باز هم دربارهی روحانیت شیعه و مدیریت جهانی
ريحاویت شیعٍ بزای ایفای احزبخش وقش خًد در مذیزیت
جُان ویاس بٍ بزوامٍریشی صذ سالٍ دارد!
ػمیُ ّٔىیفش
خشداد 1393

عثك اعالػات ٔٛثك ،دِٚت طاپٗ تشای آیٙذ ٜی خٛد تش٘أ ٝسیضی یىصذ ساِ ٝداسد 1؛  ٚدیٍش وطٛسٞای پیطشفتٝ
٘یض افك صٔا٘ی چطٓ ا٘ذاصٞا  ٚتش٘أٞ ٝای خٛد سا دس دٞ ٝٞای اخیش ت 50 ٝساَ ٌستشش داد ٜا٘ذ .ػّت اصّی ایٗ
است و ٝپیٍیشی مامًریتَای بشرگ ي ایجاد تحًالت بىیادیه دس د٘یای أشٚص ٘یاص ت ٝواس  ٚسشٔایٌ ٝزاسی
تّٙذ ٔذت داسد.
اٌش دِٚتی  ٓٞچ ٖٛطاپٗ تٙٔ ٝظٛس ٌستشش أپشات ٚسی التصادی آفتاب تاتاٖ دس خٟاٖ ،خٛد سا ٘یاصٔٙذ
تش٘أٝسیضیٞای یىصذ سأِ ٝیتیٙذ ،چٍٕٔ ٝ٘ٛىٗ است سٚحا٘یت ضؼث ٝتشای وٕه ت ٝایداد د٘یایی تٟتش تشای
تطشیت ٘یاص ت ٝتش٘أٝسیضی یىصذ ساِ ٚ ٝضایذ تیطتش ٘ذاضت ٝتاضذ؟
د٘یای أشٚص دس آستا٘ ٝی یه ٌزس تضسي است  :گذر اس مادیگزایی بٍ معىًیت گزایی .تایذ دس ٘ظش داضت ٝتاضیٓ
ؤ ٝادی ٌشایی س ٝلشٖ ساتم ٝداسد ! چ ٖٛسیطٞ ٝای آٖ ت ٝلشٖ ٞفذٔ ٓٞیالدی تشٔی ٌشدد ،صٔا٘ی و ٝتطش
ٔتدذد ت٘ ٝاْ ا٘ساٌٖشایی (أٚا٘یسٓ) پشچٓ ٔخاِفت تا آسٕاٖ سا تشافشاضت  ٚت ٝلٟٔ َٛذی إِا ٘دشا ـ آیٙذٜپظٜٚ
ٔشانضی ـ تصٕیٓ ٌشفت تا ٔتؼاِی تشیٗ ِ ٚغیف تشیٗ ٔفاٞیٓ ٔؼٛٙی سا "ٔادیساصی" وٙذ.
ایٗ ٌزضتٝی عٛال٘ی تا لشٖ ٞا تش دٚش تاسیخ تطش سٍٙیٙی خٛاٞذ وشد  .تشای دسن ٘مص ٚ ٚصٖ ایٗ تاس سٍٙیٗ
ٛٔ ٚا٘ؼی و ٝتش سش سأ ٜؼٛٙی ضذٖ خٟاٖ ایداد ٔی وٙذ ،خٛب است ت ٝیىی اص ف ٖٛٙآیٙذ ٜپظ ٜٚی ت٘ ٝاْ"مخلج

آیىذٌ" اضاس ٜوٙیٓ.

 .1تشای اعالع تیطتش دس صٔی ،ٝٙسن :
ـ ػمیُ ّٔىیفش ،سضا ّٔىی ،سیاٚش ّٔىیفش" ،راَىمای کاربزدی آیىذٌوگاری در ديلت" ،تٟشاٖ :ا٘ذیطىذ ٜآصف ،دس دست ا٘تطاس

مخلج آیىذٌ چٍ میگًیذ

ٔثّث آیٙذ٘ ،ٜاظش تش ایٗ ٔذػاست و ٝآیٙذ ٜی تاٚسپزیش اص تش ٓٞوٙص س ٝػأُ وّیذی ،و ٝس ٝساع یه
ٔثّث سا تطىیُ ٔیدٙٞذ ،تشساختٔ ٝیضٛد:
( )1ريوذَا ي پیشبیىیَا

( )2تصايیز آیىذٌ  ،ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ٔثثت ٙٔ ٚفی ٚ ،خٛش تیٙا٘ ٚ ٝتذتیٙا٘ ٝتاضذ  .تطش أشٚص تٔ ٝثات ٝی یه
"وُ" تصٛیش ٔثثت  ٚخٛش تیٙا٘ٝای اص آیٙذ ٜی خٛد ٘ذاسد  .تشخی اص ا٘ذیطٕٙذاٖ ،صٔا٘ ٝی ٔا سا ظّٓ ا٘ی تشیٗ
ضة تاسیخ تطشیت ٔی دا٘ٙذ .ت ٝػمیذ ٜی ایٙاٖ ،تطشیت ٚاسد تّ٘ٛی ظّٕا٘ی ضذ ٜاست و ٝپایاٖ آٖ سٚضٗ
٘یست.
 .3يسن گذشتٍ (= ثقل تاریخ ) ،و ٝتش ضا٘ٞ ٝای آیٙذ ٜسٍٙیٙی ٔی وٙذ ٚ ،اخاص ٜی پیطشٚی ت ٝسٛی آیٙذ ٜسا
ست ضذ ٚ ،ٜا ٚسا اص صؼٛد تٝ
ٕ٘یدٞذ٘ .مُ ٌزضت ٓٞ ٝچٚ ٖٛص٘ ٝی سٍٙیٙی است و ٝتش جای یه وٛٙٞٛسد ب ٜ
لّٞٝای ٞذف ـ لّٞٝای آیٙذ ٜـ تاص ٔیداسد.
ريوذَا ي پیشبیىیَا

آیٙذٜی
تاٚسپزیش
تصايیز آیىذٌ

يسن گذشتٍ

ٌزاس تطشیت ت ٝسٛی ٔؼٛٙیت ٌشایی چٙاٖ ٔط ٟٛد است و ٝسٟیُ ػٙایت اهلل ،آیٙذ ٜپظ ٜٚصاحة ٘اْ پاوستا٘ی،
ی ٛٔ .ج چٟاسْ اص ٔذت ٞا
ٔٛج چٟاسْ سا عصز معىًیت ٔ ٚ ،ا آٖ سا عصز فزَىگ ي معىًیت پیصتیٙی وشد ٜا ْ
پیص دس"آٖخا"ـ یؼٙی دس وطٛسٞای پیطشفت ٝی خٟاٖ ـ دس حاَ ساخت ٝضذٖ است.
٘طا٘ٝی ظٟٛس ػصش ٔؼٛٙیت ایٗ است و ٝس٘ٚذ غاِة "ٔادیعاصی غیش ٔادی ٞا" و ٝس ٝلشٖ تش خٟاٖ حاوٓ
تٛدٜ؛ اخیشاً ٔؼىٛع ٌشدیذ ٚ ٜخای خٛد سا ت ٝس٘ٚذ تاص ٜای ت٘ ٝاْ "غیشٔادیساصی ٔادیات " سپشد ٜاست ! ػصش

فشٔ ٚ ًٙٞؼٛٙیت فشصت تاسیخی تیتذِی سا تشای سٚحا٘یت ضیؼ ٝایداد وشد ٜاست  .سٚحا٘یت ضیؼ ٝتایذ تٝ
ٕ٘ایٙذٌی اص ٔٙثغ ٔؼٛٙیت اظیُ (ا ُٞتیت ػّی ْ ٝاِسالْ) پشچٓ ٔؼٛٙیت سا دس سشاسش خٟاٖ تشافشاصد  .دس ٚالغ ،دس
خ ًٙتاسیخی ٔیاٖ پاسادایٓ ٔادی ٌشایی ٔ ٚؼٛٙیت ٌشایی ،سٚحا٘یت شیؼ ٝتایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای ػإِا٘٘ ٚ ٝظأْٙذ تٝ
یاسی پاسادایٓ ٔؼٛٙیت ٌشایی تشخیضد  ٚ .دس ایٗ صٔی٘ ٝٙمص ساٞثشی سا اص

آِٖ خٛد ٕ٘ایذ ٘ ٚ .سثت ت ٝایٗ أش

ٛٞضیاس تاضذ و ٝساٞثشی پاسادایٓ ٔؼٛٙیت ٌشاییٔ ،ذػیاٖ صیادی دس ٌٛض ٚ ٝوٙاس خٟاٖ داسد و ٝاغّة آٖ ٞا تا
آخشیٗ تشفٙذٞای ػّٕی ٙٞ ٚشی تٔ ٝیذاٖ آٔذ ٚ ٜاتشاص ٚخٛد ٔی وٙٙذ .ایٗ سلیثاٖ ،صتاٖ ٘سُ ٞای خٛا٘تش تطشیت
سا ت ٝخٛتی ٔی دا٘ٙذ٘ ٚ ،یاصٞای ٔؼٛٙی آٖ ٞا سا ٘یض ت ٝخٛتی ٔی ضٙاسٙذ؛  ٚتٕٞ ٝیٗ خاعش ت ٝساحتی تا ٘سُٞای
خٛاٖ استثاط تشلشاس ٔیوٙٙذ.
ن ایٗ ٔ ٕٝٞا تش آٖ تاویذ ٔی وٙیٓ ،ایٗ است و ٝیه صٔاٖ ٘ظشی پختٝ
یىی اص ٚیظٌی ٞای ٔ ٟٓآیٙذ ٜپظٞٚیٜ ،
 ٚخزاب تشای ٌفت  ٚضٙیذ دستاس ٜی ٔفاٞیٓ ٘ٛیٗ ٔٛسد ٘یاص تطشیت پذیذ آٚسد . ٜسٚحا٘یت ضیؼ ٝتایذ ایٗ صتاٖ سا
ت ٝعٛس حشف ٝای فشا ٌیشد  ٚتىٛضذ تا تا استفاد ٜاص آٖ تا خٛا٘اٖ فشٞیخت ٝدس سشاسش خٟاٖ استثاط تشلشاس وٙذ .ایٗ
صتاٖ تٚ ٝیظ ٜظشفیت صیادی تشای پشٚسش ایذٌی اوتظار  ٚتثذیُ آٖ ت ٝیه گفتمان جُاوی داسد.
سٚحا٘یت ضیؼٔ ٝی تٛا٘ذ  ٚتایذ مىشًر جُاوی اوتظار سا تا دیذ یىصذ ساِ ٝتذٚیٗ  ٚآٖ سا ت ٝاوثش صتاٖ ٞای د٘یا
تشخٕ ٝوٙذ ٚ ،دس خٟت اضاػ ٝتیٗإِّّی آٖ تىٛضذ  .ایٗ ٘ٛع ٔٙطٛس ٘ٛیسیٞا دس د٘یای أشٚص سٚاج داسد ٚ ،خض ء
واسٞای پای ٝدس صٔیٞ ٝٙای ٔختّف ت ٝضٕاس ٔی آیذ .تشای ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی تٛا٘یٓ ٔٙطٛس خٟا٘ی اویٙاٚا دس خصٛظ
جامعٍی اطالعاتی را ٔثاَ تیاٚسیٓ و ٝچٙذ صفح ٝتیص ٘یست ،أا ت ٝأضای سٞثشاٖ اوثشیت وطٛسٞا سسیذٜ
استٔ .ثاَ دیٍشٙٔ ،طٛس صٟی٘ٛیسٓ خٟا٘ی است و ٝیه لشٖ پیص تٛسظ ٞشتسُ  ٓٞ ٚفىشاٖ اٛ٘ ٚضت ٝضذٚ ،
دس ٟ٘ایت ت ٝایداد سطیٓ صٟی٘ٛیستی

دس فّسغیٗ اضغاِی ا٘دأیذ ٙٔ .طٛسٞای تیٗ إِّّی ٔ ٟٓا٘ذ  ٚتاثیش

چطٌٓیشی تش ارٞاٖ ٔشدْ د٘یا داس٘ذ؛ تٚ ٝیظ ٜاٌش ت ٝخٛتی تشٚیح ض٘ٛذ .
ٔٙطٛس خٟاٖی ا٘تظاس ،ؤ ٝا اص آٖ سخٗ ٔی ٌٛییٓ دس ٚالغ یه کتاب سپیذ  1است و ٝضٕٗ اضاس ٜت ٝاصَٛ
تٙیادیٗ آٔٛصٜی ا٘تظاس ،فشصتٞا  ٚتٟذیذٞای صذساِٝی پیصسٚی ایٗ آٔٛص ٜسا ٘یض ت ٝدلت پیصتی٘ی ٔی وٙذ.
ایٗ ٔٙطٛس (یا وتاب سپیذ ) دس ٚالغ میخاق مشتزک ٕٝٞی فشصاٍ٘اٖ ٔؼٛٙیت ا٘ذیص خٟاٖ تشای ساختٗ یه
د٘یای ٔتفاٚت تشای تطشیت خٛاٞذ تٛد.
ٔٙطٛس ا٘تظاس ٓٞچٙیٗ تایذ حاٚی یه چطٓ ا٘ذاص تضسي  ٚتشاٍ٘یضا٘ٙذٜی اص آیٙذ ٜی تطشیت تاضذ؛ چطٓ ا٘ذاصی وٝ
تا اِٟاْ اص چطٓا٘ذاصلذسی تطشیت تذٚیٗ ضذ ٜاست.
السمٍی َمٍ ی ایه اقذامات شذوی ایه است کٍ ريحاویت شیعٍ،

"مامًریت جُاوی " خًد را شفاف ي

تذيیه ومایذ  .ایٗ ٔأٛسیت و ٝتایذ تا ٍ٘ا ٜصذساِ ٝتذٚیٗ ضٛد ،دس حمیمت ت٘" ٝمص خٟا٘ی " سٚحا٘یت ضیؼٝ
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دس صذ ساَ آیٙذ ٜی خٟا٘ی اضاس ٜداسد  .تذٚیٗ ٔاْ ٚسیت خٟا٘ی سٚحا٘یت ت ٝآٖ وٕه ٔی وٙذ تا تشخٛسدی
"حشفٝای"  ٚتا "استا٘ذاسدٞای تاال" تا ضشایظ خٟا٘ی پیص ِ سٚی تطشیت داضت ٝتاضذ.
تغییش پاسادایٓ خٟا٘ی ت ٝسٛی ٔؼٛٙیت اصیُ  ٚحیا٘ی ،ت ٝػٛٙاٖ ٘مص اصّی سٚحا٘یت ضیؼ ٝدس خٟاٖ ٔؼاصش ،
تذیٗ ٔؼٙاست و ٝسٚحا٘یت ضیؼٔ ٝیتٛا٘ذ  ٚتایذ"لٛا٘یٗ تاصی" دس ٔمیاع خٟا٘ی سا ػٛض وٙذ.
ایٗ ٔ ٟٓصشفا تا سٚیىشد

"ساختاسضىٙی" أىاٖپزیش است ،ساختاس ضىٙیِ سٚاتغی و ٝد٘یا سا ت ٝسٕت

ٔادیٌشایی ٕٞ ٚضاد آٖ

"ٔصشفٌشایی" سٛق ٔی دٙٞذ .الصٔٝی ایٗ ساختاس ضىٙی تؼٟذ  ٕٝٞخا٘ثٚ ٝ

تضِضَ٘اپزیش ٘سثت تٔ ٝحشٔٚاٖ خٟاٖ  ٚوسا٘ی است و ٝصذایطاٖ ضٙیذٕ٘ ٜیضٛد.
أشٚص٘ ٜظاْ سّغ ٝتا تٟشٌ ٜیشی اص آخشیٗ یافتٞ ٝای ػّٔ ْٛختّف اص خّٕ ٝآیٙذ ٜپظٞٚی ـ  ٚت ٝواسٌیشی ا٘ٛاع
اتضاسٞای ٙٞشی ٔی وٛضذ تا خٛد سا "ٔاِه تی تذیُ آیٙذ ٜجُان" ٘طاٖ دٞذ  .سٚحا٘یت ضیؼ ٝتایذ ایٗ اسغٛسٜ
سا دس ٓٞضىٙذ  ٚب ٜعٛس ٔذُِ  ٚتا استفاد ٜاص اٞشْ ٞای ٌفتٕا٘ی ٙٞ ٚشی ثاتت وٙذ و ٝخٛسضیذ آیٙذ ٜت٘ ٝفغ
ٔحشٔٚاٖ خٟاٖ  ٚت ٝصتاٖ استاتاٖ لذست عّٛع خٛاٞذ وشد.

ٔ .1شاد اص چطٓا٘ذاص لذسی ٕٞاٖ چطٓا٘ذاص ٟٔذٚی(ػح) اص آیٙذٜی فشخأیٗ تطشیت است.

