهای معوق مردم و
اولویتهای معیشـــتی ،درمانی و شغلی است .پس
از آن اجـــازه بدهنـــد اتحادیهها ،ســـندیکاها و احزاب
مســـتقل تشـــکیل شـــوند و جلوی تفکر انتقادی آنان
را نگیرند ،ســـوم اینکه برای مردم اعتبار قائل شوند و
پاســـخگو باشـــند ،نه اینکه در موضع انکار قرار گیرند.
کارگزاران و مسئوالن باید از غرور خود پایین بیایند و به
حرف مردم گوش دهند ،روشنفکران ،جامعهشناسان
و اقتصاددانان را دعوت کنند و راه چاره بخواهد.

شهید کیست؟ شهادت چیست؟

منبعnamehnews :

در ســـال هیـــچ فرصتـــی
مناســـبتر از ایـــام محرم
بـــرای طـــرح موضـــوع
«شـــهید» و «شـــهادت»
نیســـت« ،شـــهادت» در
فرهنـــگ مـــا صرفـــاً جنبه
حجتاالسالم محمد
محالتی تاریخـــی نـــدارد .از این رو،
سروش
استاد حوزه و دانشگاه تأمل کـــردن دربـــار ه آن از
یک طرف ،باعث شناخت
هویت شـــیعه میشـــود و از طـــرف دیگر ،بررســـی
انتقادی نســـبت به موضوعی است که همواره با آن
مواجه هستیم .قبل از پرداختن به «کیستی شهید»
باید به «چیستی شهادت» پرداخت .در قرآن کریم
کلمه «شـــهید» به کار رفته اســـت امـــا نه به معنای
کســـی که در جنگ کشـــته میشـــود بلکه به معنای
«گـــواه»« ،الگو» و «نمونه» .قرآن ،پیامبر اکرم(ص)
را بهعنوان شـــهید و امت اســـامی را بهعنوان شهدا
ُ
معرفی کرده اســـت و «َوکذلِک َج َعلناکم أَّمه َو َس ًطا
َ
یکون الر ُ
ُ
َ
ّاس َو َ
ســـول َعَلیکم
لِتکونوا شـــ َهداَء َعلى الن ِ
َّ
َشهی ًدا» (آیه  143ســـوره بقره) به این معنا که همه

ایـــن امت باید در رتبه و مقامی قرار بگیرند که برای
عالم بشـــریت بتوانند نمونههای برجســـته و خوبی
باشند .تعبیر«شهید» در ســـنت ما نیز مطرح شده
اســـت و در بســـیاری از روایات به جای کلمه شـــهید
از واژه «مقتول فیســـبیلاهلل» اســـتفاده شده است.
بنابراین« ،شـــهید» کسی اســـت که در راه خدا کشته
شده است و «شهادت» کشته شدن در راه خدا است
و پیوسته در قرآن تأکید شده که قِتال و جهاد باید در
راه خدا باشـــد .مرحوم عالم ه طباطبایی در «تفسیر
المیـــزان» توضیحـــی دربار ه فیســـبیلاهلل دارد ،در
ذیـــل آیـــه  190ســـوره بقـــره «و قاتلوا فیســـبیلاهلل
الذین یقاتلونکم» (بجنگید ،قِتال بکنید در راه خدا
با کسانی که با شما میجنگند) .میفرماید آنجایی
که هدف و غـــرض از قتال اقام ه دیـــن ،برپایی دین
خدا باشـــد ،میتـــوان بر این نـــوع از جهـــاد ،عنوان
فیسبیلاهلل را نهاد و ســـبیلاهلل در واقع «راه اقامه
دین» اســـت .بنابراین« ،راه خدا» تفســـیر به «دین
یشود.
خدا» م 
اما منظور از «راه خدا» چیســـت؟ آیا هر کار و هر
فعلی ،از ناحی ه انسان که مورد رضایت و خشنودی

خدا باشد میتواند در این حوزه قرار بگیرد؟ واقعیت
این است که گاهی اقدامی که انسان انجام میدهد
چندان در جهـــت تقویت دین نبـــوده اما در جهت
تقویت ارزشهای انسانی است؛ مثالً وقتی که انسان
رفع ظلم از مظلومی میکند .حال ممکن است که
اصالً آن مظلوم مســـلمان یا حتی متدین به دینی
هم نباشـــد .اینجا این پرســـش مطرح میشـــود که
این کار آیا «اقام ه دین» هســـت؟ ممکن است کسی
بگویـــد که ایـــن کار اقام ه دین نیســـت امـــا تردیدی
نیســـت که این کار خداپسندانه است و همین کافی
است .با توجه به ذهنیتی که ما مسلمانها از تعبیر
دین ،شریعت و دستورات خدا داریم تعبیر عالمه ما
را در این جهت قرار میدهد که همیشه جهاد باید با
یک غرض دینی همراه باشـــد .اما چه دلیلی وجود
دارد که «سبیلاهلل» اینگونه تفسیر شود؟
واقعیت این اســـت که «فیســـبیلاهلل» دو رکن
دارد؛ یـــک رکـــن درونـــی و یـــک رکن بیرونـــی .رکن
درونی عمل ،این است که انگیزه و نیت الهی باشد.
آن کاری که انســـان برای شـــهرت ،شـــهوت و مقام
و امثـــال اینها انجـــام میدهد را نمیتـــوان به خدا

نســـبت داد .رکن دوم ،جنب ه بیرونی پیدا میکند که
نفس عمل ،عمل شایســـتهای باشـــد .در اصطالح
فلســـفی میگویند هر عملی باید «حســـن فاعلی»
و «حســـن فعلی» داشـــته باشـــد .معتقدم ،تعبیر
فیســـبیلاهلل در قرآن ناظر به هر دو جهت اســـت.
قِتال فیســـبیلاهلل آن قتالی است که هم خود قِتال
پسندیده باشد و هم شخصی که در این صحن ه قتال
حضور پیدا میکند با انگیزههای پاکی ورود پیدا کرده
باشد .قِتال فیسبیلاهلل مثل نماز برای خدا ،عبادت
اســـت .فقهای ما در توضیح مفهوم شـــهادت یک
قیدی زدهاند که در قرآن نیســـت ،آن قید این است
کـــه قتال فیســـبیلاهلل یعنی قتال با اذن و اشـــراف
امام معصوم .با این کار خواســـتهاند مسأله قتال را
از اختیار انسانهای عادی خارج کنند .البته برخی از
فقها نایب خاص امام را هم اضافه کردهاند.
*مکتـــوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شـــده
«ایران» از سخنرانی حجتاالسالم محمد سروش
محالتی است که  26شـــهریور ماه ،با عنوان «شهید
کیســـت و شـــهادت چیســـت؟» در انجمن اسالمی
دانشگاهتهرانارائهشد.

