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ــال ۲۰۲۰  ــر س ــر اکتب ــال ۹۹ ، و اواخ ــاه س ــان م در آب
هســتیم و تقریبــا همــه داریــم بــا موجــودی بــه نــام کرونــا 
دســت و پنجــه نــرم میکنیــم امــا حادثــه ای در راه اســت؛ 
انتخابــات ۲۰۲۰ آمریــکا! جایــی کــه فیــل هــا و االغ هــا 

ــد ــم می رون ــاف ه ــه مص ب
)قطعــا مــی دانیــد کــه فیــل نمــاد جمهــوری خواهــان و 

ــت!!!( ــاد دموکــرات هاس االغ نم
ــه واقعــا شــاید امســال دیگــر ایــن دو عنــوان فقــط   البت
بــه عنــوان نمــاد نباشــند و اگــر کمــی بــه مناظــرات اخیــر 
ــات  ــی خصوصی ــای برخ ــاید ردپ ــید ش ــرده باش ــه ک توج
ایــن دو نمــاد را در دو فــرد مناظــره کننــده دیــده باشــید.
زیــاد درگیــر ایــن دعــوای بــه ظاهــر سیاســی و بــه واقــع 
ــا در  ــن ه ــر دو ای ــه ه ــرا ک ــویم ، چ ــی ش ــی نم جنگل
جنــگل هســتند و قانــون ،قانــون جنــگل اســت ، پــس نــه 
عهــدی نــه قولــی و نــه حتــی )ببخشــید البتــه!( مذاکــره ای 
ــن  ــرار اســت : ای ــون برق ــدارد و فقــط یــک قان وجــود ن
ــد و موجــود ضعیــف تــر  کــه موجــود قــوی تــر مــی مان

نابــود مــی شــود .
پــس حتــی اگــر شــما بهتریــن آدم در روی زمین باشــید در 
مواجهــه بــا آن هــا بایــد طبــق قانــون جنــگل رفتــار کنیــد 
یعنــی بــه زبــان ســاده تــر اگــر قــوی نباشــید فاتحــه تــان 
خوانــده اســت! و حتــی فرقــی نمــی کنــد فیــل باشــد یــا 

االغ یــا هــر حیــوان دیگــر ، جنــگل ، جنــگل اســت.
امــا شــاید بگوییــد کــه اگــر اینگونــه بــود تــا االن فقــط 
شــیر هــا و پلنــگ هــا و چنــد موجــود دیگــر در جنــگل 
هــا باقــی مانــده بودنــد در صورتــی کــه اینطــور نیســت ؟! 
در جنــگل هــم مــی شــود زندگــی مســالمت آمیــز داشــت .
یــا بــه زبــان دیگــر بگویــم : ایــن همــه کشــور در جهــان 

ــه  ــا بقی ــا ب ــط م ــرا فق ــتند ، چ ــش هس ــح و آرام در صل
مشــکل داریــم و  دشــمن بــرای خودمــان تراشــیده ایــم؟

زیــاد فلســفه نمــی بافــم خاصــه و مختصــر مــی گویــم : 
بلــه مــا هــم مــی توانیــم مثــل خیلــی از کشــور هــا بشــویم 
و کاری بــه کســی نداشــته باشــیم مثــل کبــک ســرمان را 
ــا بعضــی  ــی ب ــم امــا در واقــع جهــان کنون ــرف بکنی زیرب

انســان هــا مثــل جنــگل هــم نیســت ؛
 »اولئــک کاالنعــام بــل هــم اضــل « ، چــرا کــه خصلــت 
طمــع و ســیری ناپذیــری در انســان حــد نهایــه نــدارد ، 
در واقــع نظــام حاکــم بــر جهــان ، نظــام ســلطه اســت و 
بایــد تحــت ایــن نظــام باشــید ، یــا ســلطه گــر باشــید یــا 
ســلطه پذیــر . اگــر بخواهیــد خــارج از ایــن نظــام باشــید 
دیگــر آن جاســت کــه کاهتــان بــا ســلطه گــران در هــم 
مــی رود و  دو راه بیشــتر نداریــد یــا مبــارزه مــی کنیــد 

یــا تســلیم مــی شــوید و تحــت ســلطه مــی رویــد !
در نتیجــه فــارغ از ایــن کــه در انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکاچه 
اتفاقــی مــی افتــد و چــه کســی روی کار مــی آیــد اگــر 
واقعــا میخواهیــم در ایــن مبــارزه پیــروز بشــویم راهــش 
قــوی شــدن اســت در همــه زمینــه هــا. راهــش این نیســت 
کــه منتظــر دیگــران بمانیــم در حالــی کــه عــده ای بلکــه 
ــن االن  ــه از همی ــم ک ــر ه ــتند. اگ ــا هس ــر م ــی منتظ ملت
ــه تســلیم شــدن گرفتــه ایــد ، باشــد ، مشــکلی  تصمیــم ب
ــرگ  ــد تســلیم شــدن نتیجــه ای جــز م ــا بدانی نیســت ام
یــا ذلــت  نخواهــد داشــت؛ ایــن را مــن نمــی گویــم بلکــه 

تاریــخ مــی گویــد .
 » من انچه شرط عقل است با تو میگویم 

                                  خواه پند گیر خواه مال ! «
 

والسام.        

االغ یا فیل ؟
مسئله این نیست!

« سخن سردبیر
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ــوری  ــاله جمه ــل س ــخ چه ــه تاری ــذرا ب ــی گ ــا نگاه ب
ــی  ــگ تحمیل ــس از جن ــازه پ ــژه در ب ــه وی ــامی ب اس
ــی  ــده سیاس ــان عم ــه دو جری ــود ک ــی ش ــخص م مش
ــام  ــون نظ ــوده و ارکان گوناگ ــذار ب ــور تاثیرگ در کش
ــار  ــادی و ... را در اختی ــای فرهنگی،اقتص ــه ه در عرص
ــوان  ــا عن ــوال ب ــه معم ــان ک ــک جری ــد. ی ــته ان داش
ــه  ــود و ب ــی ش ــناخته م ــه رو ش ــا میان ــب ی اصــاح طل
ظــور ویــژه از اواســط دهــه هفتــاد مناصــب گوناگــون 
ــته  ــار داش ــف در اختی ــای مختل ــی را در دوره ه مدیریت
ــه اصولگــرا شــهرت دارد  اســت و جریــان دیگــر کــه ب
ــز  ــره را نی ــی و غی ــزب اللهی،والی ــون ح ــی چ و القاب
ــوذ در  ــی صاحــب نف ــدک مــی کشــد،  در برهــه های ی
بخــش هــای مختلــف نظــام بــوده اســت. هــردو جریــان 
ــه هــای  ــی در زمین ــرده دارای آرا گوناگون سیاســی نامب
مختلــف کشــورداری بــوده و هرکــدام نیــز در برهه های 
حساســی چــون انتخابــات ریاســت جمهــوری یــا مجلس 
شــورای اســامی وعــده هــای رنگارنگــی را بــرای جذب 
آراء مــردم ارائــه نمــوده انــد. امــا در آغــاز دهــه پنجــم 

انقــاب، بــه وضــوح ناکارآمــدی ایــن دو قطــب سیاســی 
بــرای مــردم و طیــف وســیعی از نخبــگان روشــن گشــته 
ــه  اســت و چالشــی جدیــد در  فضــای سیاســی کشــور ب
وجــود آورده اســت. تصــور مــردم ایــن اســت کــه علــی 
رغــم دســت بــه دســت شــدن مدیریــت کشــور بیــن ایــن 
دو جریــان و وعــده هــای رنگارنگــی کــه در هــر انتخابات 
بــه روز مــی شــوند، هیچکــدام از ایــن دو نتوانســته انــد 
ــات  ــک معض ــرده و هری ــرآورده ک ــا را ب ــارات آنه انتظ
ــاب  ــد. از ب ــود آورده ان ــه وج ــور ب ــرای کش ــدی ب جدی
ــی  ــدرت م ــه ق ــعار آزادی ب ــا ش ــان ب ــک جری ــال ی مث
رســد و زمینــه ســاز ولنــگاری فرهنگــی مــی شــود و در 
ــا شــعار اعتــدال رای جمــع مــی کنــد و  دولتــی دیگــر ب
ــم  ــی ه ــی آورد. جریان ــه وجــود م ــفتگی اقتصــادی ب آش
کــه بــا شــعار عدالتخواهــی و احیــای ارزش هــای انقابــی 
محبــوب مــی شــود، پــس از هشــت ســال کارنامــه ای در 
حــد و انــدازه شــعارهای خــود نــدارد. تکــرار ایــن تجربــه 
هــا بــه مــرور ایــن پنــدار را ایجــاد مــی کنــد کــه گویــا 

ــر دارد... مشــکل ریشــه در جایــی عمیــق ت

! م  سو ن  یا جر ؛  ج  و خر ه  را

. . . د  ر ا د مه  ا د ا

...« محمدامین ساغندی شام  دیار  از  سفیرانی 
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ــا برکــت اســت و بعــد  ــا برکــت اســت، مرگــش ب ــش ب شــهید حیات
ــا  ــه ب ــهدا همیش ــی آورد. ش ــت م ــودش برک ــا خ ــز ب ــش نی از مرگ
آمدنشــان فضــای شــهر را عــوض مــی کننــد؛ بــرای آخریــن بــار بــا 
خانــواده و عزیزانشــان وداع مــی کننــد، آتــش شــوق را در همرزمــان 
و دلدادگانشــان شــعله ور مــی کننــد و دل هــای غافــل را صــدا مــی 
زننــد. از همــان زمــان دفــاع مقــدس کــه شــهدا را از جبهــه هــا مــی 
آوردنــد تــا بعــد از آن کــه شــهدای مفقوداالثــر را بــه مــرور مــی یافتند 
و چشــمی از چشــمان منتظــر را روشــن مــی کردنــد و تــا دهــه ۹۰ کــه 

عرصــه درخشــندگی شــهدای مدافــع حــرم بــود.
ــه در آن  ــاز جامع ــه نی ــی ک ــی آورد. پیام ــام م ــودش پی ــا خ ــهید ب ش
زمــان اســت؛ پیکــر شــهید چمــران مــی گویــد بــه یــاری امــام بشــتابید 
ــا  ــه جبهــه هــا برویــد؛ پیکــر شــهید طهرانــی مقــدم  مــی گویــد ب و ب
ــهدای  ــای ش ــد؛ پیکره ــک کنی ــور کم ــرفت کش ــه پیش ــاوری ب خودب
غــواص مــی گویــد کــه یادتــان باشــد آرمــان هــای انقــاب چــه بــود 
و چــرا مــا ایــن همــه شــهید دادیــم؛ پیکــر شــهید همدانــی مــی گویــد 
حواســتان باشــد یــک عــده جــوان در کیلومتــر هــا دور از وطــن دارنــد 
شــهید مــی شــوند تــا امنیــت کشــور حفــظ شــود؛ پیکــر شــهید حججی 
مــی گویــد بدانیــد عــزت در کجاســت  و در چیســت و راه را اشــتباه 
نرویــد؛ پیکــر شــهید قاســم ســلیمانی مــی گویــد بدانیــد دشــمن اصلــی 
کیســت و در مقابلــش یــک صــدا باشــید؛ و پیکرهــای شــهدای تــازه 
تفحــص شــده خــان طومــان از شــام آمدنــد تســلی دل هــای شــیفتگانی 
باشــند کــه امســال نتوانســتند پــا در مســیر کاروان اســرا بگذارنــد و در 

مسیرشــان لبیــک یــا حســین ع ســر دهنــد.
ولــی یــک پیــام در بیــن همــه شــهدا مشــترک اســت و آن زدودن غبــار 
غفلــت از دل هاســت. غفلتــی کــه ناشــی از روزمرگــی و غــرق شــدن 
ــال  ــا در قب ــه م ــات اســت. وظیف ــا و دور شــدن از معنوی در امــور دنی
شــهدا ایــن اســت کــه آرمــان هایــی کــه آنهــا برایــش فــدا شــدند را 
تبییــن کنیــم و مســیر شهادتشــان را سرمشــق بگیریــم و اجــازه ندهیــم 
ــه  ــد را ب ــا خونشــان همــوار کردن ــا اهــان مســیری را کــه شــهدا ب ن

انحــراف بکشــانند و مــا را شــرمنده شــهدا ســازند.

... شام  دیار  از  سفیرانی 
شهدای تازه تفحص شده خان طومان پس از چهار سال و نیم به وطن بازگشتند.

دل هــای بســیاری گرفتــه اســت؛ بخاطــر اینکــه 
محــروم انــد؛ بخاطــر اینکــه امســال نمــی توانند 
ــی  ــد. ول ــرا بگذارن ــگاه کاروان اس ــا در قدم پ
در همیــن حیــن اســت کــه خبــری مــی پیچــد؛ 
گویــا قــرار اســت هشــت شــهید از شــام 
بیاورنــد. از همــان شــامی کــه چــه بســیار رنــج 

ــت روا داشــت.  ــل بی ــه اه ــا ب ه
خــان طومــان شــهرکی در فاصلــه ده کیلومتــری 
جنــوب غربــی حلــب اســت کــه بخاطــر 
نزدیکــی بــه اتوبــان حلــب - دمشــق از اهمیــت 
اســتراتژیکی برخــوردار اســت. ایــن شــهرک در 
ــه  ــادی )دی 13۹4( ک ــال ۲۰15 می ــان س پای

ــه  ــد. جبه ــود، آزاد ش ــده ب ــاز ش ــازه آغ ــب ت ــوب حل ــات جن عملی
ــد  ــکاری چن ــا هم ــی ب ــری شمس ــن 13۹5 هج ــره در فروردی النص
گروهــک دیگــر بــه خــان طومــان حملــه شــدیدی کردنــد کــه بــا 
مقاومــت نیروهــای ارتــش ســوریه بــا کمــک حــزب اهلل، نیروهــای 
فاطمیــون، نیروهــای مقاومــت عراقــی و نیروهــای ویــژه مستشــاری 

ــه عقــب نشــینی شــدند. ــا دادن تلفــات مجبــور ب ارتــش ایــران ب
ــت 13۹5  ــنبه 16 اردیبهش ــان از روز پنجش ــان طوم ــهرک خ ش
ــورد  ــود م ــد ب ــس پایبن ــش ب ــه آت ــوریه ب ــش س ــه ارت ــی ک درحال
حملــه تعــداد بســیاری نیروهــای تروریســتی کــه توســط عربســتان 
و ترکیــه مجهــز و مســلح شــده بودنــد قــرار گرفــت و در نهایــت در 
روز جمعــه 17 اردیبهشــت 13۹5 منجــر بــه عقــب نشــینی نیروهای 
مقاومــت از ایــن شــهرک شــد. ایــن منطقــه بعــد از گذشــت ســه 
ــهادت  ــد از ش ــاه بع ــک م ــی ی ــن 13۹8 یعن ــم در بهم ــال و نی س
ســردار رشــید اســام حــاج قاســم ســلیمانی آزاد شــد کــه ایــن آزاد 

ســازی خــود حامــل پیــام هایــی بــود.
در ایــن حملــه  تعــدادی از مدافعیــن حــرم بــه فیــض شــهادت نائــل 
آمدنــد کــه چــون 13 نفــر از ســپاه کربــای مازنــدران  بودنــد نــام 
ــا  ــورد. ب ــد خ ــدران پیون ــهدای مازن ــا ش ــان ب ــان طوم ــهدای خ ش
دســتور فرمانــده ســپاه قــدس، شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در آبــان 
ــی  ــه در پ ــد ک ــاز ش ــان آغ ــان طوم ــه خ ــص منطق ــال ۹7 تفح س
آن پیکــر شــهیدانی همچــون شــهید جــواد اهلل کــرم در ایــن منطقــه 
ــواده  ــوش خان ــور و آغ ــه کش ــا ب ــال ه ــد از س ــد و بع ــف ش کش
ــان  ــی همچن ــم کابل ــون رحی ــهیدانی چ ــان ش ــت. و همچن بازگش

ــد. ــداده ان ــه بازگشــت رضایــت ن ــام هســتند و ب گمن
ــه چنــان  عطــر شــهید عطــر عجیبــی اســت. عطــر آن کــس کــه ب
ــدا  ــود را در راه خ ــان خ ــت ج ــر اس ــه حاض ــیده ک ــی رس معرفت
ــد  ــه ببینن ــد ک ــاب آن ندارن ــرم ت ــع ح ــهدای مداف ــد. و ش ــدا کن ف
جســارتی بــه حریــم آل اهلل بشــود. خــدا شــهید را انتخــاب مــی کنــد 
ــرای مــردم قــرار دهــد. ــاال ببــرد و او را حجتــی ب تــا مقامــش را ب

« هادی کیان



4

دوره جدید - شماره دوم  |    ارگان رسمی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران  |  آبان 99

حتمــا شــنیده ایــد کــه بســیاری از افــراد در شــرایط مختلــف بــرای 
اثبــات یــا نفــی یــک مســئله از کلمــه عقانیــت اســتفاده مــی کننــد 
ــه  ــد انجــام داد چــون ب ــن کار را نبای ــد ای ــد » عقــل مــی گوی . مانن
ضــرر مــن اســت « یــا » عقــل مــی گویــد بــا فــان آدم نبایــد رفــت 
و آمــد کنــم چــون او فــرد مناســبی نیســت « و از ایــن قبیــل مــوارد . 
امــا اگــر از هــر کــدام از ایــن افــراد ســوال کنیــم  کــه عقــل چیســت 
ــی از قبیــل  ــد گــزاره های ، جــواب هــای مختلفــی را بشــنویم ، مانن
ــط را  ــت از غل ــم راه درس ــی توانی ــک آن م ــه کم ــه ب ــوه ای ک » ق
تشــخیص بدهیــم«  یــا » راهــی کــه بــه وســیله آن مــی توانیــم ابــزار 
ــاب  ــن آن را انتخ ــن و بهتری ــدف را تبیی ــک ه ــه ی ــیدن ب ــای رس ه

کنیــم .« . 
امــا در اغلــب اوقــات در کنــار عقانیــت واژه دیگــری مطــرح مــی 
ــای آن را  در انتخــاب  ــوان معن ــی ت ــاط ، کــه م ــام احتی ــه ن شــود ب
ــب  ــاال مطل ــد . ح ــر نامی ــن ت ــر  و مطمئ ــم ت ــر ک ــا خط ــی ب راه های
دیگــری کــه بایــد مطــرح شــود ایــن اســت کــه آیــا مفهــوم عقــل 
ــه معنــای اینکــه یــک  یــک مفهــوم فــازی اســت یــا تشــکیکی ؟ ب
ــه  ــر ب ــک نف ــا ی ــدارد ی ــر آن را ن ــک نف ــا ی ــه ی ــت ک ــی اس مفهوم
طــور کامــل آن را داراســت یــا دیگــر معنــای آن ، ایــن اســت کــه 
ایــن عقانیــت مرتبــه ای دارد و هرکــس بــا توجــه بــه اســتعداد هــا 
و هــم چنیــن تاشــی کــه هــر بــار بــه کار مــی بنــدد قســمتی از راه 
تکامــل عقانــی را طــی مــی کنــد . مشــخص اســت کــه اگــر نظــر 
اول درســت بــود ، همــه کســانی کــه مدعــای عقانیــت دارنــد ، ایــن 
همــه دچــار اختــاف و ســر درگمــی نمــی شــدند پــس مشــخص مــی 
شــود کــه عقانیــت یــک قــوه تشــکیکی اســت کــه در هرکــس بــه 
ــه کار مــی  ــوه ب ــن ق ــرای رشــد ای ــزان اســتعداد و تاشــی کــه ب می

ــرد وجــود دارد .  گی
حــال مطلــب بعــدی کــه بــه وجــود مــی آیــد ایــن اســت کــه رابطــه 
بیــن مفهومــی بیــن احتیــاط و عقانیــت چیســت و آیــا بــا افزایــش 
عقایــت ، احتیــاط نیــز بیشــتر مــی شــود ؟ و اگــر احتیــاط آن قــدر 
زیــاد شــود کــه بــه مفهومــی بــه نــام تــرس برســیم ، آیــا ایــن گــزاره 

درســت اســت ؟ 
شــاید ایــن گــزاره درســت باشــد کــه انســان از موجــود عظیــم تــر 
ــل  ــک انســان باشــد مث ــه دارد ، چــه آن موجــود ی از خــودش واهم
خــودش ، یــا یــک حیــوان خطرنــاک باشــد مثــل حیوانــات درنــده 
یــا یــک حالــت و شــرایط خاصــی باشــد مثــل یــک دریــای طوفانــی 

 .
گــزاره دیگــری کــه بایــد بــه بــاال اضافــه کنیــم ایــن اســت کــه اگــر 
ــک موجــود  ــر از ی ــد ، اگ ــر کن ــه دار گی ــر واهم ــن دو ام انســان بی
ــرس  ــاس ت ــر احس ــود دیگ ــه موج ــبت ب ــا نس ــد طبیعت ــتر بترس بیش
کمتــری مــی کنــد . کمــا اینکــه گفتــه ای هســت کــه مــی گوینــد 
انســان در جهنــم از تــرس بعضــی از اژدرمــار هــا بــه افعــی هــا پنــاه 

مــی بــرد . 
ــه کــرد کــه  ــه اضاف ــن گون ــد گــزاره ســوم را هــم ای ــا بای و در انته
ــه خاطــر  ــا ب اگــر انســان موجــودی را برتــر از خــود پیــدا کنــد ، ی
ویژگــی هایــی کــه او آن را کمــال مــی دانــد و آن ویژگــی هــا  در آن 

موجــود هســت  ، دوســت دارد مثــل او بشــود و خــودش را شــبیه او 
مــی کنــد یــا ممکــن اســت بــه خاطــر تــرس از او تســلیم او شــود و 

خــودش را از مصــاف بــا او بــر حــذر مــی دارد . 
حــال بــا توجــه بــه ســه گــزاره بــاال اگــر انســان بــا اســتفاده از عقــل 
خــود بــه ایــن برســد کــه موجــودی وجــود دارد کــه از همــه موجــود 
ــر ، صاحــب تمــام کمــاالت و  ــم ت ــر ، عظی ــد ت هــای دیگــر قدرتمن
هــم چنیــن  همــه موجــودات دیگــر بــه خاطــر او موجــود شــده انــد و 
در هســتی خــود عیــن نیــاز هســتند بــه او ، نســبت بــه او چــه حســی 
پیــدا مــی کنــد ؟ آیــا وقتــی ایــن گــزاره را انســان متوجــه مــی شــود 
ــا  ــودات ب ــایر موج ــرس از س ــر ت ــد ، دیگ ــی کن ، و آن را درک م
تمــام قــدرت هــای ظاهــری خــود بــرای او معنــی دارد ؟ آیــا دوســت 

نــدارد کــه خــود را بــه آن موجــود برســاند و ماننــد او شــود ؟ 
امــا اگــر عقلــی فقــط بــه ایــن گــزاره هــای محــدودی برســد ماننــد 
ــر  ــدارد و ه ــاال وجــود ن ــا ویژگــی ب ــری ب ــچ موجــود برت اینکــه هی
کــس یــک قدرتــی دارد . در نتیجــه قهــرا بــه ایــن نتیجــه مــی رســد 
کــه بایــد از هــر موجــود ، قــوی تــر از خــود ترســید و یــا مثــل او 

شــد و یــا تســلیم او شــد . 
ــه  ــای اول را عقــل معــاد و عقــل ب ــه معن ــوان عقــل ب مــی ت
ــکوالر (  ــی ) س ــده از وح ــاش بری ــل مع ــای دوم را عق معن
نامیــد . شــاید تمــام داســتان جریانــات موجــود در کشــور مــا 
همیــن باشــد ، عــده ای بــا عقــل معــاش خــود معتقدنــد کــه 
نمــی تــوان جلــوی ) بــه اصطــاح خودشــان( ابــر قــدرت هــا 
ایســتاد ، و بــرای همیــن الزم اســت کــه ابتــدا بــا او کنــار آمد 
، ســپس بــا او صلــح ) بخوانیــد تســلیم ( کــرد و در مرحلــه ی 
بعــد هــم مثــل او شــد . ماننــد آن مســئولی کــه وقتــی ترامــپ 
ــا  ــه جنــگ کــرد ، شــب ت ــد ب از برجــام خــارج شــد و تهدی

صبــح از تــرس خوابــش نبــرد . 
مشــکل مــا امــروز عقانیــت ناقــص ایــن افــراد اســت کــه خــود هــم 
بــه آن  افتخــار مــی کننــد و نــام آن را هــم خیلــی پــر طمطــراق مــی 
گوینــد رشــنالیتی . امــا ایــن بنــدگان خــدا خبــر ندارنــد کــه خــود 
کلمــه رشــنالیتی ، بــه معنــای ایــن اســت کــه شــما اگــر عقانیــت را 
ماننــد یــک کل تصــور کنیــد اگــر فقــط یــک قســمت آن را بــرش 
بدهیــد و  منظــور از قســمت بــرش داده شــده همــان اســت کــه فقــط 
ــاظ  ــر را لح ــز دیگ ــچ چی ــد و هی ــر بگیری ــادی را در نظ ــن م قوانی

نکنیــد بــه آن رشــنالیتی مــی گوینــد . 
امــا انقــاب اســامی و رهبــر آن را مــی تــوان نمــاد عقانیــت کامــل 
ــه وعــده هــای او ، مــرز  ــا شــناخت حــق و اعتمــاد ب دانســت کــه ب
هــای عقانیت را گســترش داده و دســتگاه محاســبه جدیــدی را عرضه 
کــرده انــد کــه در ایــن دســتگاه شــما اگــر از خــدا بترســی ، دیگــر 
ــام  ــدارد ) همــان کــه ام ــا ن ــت معن ــرس از ســایر موجــودات برای ت
خمینــی ) ره ( مــی گفــت : واهلل در زندگــی ام از چیــزی نترســیده ام 

( و خــدا نیــز تــرس تــو را در دل دشــمنانت مــی انــدازد . 
و تمــام جبهــه مبــارزه را مــی تــوان بیــن دو گفتمــان عقــل معــاش 

ســکوالر یــا عقــل معــاد تعریــف کــرد . 

؟ نیت  عقال م  ا کد
« محمدمهدی حسنی نگاهی کمی فلسفی به وقایع این روزهای کشور 




