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گفتوگو با دکتر سعید مدنی ،جامعهشناس

چرا دنیا از پس کرونا برنیامد؟
حلقه گمشده حل بحران کرونا در جهان
مهسا رمضانی
خبرنگار

شــیوع ویــروس کرونــا ،تمــام جهــان را
در حوزههــای مختلــف اعــم از اقتصاد،
سیاســت و اجتمــاع و ...درگیــر کــرده
است و کشورها سعی دارند راهکارهایی
را بــرای مواجهــه بــا آن بیابنــد؛ امــا بــا
وجــود اینکه برخــی کشــورها ،همچون
کشور ما ،توفیقاتی نسبی در کنترل روند
پیشــروی این ویروس داشــتهاند ،اما به
نظر میرســد هنــوز جهان نتوانســته در
برخورد با این ویروس به نســخه قطعی
برســد .بهنظــر میرســد کرونــا فــارغ از
ابعاد زیستی و پزشکی ،ابعادی سیاسی،
اجتماعــی و اقتصــادی نیز یافته اســت
و بایــد بررســی کــرد کــه حلقــه مفقوده
حــل ایــن بحــران در ســطح جهانی در
کدام یک از این حوزهها بیشــتر مســتتر
اســت .بــه ایــن اعتبار ،بــر آن شــدیم تا
در گفتوگویــی بــا دکتر ســعید مدنی،
جامعهشــناس و پژوهشــگر مســائل
اجتماعــی ،حلقــه مفقوده حــل بحران
کرونا در جهان را به بحث بگذاریم.

نیمنگاه

مقابلــه با بحــران کرونــا باید متناســب با وضعیــت اقتصــادی -اجتماعی و
کیفیــت روابــط اجتماعی هر جامعــه باشــد .از ایــن رو ،نباید انتظار داشــت
امریکا یا ایتالیا همانند کشــور چین این بحران را مدیریت کنند .در واقع ،برای
مقابله مناسب با این ویروس چارهای نیست جز اینکه تا حد زیادی «محلی»
اندیشــیده شــود .بنابراین ،حلقه مفقوده مبارزه با بحران کرونــا ،عدم رویکرد
چندجانبهگرایانــه بــه بحران کرونــا و ندیدن تفاوتهای محلــی -منطقهای و
عدم توجه به یک ساختار مشــارکتطلبان ِه اجتماعمحور است که متأسفانه
منجر به ناکارآمد شدن مدیریت این بحران در سطح جهان شده است.

جوامــع محلــی کمــک میکند تــا آنهــا هم در
کنترل بیماری مشارکت کنند.
ëëآیا شــیوع ویروس کرونا را میتــوان بهعنوان
یــک نقطــه عطــف دیــد و از جهانــی پســاکرونا
صحبــت کــرد؟ اگــر بــا ایــن اظهارنظــر همدل
هســتید ،به اعتقاد شما ،جهان پســاکرونا واجد
چه ویژگیهایی است؟
اپیدمیهــا و پاندمیهــا اصــوالً همیشــه
تبعــات گســتردهای داشــتهاند .بهطــور قطــع،
کرونــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
ایــن ویــروس نشــان داد جامعــه انســانی بــا
سیســتمهای مختلــف؛ اعــم از سیســتمهای
دموکراتیک ،توســعهیافته ،کمتر توســعهیافته
یــا متمرکــز و اقتدارگــرا همگی آســیبپذیرند
و نقــاط ضعفــی دارند کــه میتواند آنهــا را در
معرض تهدید قراردهد.
از این رو ،کرونا همه جوامع را به اندیشیدن
دربــاره جامعــه آلترناتیــو هدایــت میکنــد

و عمومی بشــریت ،خطــا اســت و در این فضا
اســت که ضــرورت توجه به حقــوق بینالملل
در عین منافع ملی مطرح میشود .همه اینها
به ما نشان میدهد که جهان بعد از کرونا ،هم
در حــوزه نظــر و هــم در حوزه زندگــی روزمره،
جهان متفاوتی خواهد بود.
ëëفکر میکنید آیندگان چطور از این رخداد یاد
خواهند کرد؟
همانطــور کــه مــا امــروز و با نــگاه امــروزی
بــه آنچه کــه در اپیدمیها در قــرن  ۱۴اروپا رخ
داد یــا اپیدمیهایــی کــه در کشــور خودمان در
گذشــته رخ داده ،مینگریــم و از آن درس
میگیریم ،آیندگان نیز براســاس رشــد اندیشه
و تجربهشان ،به امروز ما نگاه انتقادی خواهند
داشــت .بنابراین ،ابعــاد اثرگــذاری اپیدمی بر
حوزه اندیشــه بســیار گســترده اســت .در حوزه
عمــل هــم همینطــور اســت .بهعنــوان مثل،
دولــت و نقش آن مــورد بازنگری قــرار خواهد

ایران

 ëëجناب دکتر مدنی ،این روزها شــیوع ویروس
کرونا بــه یــک مســأله جهانــی و پرهزینــه برای
دولتها و البته ملتها بدل شــده اســت .فکر
میکنیــد دلیل اینکه جهــان در برابر این بحران
نتوانســت عکسالعمــل مؤثرتــر و راهحلهای
کمهزینهتری را داشته باشد ،چیست؟
قبــل از هــر چیــز بایــد ماهیــت ایــن بحران
را مــورد بررســی قــرار داد .رویکــرد غالبــی کــه
عمومــاً وجــود دارد ،ایــن اســت کــه کرونا یک
پدیده زیســتی و پزشکی است؛ بنابراین ،صرفاً
بــه حرفــه پزشــکی ارتبــاط پیــدا میکنــد .امــا
واقعیت این است که اپیدمیها اصوالً و بهطور
مشــخص ،کرونــا ،ابعــاد و زوایــای اجتماعی-
اقتصادی و همینطور فیزیولوژیک دارند.
در برخــی از اظهارنظرهــا آمــده اســت کــه
کرونــا محــل تقاطــع «طبیعــت» و «جامعه»
اســت و یــک مســأله طبیعــی همچون شــیوع
یــک ویروس بــا ابعــاد مختلف جامعــه پیوند
خورده است .با این حال ،اغلب نگاه و رویکرد
چندجانبــه بــه پدیــده کرونــا ،چــه در تحلیــل
وضعیــت آن و چــه در ارائــه راهحلها مغفول
مانــده و کمتر محل توجه قــرار میگیرد؛ برای
مثال ،اغلب در اپیدمیها شــرکتهای دارویی
متعلــق بــه بخــش خصوصی در تمام ســطح
دنیــا بیــش از آنکه بــه ســرمایهگذاری در تهیه
واکســن یا روشهای پیشــگیری تمایل داشــته
باشــند ،بیشــتر به ســرمایهگذاری در تهیه دارو
بــرای درمــان تمایــل نشــان میدهنــد؛ چراکه
هرگونــه تســریع در تولیــد واکســن یــا اقدامات
پیشــگیرانه باعــث میشــود کــه بــازار فــروش
داروهــا بــرای درمان کــم رونق شــود .آنها هم
به اپیدمی ویروس کرونــا ،بهعنوان یک پدیده
اقتصادی و یک بازار جدید مینگرند.
به این اعتبار ،اگر این شــیوع ویروس را یک
بحران بدانیــم در مدیریت ایــن بحران ،بیش
از هــر امــری چنــد جانبه دیــدن آن بایــد مورد
توجــه قرار گیــرد .اکنون مدیریــت بحران کرونا
«درمانمحــور» اســت .ســاختار ایــن مدیریت
در همــه جهــان در وزارت بهداشــت و بهطــور
سلســله مراتبــی اســت در حالــی کــه مواجهــه
بــا یــک پدیده چنــد بعــدی و فراگیــر همچون
شــیوع ویــروس کرونــا نیازمنــد ســاختاری
انعطافپذیرتر با شبکه اجتماعی گسترده و با
سلسله مراتب کمتر است.
واقعیت این اســت که شــیوع ویروس کرونا
و روشهــای مقابلــه بــا آن بایــد متناســب بــا
وضعیــت اقتصــادی -اجتماعــی و کیفیــت
روابــط اجتماعــی باشــد .بــه همیــن دلیــل،
مدیریــت بحــران در شــهری مثــل تهــران بــا
شــهری همچون بندرعباس یا حتی شــهرهای
شــمالی باید متفــاوت باشــد .همچنیــن نباید
انتظار داشــت امریکا یــا ایتالیا ،همانند کشــور
چیــن ایــن بحــران را مدیریــت کننــد .در واقع
برای مقابله مناســب با این ویروس و تحلیل و
درکمکانیســمهای شیوع آن ،چارهای نیست
جــز اینکــه تا حــد زیــادی «محلی» اندیشــیده
شود.
وقتــی کل جامعــه جهانی بــه نوعی با یک
پدیــده اجتماعی درگیر میشــود معموالً گفته
میشود ســازمان مقابله با این همهگیری باید
به جای ســاختار «عنکبوتی»« ،ستاره دریایی»
باشــد .ســاختار عنکبوتــی ،اشــاره دارد بــه یک
ســاختار متمرکز که وقتی ســر آن زده میشــود
دســت و پاها به رغم بلندی ،کارکردی ندارند.
اما ســاختار ســتاره دریایی به ســازمانی اشــاره

دارد کــه در آن ،هــر بخــش میتواند بهصورت
مســتقل عمــل کنــد چــرا کــه ســاختار متمرکز
نیست.
ëëبا توجه به این بحث ،شما حلقه مفقوده حل
بحران کرونا در جهان را چه میدانید؟
بــر ایــن اســاس ،حلقــه مفقــوده مبــارزه با
بحــران کرونا ،عــدم رویکــرد چندجانبهگرایانه
بــه بحــران کرونــا ،ســاختار متمرکــز و سلســله
مراتبــی مدیریت بحران و ندیــدن تفاوتهای
محلی –منطقهای است که متأسفانه منجر به
ناکارآمد شــدن مدیریت این بحران در ســطح
جهــان میشــود؛ چــرا کــه مدیریت بحــران در
کشورها قادر نیستند سطوح مختلف اجتماعی
از کل کشــور تــا اســتان ،شــهر و بعــد محلــه را
پوشــش دهد.به این اعتبار ،آنچه که در شرایط
امــروز ،حلقــه مفقــوده مدیریت بحــران کرونا
در جهــان اســت ،عــدم توجــه به یک ســاختار
مشــارکتطلبانه اجتماعمحــور اســت کــه از
رهگــذر قدرتمندتــر کــردن و توانمندتــر کردن

چراکــه همــه بــه شــکل انکارناپذیــری متوجــه
شــدند کــه ســاز و کارهــای سیاســی موجــود
آســیبپذیرند؛ بهعنــوان مثــال ،نظامهــای
اقتصــاد بازار که همواره بــه واگذاری همه امور
بویژه بهداشــت ،آمــوزش و خدمــات عمومی
بــه بخــش خصوصــی تأکیــد میکردنــد ،حال
دیگــر روشــن شــده اســت کــه چقــدر میتواند
جوامــع را آســیبپذیر کند و منابــع دولتها را
بــرای مواجهــه بــا یک بیمــاری همهگیــر مورد
تهدیــد قــرار دهد .یا برخــی از تصــورات مبنی
بــر تقدم منافــع فرد بــر منافــع کل جامعه که
اندیشــه لیبــرال بر ایــن پایــه قــرار دارد امروزه
بشــدت مورد سؤال قرار گرفته است؛ چراکه در
این شــرایط منافع فــردی میتوانــد منافع کل
جامعه را مورد تهدید قرار دهد.
بــرای خیلــی از نظامهــای سیاســی روشــن
شده اســت که با وجود آنکه در داخل مرزهای
ملی اختیارات مشــخصی دارند اما هر اقدامی
در درون مرزهــا ،بدون توجــه به منافع جهانی

گرفت.
ëëســالها بــه مــا گفته شــده اســت کــه دولت
بایــد کوچک و نقــش آن هم کمتر شــود؛ اما اگر
میخواســت بــر ایــن مبنا عمــل شــود ،چه در
لیبرال
دولتهای اقتدارگرا و چه در دولتهای ِ
متکی به بــازار مثــل امریکا چگونه ایــن بحران
کنترل میشد؟
ورود جــدی دولتهــا بــرای کنتــرل ایــن
وضعیت اساســاً با اندیشــه بــازار تناقض دارد.
بنابرایــن ،کرونا نشــان داد که دولت در حفظ و
بهبود زندگی جامعه چه نقشــی دارد و اساســاً
اندیشههای نولیبرال مبنی بر خصوصیسازی
آمــوزش و بهداشــت بشــدت زیر ســؤال رفت.
بیهوده نیســت که «دیوید هاروی» اندیشــمند
امریکایــی ،میگوید در آینــده ،امریکا به نوعی
«سوسیالیسم ملی» روی خواهد آورد.
همه این تبعات ،در درازمدت ،کوتاه مدت
و میان مدت نگاه ما را به جهان پیرامون ،بعد
از کرونا ،تغییر میدهد.
ëëدر این بحران جهانی با قرنطینه شــدن افراد،
بهطور ناخواســته «قرنطینه مصرف» هم اتفاق
افتاد .این امر چه پیامدهایی دارد؟
شــنیدهایم که در این دوران ،کالنشــهرهای
جهــان هــوای خوبــی دارنــد و ترافیــک کمتر و
زندگــی آرامتــری را تجربــه میکنند که نشــان
میدهــد الگــوی مصرفــی کــه تــا پیــش از این
طبیعی قلمداد میشد ،مورد سؤال قرار گرفته
است.
شــاید اگــر یــک ســال پیــش ،کســی جامعه
ایــران را بــا اتــکای بــه نظــر «اولریــش بــک»
بهعنــوان یک جامعه در خطــر تبیین میکرد،
قــدری دور از ذهــن به نظر میرســید اما امروز
تقریبــاً همه در خصوص ورود بــه یک جامعه
پرریسک متفقالقول هستیم .به زعم اولریش
بک «جامعه در خطر» جامعهای اســت که در
آن به جای خوبیها ،بدیها توزیع میشود؛ از
جمله همین الگوهای مصرف نادرست.
امــا امــروز کرونــا جوامــع مختلــف را در
دو حــوزه «عمــل» و «اندیشــه» در معــرض
تجدیدنظرهای جدی قرار داده اســت .اساســاً
نــگاه بــه هســتی پیرامــون دگرگــون میشــود،
تعــارض دنیــای مدرن و ســنتی کــه جامعه ما
هــم بــه نوعــی درگیــر آن اســت ،بعــد از کرونا
بســیار ســریعتر میتوانــد به یــک نــگاه غالب
برســد .تجربه کرونا نشــان داد که چقدر جهان
ســنتی در برابــر پدیدههایــی که امــروز در برابر
جامعه انســانی وجــود دارد ،ناکارآمد و ناتوان
است.
ëëبســیاری بر این باورند که انسان پساکرونا یک
«انســان خودبســنده و مراقبتر» است؛ بویژه
در خصــوص ارتباطش بــا طبیعت .بــه اعتقاد
شــما ،این رویــه و نگــرش در انســان پســاکرونا
میتواند بر روند توسعه نیز اثرگذار باشد؟
این اظهارنظر ،تا حد زیادی درســت است؛
چــرا که به هر حال «انســان پســاکرونا» انســان
ط تری اســت و در تعاملش بــا جامعه و
محتــا 
طبیعت محافظهکارتر عمل میکند .طبیعتاً،
ایــن محافظــهکاری بــه انســانها بــرای حفــظ
سالمت خود و طبیعت کمک میکند.
اصالح رفتار انســانها ،پایداری در توســعه
را ایجــاد میکنــد .ســالها تــاش شــده تــا از
رهگــذر حــوزه نظر ،شــیوه رفتاری متناســب با
توســعه پایدار به انســانها آموزش داده شــود
امــا اتفاقــی که در ایــن یکی دو ماه گذشــته رخ
داد ،باعث شــده اســت تا انســانها در کل کره
زمین ،در شــرایطی قرار بگیرنــد که با طبیعت
محافظهکارانهتــر و مراقبتــر برخــورد کننــد.
بنابراین ،انتظار مــیرود که بحران کرونا ،تأثیر
مثبتی بر رفتار انســانها بــا حوزههای مختلف
و بویژه طبیعت داشــته و طبعاً بر روند توسعه
نیز تأثیر بگذارد.
ëëآیا میتوان از بحران کرونــا بهعنوان یک امر
رهاییبخــش بــرای انســان امروز نیــز صحبت
کرد؟
باید با احتیاط بیشــتری چنیــن جمعبندی
را داشــت؛ چراکــه کرونا به هر حــال یک پدیده
شــر و یک بلیه اســت؛ اما همیشــه یــک تهدید
میتوانــد بــه فرصت بدل شــود و زندگــی را به
شــکل مطلوبتری دگرگون کند .نگاه به کرونا
بــه مثابــه یــک پدیده زودگــذر ،خطــای بزرگی
اســت .اگر ایــن نگاه را کنــار بگذاریــم آن زمان
میتــوان از کرونــا درسهــای زیــادی آموخت
و بــه مثابــه یک فرصــت و امــری رهاییبخش
برای انسان امروز به دنیای پس از آن اندیشید.

فیلسوف آشنا یی
هک با او بی گاهنا می

مطهری فلسفه را برای بهتر شدن  حال مردم میخواست
دکتر عماد افروغ
جامعهشناس

سخن گفتن از استاد شهید مرتضی مطهری ،هم سهل و هم ممتنع است.
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ســهل اســت چون پیوســته نام ایشــان شــنیده و همایشهایی برای ایشان
برگزار میشــود؛ بههمین دلیل ،در مقایسه با سایر اندیشمندان ،متفکران
و فیلســوفان ،نامآشــناترند .اما گفتن از او ممتنع نیز هســت؛ چرا که باوجود آنکه در
ســالگرد شهادتشان مراسم و ســخنرانیهای مختلف برگزار میشود اما شاهد توجه
عملی به آثار و افکارشان نیستیم.
این در حالی است که شهید مطهری هم متفکر تأسیس و هم متفکر استقرار انقالب
اســامی اســت .از این رو ،طبیعتاً ،باید در دوران استقرار نیز شاهد توجه بیشتری در
دو سطح «نظر» و «عمل» نسبت به آثار ایشان باشیم .متأسفانه ،نمیتوان به نمود
عینی و عملی آرای شــهید مطهری در ســاحات مختلف حیات انسانی و اجتماعی،
اعم از فکری ،معرفتی ،اخالقی و معنوی ،سیاسی و اقتصادی نمره خوبی داد .بهنظر
میرســد که حال و هوای امروز جامعه چندان متناســب با آثار ایشان نیست؛ حتی در
محافل علمی ،فکری و دانشگاهی و حوزوی نیز آنچنان که باید توجهی به آثار ایشان
نمیشود.
استاد شهید مطهری را
بایســته اســت تا افکار ایشــان را به زمان و زمینه امروز نیز بســط دهیم و به
باید بهعنوان یک پدیده
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داللتهای زمانی و مکانی موســع آن بیشــتر توجه کنیم .متأسفانه شماری
سهل،
سهل و ممتنع دید؛
از آنانی که به شــهید مطهری توجه میکنند ،ایشــان را در زمان و زمینهاش
چون بارها نام او به زبان
محصــور میکننــد و آنچنان که باید بســط اندیشــههای شــهید مطهری را در دســتور
کار خــود قــرار نمیدهنــد تــا برای نســل جدیــد قابل اســتفاده باشــد .البتــه مقصود،
آورده میشود و ممتنع،
بهرهمندیهــای شــخصی و صــوری نیســت بلکــه در مواجهه با ایشــان بایــد بتوانیم
چون با وجود این همه
بسیاری از چالشها و مشکالت پیشاروی را در عرصههای مختلف حل کنیم.
یادآوری ،در عمل به کار
کماکان سؤالهای متعددی داریم که شهید مطهری میتواند به آنها پاسخ
3
از
گرفته نمیشود .بویی
دهد .فراموش نکنیم که اســتاد شــهید مطهری یک «فیلسوف مسألهمند»
ً
اســت و اساسا از مسأله آغاز میکند .ایشــان را به هیچ عنوان نمیتوان یک
آثار ایشان در دو ساحت
متفکر انتزاعی و یک فیلسوف ذهنی صرف دانست؛ اتفاقاً نگاه ایشان به قرآن نیز یک
«نظر» و «عمل» در دو
نگاه ذهنی و متافیزیکال نیست و قرآن را نیز مسألهمند میبینند و معتقدند که قرآن
عرصه رسمی و مدنی
آمده اســت تا نیاز انســانها را پاســخ دهد.از این رو ،شهید اســتاد مرتضی مطهری را
جامعه به مشام نمیرسد.
باید متفکری دانســت که پیوسته بین دو ساحت «انضمامی» و «انتزاعی» در حرکت
اســت؛ یــک رفت و آمد بین «عین» و «ذهن» .به تعبیــری ،از وجه انضمامی و عینی
حال و هوای امروز جامعه
شــروع و ســپس به اندیشــهورزی و ارائه راهحل ،مســتقیم و غیرمســتقیم ،میپردازد.
چندان متناسب با آثار
تمام آثار ایشان از چنین شاخصههایی برخوردار است.
ایشان نیست .باید پرسید
موضوعاتی که محل توجه شــهید مطهری بود مســائل روز جامعه بود؛ که
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حکمتی که در پس آرای
هنوز هم مسأله روز ما است .آیا هویت ،حجاب ،ازدواج ،اسالم و مقتضیات
روز و نقش زمان و مکان ،آزادی ،عدالت ،اخالق و معنویت ،تحجر و خرافه
شهید مطهری وجود دارد،
و ...مســائل امروز ما نیســت؟ بــا مرور بر آثار شــهید مطهری درمییابیــم که دغدغه
کجای جامعه ما جاری و
اصلــیاش از یــک درد اجتماعی برمیخیزد .شــهید مطهری ،فلســفه اســامی را در
ساری است؟ ما با او بسیار
طاقچه نگذاشت و فلسفه را برای بهتر شدن حال مردم میخواست .بنابراین ،استاد
بیگانهایم .این در حالی
مطهــری را باید بهعنوان یک پدیده ســهل و ممتنع دید؛ ســهل ،چــون بارها نام او به
زبــان آورده میشــود و ممتنع ،چون با وجود این همــه یادآوری ،در عمل بهکار گرفته
است که شهید مطهری هم
نمیشــود .بویی از آثار ایشــان در دو ســاحت نظر و عمل در دو عرصه رسمی و مدنی
متفکر تأسیس و هم متفکر
جامعه به مشــام نمیرســد .ما با او بســیار بیگانهایم .بزرگترین مســأله ما شاید «نوع
استقرارانقالباسالمی
مواجهه» با آثار و آرای اســتاد مطهری اســت .باید پرسید آثاری که حضرت امام(ره)
است
تمام آنها را بدون استثنا تأیید میکنند ،چقدر در جامعه تبلور دارد؟
واقعیــت این اســت که مســأله «زمان» و «مــکان» در افکار شــهید مطهری از
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جایگاه بســیار واالیی برخوردار است؛ اما اینکه چطور میتوانیم مطهری را به
روز کنیــم ،تنهــا از رهگذر یک «نگاه مســألهمحور» به آثار ایشــان قابل تحقق
است؛ چه مسائلی که خود شهید مطهری طرح کرده و چه مسائلی که امروز در جامعه
ما مطرح و مبتالبه ماست .این امر(به روز کردن مطهری) مستلزم این است که نخست بدانیم مسائل جامعه امروز ما چیست؟
و این مسائل را در برابر آثار استاد شهید مطهری قرار دهیم و آنگاه دریابیم که پاسخ ایشان به این مسائل چیست؟ واقعیت این
است که ما پاسخ را برای پاسخ نمیخواهیم نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که ما پاسخ را برای «عمل» میخواهیم.
یکی از مسائلی که ما سخت از آن رنج می بریم شکاف بین «نظر» و «عمل» است .واقعیت این است که در مواجهه استاد شهید
مطهری با اسالم نیز صرفاً بر جنبههای نظری اکتفا نشده و ایشان در پی ارائه یک نسخه عملی از اسالم بوده است .استاد شهید
مطهری همواره نظر را برای عمل میخواست اما با این حال ،اعتقادی به عمل بدون پشتوانه نظری نیز نداشت .بنابراین ،برای
به روز کردن آرای شــهید مطهری ،نخســت ،باید بهصورت مســألهمند با آثار ایشان مواجه شد و دوم اینکه به راهحلهای نظری و
عملی که شهید مطهری متناسب با موضوع در برابر ما قرار میدهد ،عمل کنیم .به تعبیری ،مقصود من سبقت عمل بر نظر با
عنایت به صبغه نظری عمل است .فقط حرف نزنیم! از خود بپرسیم حکمتی که در پس آرای شهید مطهری وجود دارد ،کجای
جامعه ما جاری و ســاری اســت؟ واقعیت این اســت که باید بار دیگر به آثار ایشان رجعت شود؛ «رجعتی مسألهمند و معطوف
به عمل» .در پایان سوگوارانه باید بگویم جفایی که به آثار ایشان بعد از انقالب شد قبل از آن ،باوجودهای و هوی زیاد ،نشد.

