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درهـاي رحـمت الـهي را با ذکر بسـم اهلل بگـشاييد
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ایرانی ها نجیبانــه بلند نظرند و می خواهند بهترین باشــند . ما حق داریم 
چنین توقعی داشته باشیم . از شــعارهایی مانند : »هنر نزد ایرانیان است و 
بس «که بگذریم، سابقه علم و تمدن در ایران که در حافظه تاریخی ما نقش 
بسته ایستادن بر بلندای دانش و تمدن را شایسته ایرانیان می داند . ایرانی ها 
گنجینه حكمت اشراقی ایران باســتان و توانمندی تمدن سازی اشان را با 
عدالت خواهی و معنویت و میل به دانش طلبی اســالمی در هم آمیخته و 
عزمی بی مثال در روح جامعه خود پدید آورده اند که جز با دست یافتن به 
بلندای تعالی به چیزی دیگر رضایت نمی دهد . این اراده که سال ها در پی 
روزنه ای برای تجلی بود با انقالب مشروطه مجالی برای بروز یافت . صد حیف 
که با کم تجربگی رهبران و نفوذ غربگراها کام مردم مشروطه خواه با ظهور 
دیكتاتوری پهلوی تلخ شد اما  چند دهه بعد این اراده جمعی با درس گرفتن 
 از تجربه های تلخ آزادیخواهی های شكســت خورده  بــا رهبری حضرت

 امام خمینی)ره( تحققی تمام یافت و پیروزی انقالب اسالمی را ثمر داد . 
انقالب اســالمی ایران ، اکنون برآمــده از این روح تعالــی طلبی و کمال 
خواهی ســال های پایانی چهارمین دهه از عمر خود را می گذراند . گذر از 
دشواری های متعدد چون فتنه های گروهک ها در ابتدای انقالب و پس از 
آن تحمیل جنگ ظالمانه و  بعد از آن هم فشــارهای اقتصادی و تحریم ها 
این کشــور را مقتدرتر و با صالبت تر از گذشــته در مســیر دستیابی به 
جایگاه واقعی خود قرار داده اســت . مردم ایران اکنون با اتكا بر خواسته و 
طلب جمعی اشان که مهم تر از ذخایر نفت و گاز و معادن و کوه ها و دریاها 
و دشت های حاصلخیز سرزمینشان اســت راهی هموارتر از همیشه برای 

بازیابی استعالیشان بر دانش و پیشرفت بشر در پیش دارند . 
چهار دهه قبل کمتر کسی گمان می کرد مردم ایران به زودی طرح تمدن 
نوین اسالمی را دراندازند . اکنون اما رشد علمی کشور و انعطاف توام با اقتدار 
آن در حل مشــكالت داخلی و تدبیر و تیزهوشــی در مواجهه با مسایل و 
بحران های منطقه و جهان از ایران کشوری با صالبت ساخته که به پایمردی 
ایمان مردمــش و همدلی و کاردانی نخبگانش نیک بختــی روز افزونی را 

انتظار می کشد . 
گسترش آرمان های اصلی انقالب در گوشه گوشه جهان نشان دهنده ثبات 
و استقرار نظام ،انعطاف و بهره گیری از ظرفیت های مختلف نیروی جوان 
مومن به اسالم و اهداف انقالب ، ساختار سیاسی مترقی و توان نفوذ و تاثیر 
بین المللی از ویژگی های فعلی این کشــور است که در سال پنجاه و هفت 
فاقد آن بود . استمرار این اراده و خواســت عمومی زمینه ساز تحقق همه 
اهداف بلند انقالب اسالمی و دستیابی به تمدن نوین اسالمی و زمینه ساز 

حكومت جهانی امام عصر )عج( خواهد بود .
سردبير 

انقالب عزم ها

کلمه نخست
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گفت و گو

با دکتر فرزاد جهان بین درباره 
فرآیند تحقق تمدن اسالمی

جهاد علمی چراغ راه 
تحقق تمدن اسالمی 

مصاحبه

با محسن مؤمنی درباره دغدغه های 
فرهنگی مقام معظم رهبری

 فرهنگ ، زیربنای
 تمدن نوین اسالمي

مقاله

 آموز ه های امروزین تمّدن اسالمی
 در ساحت تولید علم

 تجربه درخشان
 تاریخیـ  معرفتی 

تمدن نوین اسالمی، دمیدن روح 
تازه در کالبد مرده جهان است

حیات طیبه

راهبرد
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بیانات رهبری

بسماهللالّرحمنالّرحیم
و الحمد هلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی 

سیّدنا محّمد و آله الّطاهرین
والدتپیغمبراکرم)ص(وهمچنینبعثتآن
بزرگوار،روحیبودکهدرکالبددنیایمردهآن
روزدمیدهشــد.آندنیابهظاهــرزندهبود؛
حکومتها،ســلطنتها،تالشهاوفّعالّیتها
برقراربود،اّمادرآندنیامرگانســانّیتبود،
مرگفضیلتبود.آنچهبودجفابود،ظلمبود،
تبعیضبود،قساوتبود؛فضیلتهامردهبودو
رسولاکرم)ص(،خودشودعوتشدرآندنیا
روحدمیدند.اینکهعرضمیکنیمدعوتشو
خودش،چونخودپیغمبرهمتجّســماسالم
بود.ازهمســرمکّرمپیغمبراسالمنقلشده
استکهگفت»کاَنُخلُقُهالُقرآن«؛)1(قرآن
مجّســمبود.پیغمبرودینــشدرآندنیای
مردهروحیدمیدند.اِســَتجیبواهللَِولِلرَّسوِل
اِذاَدعاُکــملِمایُحییُکــم؛)2(حیاتبودآنچه

تمدن نوین اسالمی، دمیدن روح 
تازه در کالبد مرده جهان است

مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی به مناسبت سالروز والدت 
پیامبر اکرم و امام جعفر علیهما الســالم، تمدن نوین اســالمی را دمیدن روح تازه در کالبد مرده جهان 

دانستند. متن بیانات حضرت آیت اهلل خامنه اي بدین شرح است:  

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمی 

امروز نوبت مسلمین است
 همچنان که اروپایی ها آن روز از دانش مسلمین استفاده کردند ، از فلسفه  مسلمین 
استفاده کردند، ما ]هم[ امروز از دانش جهان استفاده می کنیم، برای برپا کردن تمّدن 

اسالمی، منتها با روح اسالمی و با روح معنوّیت. 
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اوآوردبــرایآنمــردمودنیــایظلمانیو
مرگزدهوآفتزده.

منوشماامروزاینمراسمراگرامیمیداریم.
خب،گرامیداشــتنبازبانوبانشستندور
همکارپسندیدهایاســت،اّمااین،آنچیزی
نیستکهازمنوشمامّدعیانپیرویازاسالم
وپیغمبرمتوقَّعاست؛اینکافینیست.ماهم
بایددرصددآنباشیمکهدردنیایمردهامروز
ودردنیایآفتزدهامروزروحیبدمیم.امروز
همدنیادچارظلماســت،دچارقساوتاست،
دچارتبعیضاســت.امروزهممرگفضیلت،
عزایبزرگآدمیاناست.فضیلتهابهوسیله
ابزارهایقدرتهایماّدیسرکوبمیشوند؛
عدالتســرکوبمیشود؛انســانّیتواخالق
سرکوبمیشــود؛خونانســانهابهدست
قدرتمندانبیمحابابرزمینجاریمیشــود؛
ملّتهاییبهخاطرغارتزدهبودنبهوســیله
قدرتها،ازگرسنگیجانمیدهند.اینوضع
امروزدنیااســت.اینهممثلهمانجاهلّیت
دورانقبــلازظهوراســالماســت؛اینهم

جاهلّیتاست.

  تمدن نوین اسالمی
امروز،وظیفهاّمتاســالمیتنهاایننیســت
کهبهیادبودوالدتپیغمبریــابعثتپیغمبر
جشــنبرپاکند؛اینکارکوچکوکمیاست
نســبتبهآنچهوظیفهاوســت.دنیایاسالم
امروزوظیفــهداردمثلخوداســالمومثل
خودپیغمبر،روحــیدرایندنیابدمد،فضای
جدیدیایجادکند،راهتــازهایرابازکند.ما
بهایــنپدیدهایکــهدرانتظارآنهســتیم
میگوییم»تمــّدننویناســالمی«.ماباید
دنبالتمّدننویناسالمیباشیمبرایبشریّت؛
اینتفاوتاساسیداردباآنچهقدرتهادرباره
بشــریّتفکرمیکنندوعمــلمیکنند؛این
بهمعنــایتصرفســرزمینهانیســت؛این
بهمعنایتجاوزبهحقوقملتهانیســت؛این
بهمعنایتحمیــلاخالقوفرهنــگخودبر
دیگرّمتهــانیســت؛اینبهمعنــایعرضه
کردنهدیهالهیبهملتهااســت،تاملتها
بااختیارخــود،باانتخابخود،باتشــخیص
خودراهدرســتراانتخابکننــد.راهیکه
امروزقدرتهــایجهانملتهــارابهآنراه
کشــاندهاند،راهغلطوراهگمراهیاست.این

وظیفهامروزمااست.
یــکروزمــردماروپابــااســتفادهازدانش
مسلمینوفلسفهمســلمینتوانستندازاین
دانشوفلسفهاســتفادهکنندویکتمّدنیرا
برایخودشانشالودهریزیکنند.اینتمّدن
البّتــهتمّدنمــاّدیبود.ازقرنشــانزدهمو
هفدهممیــالدیاروپاییهاشــروعکردندبه
شــالودهریزییکتمّدنجدید،وچونماّدی
بودازابزارهــایگوناگونبیمحابااســتفاده
کردند؛]ازطرفی[بهســمتاستعماررفتند،
بهســمتمغلوبکــردنملتهــارفتند،به
سمتغارتکردنثروتملتهارفتند؛ازیک
طرفهمخودشــانرادردرونتقویتکردند
باعلموبافنآوریوباتجربــه،واینتمّدنرا
برعالمبشــریّتحاکمکردند.اینکاریبوده
اســتکهاروپاییهادرطولچهــارپنجقرن
انجامدادنــد.ایــنتمدنیکهآنهــابهدنیا
عرضهکردند،جلوههایزیبایــیازفنآوری
وســرعتوســهولتوابزارهایزندگیرادر
اختیارمردمگذاشتاّماخوشبختیانسانها
راتأمیننکرد،عدالترابرقرارنکرد؛بهعکس،
برفرقعدالتکوبید،ملتهاییرااســیرکرد،
ملتهایــیرافقیرکرد،ملتهایــیراتحقیر
کرد؛دردرونخودهمدچارتضادهاشــد،از
لحاظاخالقیفاسدشــدند،ازلحاظمعنوی
پوکوپوچشــدند.امــروزخــودغربیهابه
اینمعناگواهیمیدهند.یکسیاســتمدار
برجســتهغربیبهمنگفت:دنیایمادنیای
پوچوپوکیاســتواینراحــسمیکنیم.
راستمیگوید؛اینتمّدنظاهرپُرزرقوبرقی
داشتاّماباطنخطرناکیبرایبشریتداشت.
امروزتضادهایتمدنغربیخودراداردنشان
میدهد؛درآمریکایکجور،دراروپایکجور،
درمناطقتحتســلطهاینهادرسراسردنیا

همیکجور.
امروزنوبتمااست،امروزنوبتاسالماست.َو
تِلَکاالَیّاُمنُداِولُهابَیَنالّناس؛)3(امروزنوبت
مسلمیناســتکهباهمتخود،تمدننوین
اســالمیراشــالودهریزیکنند.همچنانکه
اروپاییهاآنروزازدانشمســلمیناستفاده
کردند،ازتجربهمسلمیناســتفادهکردند،از
فلسفهمسلمیناستفادهکردند،ما]هم[امروز
ازدانشجهاناســتفادهمیکنیم،ازابزارهای
موجودجهانیاســتفادهمیکنیــمبرایبرپا

کردنتمّدناســالمی،منتهاباروحاسالمیو
باروحمعنویّت.اینوظیفهیامروزمااست.

  وظیفه علما و روشنفکران
ایــنعمدتــاًخطــاببــهعلمــایدینو
روشنفکرانراســتیناست.بندهدیگرچندان
امیدیبهسیاســتمدارهاندارم.قبلهاتصّور
میشدکهسیاستمداراندنیایاسالمدراین
راهبتواننــدکمککنند،]اّما[متأّســفانهاین
امیدضعیفشدهاست.امروزامیدمابهعلمای
دیندرسراســردنیایاسالموبهروشنفکران
راســتین]اســت[کهغربراقبلهخودشان
ندانند؛امیدبهآنهاســتواینممکناست.
نگوینداینکار،شدنینیست؛اینکارشدنی
اســت،اینکارعملیاســت.دنیایاســالم
ابزارهــایفراوانــیدارد:مــاجمعّیتخوبی
داریم،ســرزمینهایخوبیداریم،موقعّیت
جغرافیاییبرجســتهایداریم،منابعطبیعی
بســیاریدردنیایاســالمداریــم.نیروهای
انسانیبااستعدادوبرجستهایدردنیایاسالم
داریمکهاگراینهاراباتعالیماســالممستقل
باربیاوریم،میتوانندآفرینشهایهنرمندانه
خودشانرادرعرصهعلم،درعرصهسیاست،
درعرصهفــنآوریودرعرصههایگوناگون

اجتماعینشانبدهندوارائهبدهند.
جمهوریاسالمییکنمونهاست،یکمنطقه
آزمایشویکآزموناستبرایدنیایاسالم.
ماقبلازاینکهاســالمبراینکشــورحاکم
بشود،یکملتبهتماممعناعقبافتادهبودیم،
وابســتهبودیم؛ازلحاظعلمیعقبافتاده،از
لحاظسیاســیعقبافتاده،ازلحاظاجتماعی
عقبافتاده،دردنیایسیاست،منزوی.امروز
پیشــرفتهایجمهوریاسالمی،دشمنانما
راهمواداربهاعترافکردهاست؛امروزتقریباً
بعدازگذشــت3۵ســالازپیروزیانقالب
اســالمی،مادررتبهعلمی،دررتبهفنآوري،
دربســیاریازدانشهاینویندنیا،درردیف
کشورهایپیشــرفتهقرارداریم.گزارشهایی
کهواقعّیتوحّقانّیتآنهااثباتشــدهاست،
بهمامیگویدمادریکجارتبههفتمهستیم،
دریکجارتبهششمهســتیم،دریکجارتبه
پنجمهســتیم.ملتایرانبهبرکتاســالم
توانســتهویّتخــودوشــخصیتخودرا
نشــانبدهد؛اینقابلتعمیماست؛شرطش

آن روزی که 
کلمه سّنی و 

شیعه در ادبّیات 
آمریکایی ها پیدا 

شد، ما نگران 
شدیم؛ اهل 

نظر همه نگران 
شدند. سّنی و 

شیعه به آمریکا 
چه ارتباط دارد؟ 
فالن سیاستمدار 

یهودی 
صهیونیست 
آمریکایی که 

جز شرارت 
علیه اسالم و 
مسلمین از او 
ممکن نیست 

سر بزند، چه کار 
دارد که بیاید بین 

سّنی و شیعه 
در دنیای اسالم 

قضاوت بکند، 
راجع به سّنی 

یک چیزی 
بگوید، راجع 
به شیعه یک 

چیزی بگوید؟

دشمن آمریکا کیست؟
با یک سیاستمدار آمریکایی مصاحبه کردند؛ مصاحبه گر از او می پرسد که دشمن 
آمریکا کیست؟ او در جواب می گوید دشمن آمریکا تروریسم نیست، دشمن آمریکا 

مسلمان ها هم نیستند، دشمن آمریکا »اسالم گرایی« است؛ اسالم گرایی.
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ایناستکهسایهســنگینوشومابرقدرتها
برسرکشــورهانباشد؛اینشــرطاّولاست؛
البّتههزینهداردوهیــچکاربزرگیبیهزینه
نیســت.مندراینمجلسسنگینومهمکه
شــخصّیتهایمهموبزرگیحضــوردارند،
میخواهمایــنرابگویمکهاّمتاســالمیبا
یکتــالشمجاهدانــهومجّدانهمــیتواند
تمّدناسالمِیبابایندورانراطّراحیکند،
شــالودهریزیکند،بهثمربرســاندوآنرادر

مقابلبشریّتقراربدهد.

  مسلمانان سلطه گر نیستند
مابــهزورهیچکــسرابــهاســالمدعوت
نمیکنیم؛مابــهزورهیچکشــوریراتحت
ســلطهدنیایاســالمقرارنمیدهیم؛مامثل
اروپاییهاعملنمیکنیم؛مامثلآمریکاعمل
نمیکنیم.اروپاییهاراهافتادندازیکجزیره
درکناراقیانــوساطلسرفتندتــااقیانوس
هند،یککشورعظیممثلهندراوهمچنین
چندکشــوراطرافآنرابهزورتصّرفکردند
وغارتکردندوخودشــانثروتمندشــدندو
آنهارابهخاکســیاهنشــاندند؛اینجوری
پیشرفتند.امروزهمهمانکارراباروشهای
دیگر،باشــیوههایدیگردارنددردنیاانجام

میدهند؛باپولدیگران،باســرمایهدیگران،
باثــروتدیگران،بــامحصــولکاردیگران
برایخودشــانپیشرفتدرســتمیکنند
وظاهرخودشــانراآرایشمیدهنــد؛البّته
باطنداردخرابمیشــود؛باطنشــاندارد
میپوســد؛همانطورکهعرضکردیمدارند
پوکوپوکترمیشوند.آنچهشمامسلمانها
بهدستبیاورید،دشمنانشــماراناخشنود
خواهدکرد؛آنچهبرشمامصیبتواردبشود،
آنهاراخرسندوخوشــحالخواهدکرد؛اِن
تَمَسسُکم َحَســنٌَة تَُســؤُهم َو اِن تُِصبُکم َسیِّئٌَة 
یَفَرحوا بِها؛)4(اینجوریهستند،این]کالم[
قرآناست.مابایدنگاهمانبهآنهانباشدوبه
دستآنها،بهلبخندآنها،بهاخمآنهانگاه
نکنیم؛راهمانراپیــداکنیموحرکتکنیمو
پیشبرویم؛اینوظیفهمــاووظیفههمهدر

دنیایاسالماست.

  ایجاد تفرقه در امت اسالمی
یکیازابزارهایدشــمنان،ایجادتفرقهاست
بینما؛مناصراردارمبراینموضوعتکیهکنم
وتأکیدکنــم.برادران،خواهران،مســلمانان
دنیایاسالم،اگراینصدابهگوششماخواهد
رســید!آنروزیکهکلمهســّنیوشیعهدر

ادبّیاتآمریکاییهاپیداشد،مانگرانشدیم؛
اهلنظرهمهنگرانشدند.ســّنیوشیعهبه
آمریکاچــهارتباطدارد؟فالنسیاســتمدار
یهودیصهیونیستآمریکاییکهجزشرارت
علیهاسالمومســلمینازاوممکننیستسر
بزند،چهکارداردکهبیایدبینســّنیوشیعه
دردنیایاســالمقضاوتبکند،راجعبهسّنی
یکچیزیبگوید،راجعبهشــیعهیکچیزی
بگوید؟ازوقتیادبّیاتسّنیوشیعهدرکلمات
آمریکاییهاظهورپیداکرد،اینجاکسانیکه
اهلفهمودّقتبودندنگرانشدند؛فهمیدند
کهیککارجدیددرُشرفانجاماستوتحّقق
پیداکرد.ایجادجنگبینشیعهوسّنیسابقه
دارد؛انگلیسیهادراینکارماهرند.ماسوابق
زیــادیداریمواّطالعــاتفراوانــیداریماز
گذشتهایجاددعواواختالفوکینهبینسّنی
چهدر وشیعهکهبهوســیلهعواملانگلیسیـ
اینجا،چــهدردولتعثمانیســابق،چهدر
بهوجودمیآمدبرایاینکه کشورهایعربیـ
اینهارابهجانهمبیندازند؛لکننقشهایکه
امروزآمریکاییهادراینزمینهدارند،نقشــه
خطرناکتریاست؛آیاطرفداریازفرقهای
درمقابلفرقهایدیگردردروندنیایاسالم،
ماراخوشــحالمیکند؟اگرازماطرفداری
کردند،مابایدخرســندبشــویم؟نه،ماباید
غّصهداربشــویم،ببینیمچهنقطهضعفیدر
مادیدهاندکهمیخواهنــدازآننقطهضعف
استفادهکنندوابرازطرفدارِیازمامیکنند.

اینهابااصلاســالممخالفند؛آنچهواقعّیت
قضّیهاســت]هماناســتکــه[درماجرای
یازدهمســپتامبرآمریکادرنیویــورکوآن
قضّیهانفجاربرجها،رئیسجمهوروقتآمریکا
گفتکهجنگصلیبیاســت؛اوراستگفت؛
اوآدمبدیبوداّمااینحرفشحرفراســتی
بــود:دعوایبیناســالمواســتکبار.البّتهاو
گفتمســیحّیتو]جنگ[صلیبی،اّمادروغ
میگفت؛مسیحیهادردروندنیایاسالمبا
امنّیتکاملزندگــیمیکردندوامروزهمدر
کشورمااینجوراســت،دربعضیکشورهای
دیگرهماینجوراســت؛مقصــودشدعوای
بینقدرتاســتکباریوقدرتهایمســلّط
عالمبااسالمبود؛ایندرســتبود؛آنحرف
حرفصادقانهایبود.ایــنآقایانفعلیحاکم
برآمریکاکهمیگویندمابااســالمموافقیم،

بیانات رهبری
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بافالنفرقهاســالمیمخالفیم،بافالنفرقه
مخالفیــم،دروغمیگوینــد؛اینهــانفــاق
میورزندوریــاکاریمیکننــد؛اینهاهمبا
اصلاســالممخالفند؛وراهرادرایجاددعواو

جنگبینمسلمانهاپیداکردهاند.
یکروزیایناختالفبهعنوانپانایرانیسمو
پانترکیسموپانعربیسموازاینقبیلچیزها
مطرحمیشدکهخیلیکاربردنداشت؛امروز
بهناممذهبمیخواهنداختالفایجادکنند
وجوانهارابهجــانهمبیندازنــد.آنوقت
نتیجهاینمیشــودکهفرقههایتروریستی
مثلداعــشوامثالاینهاباپولوابســتگان
بهآمریکا،باکمکسیاسیآمریکا،باهمراهِی
همپیمانانآمریکاتولّدپیدامیکنندوامکان
نشــاطپیدامیکنندواینفجایعرادردنیای

اسالمبهوجودمیآورند؛نتیجهاینمیشود.
اینهــادروغمیگوینــداگرمیگوینــدمابا
شــیعهمخالفیم،باســّنیموافقیــم؛نخیر.
آیافلسطینیهاشــیعهاندیاســّنیاند؟چرا
بافلســطینیهااینقدربدند؟چــراجنایت
نسبتبهفلســطینیهارامطلقاًموردتعّرض
قــرارنمیدهند؟غــّزهچقدرکوبیدهشــد؟
ســرزمینهایکرانــهباختریچقــدرتحت
فشــارقرارگرفتوهماکنونتحتفشارقرار
دارد؟آنهاکهشــیعهنیستند،آنهاسّنیاند.
برایآمریکاییهامسئله،مسئلهشیعهوسّنی
نیست؛هرمســلمانیکهبخواهدبااسالم،با
احکاماســالمیوقوانیناسالمیزندگیکند
وبرایآنمجاهدتکنــدودرراهآنحرکت

کند،دشمنخودبهحسابمیآورند.
بایکسیاستمدارآمریکاییمصاحبهکردند؛
مصاحبهگرازاومیپرســدکهدشمنآمریکا
کیســت؟اودرجوابمیگویددشمنآمریکا
تروریسمنیست،دشمنآمریکامسلمانهاهم
نیستند،دشمنآمریکا»اسالمگرایی«است؛
اسالمگرایی.یعنیمسلمانتاوقتیبیتفاوت
راهشرابیایــدوبرودوانگیزهاینســبتبه
اسالمنداشــتهباشد،احساسدشــمنیبااو
نمیکنند؛اّماوقتیاسالمگراییبهمیانآمد،
پایبندیوتقّیدبهاســالموحاکمّیتاســالم
بهمیانآمد،پایهریزِیهمانتمّدناســالمی
وقتیبهمیانآمد،دشمنیهاشروعمیشود؛
راستگفته،دشــمناواســالمگراییاست.
لذاوقتیبیداریاســالمیدردنیایاســالم

رخمیدهد،شــمامیبینیدچقدردستپاچه
میشــوند،تــالشمیکننــد،کارمیکنند
بلکهضایعشکنند،بلکــهنابودشکنند؛یک
جاهاییهمموّفقمیشــوند.البّتهمنبهشما
عرضبکنمکهبیداریاســالمینابودشدنی
نیســت؛بیداریاسالمیانشــاءاهللبهفضل
الهی،بهحولوقّوهالهیبهاهدافخودخواهد

رسید.

  برافروزی آتش جنگ های داخلی 
هــدفآنهــاایجــادجنــگداخلــیبین
مسلمانهاستومتأّســفانهتاحدودیموّفق
شدهاند.کشــورهایاســالمیرایکیپساز
ســوریهرا دیگــریدارندویــرانمیکنندـ
ویرانمیکنند،یمنراویرانمیکنند،لیبی
زیرساختهایشــانرااز راویــرانمیکنندـ
بینمیبرند،چرا؟چراماتســلیماینتوطئه
بشــویم؟چراآنچیزیکههدفآنهاست،
برایماناشــناختهباقیبمانــد؟بصیرتپیدا
کنیم؛اگرمیخواهیمدراینراهموّفقبشویم،
بایدبصیرتپیــداکنیــم.امیرالمؤمنین)ع(
ااِّلاَهُلالَبَصِر فرمود:ااَلَوالیَحِمُلهَذاالَعلَــمَ
بر؛)۵(بایدبصیرتپیداکرد،بایددراین َوالصَّ
ُکم راهصبوربود.َواِنتَصِبــرواَوتَتَّقواالیَُضرُّ
َکیُدُهمَشــیًئا؛)6(اگربابصیرتحرکتکنیم
وصبرکنیمواســتقامتبهخرجبدهیماثری
نمیبخشد؛اّماوقتیکهماهممثلآنهاحرف
بزنیم،مثلآنهاکاربکنیــم،آنوقتنتیجه

اینمیشود.
دربحرینمســلمانهاراچرااینجورزیرفشار
قرارمیدهند؟درنیجریهچرا]برای[آنشــیخ
مصلِحتقریبِیمؤمن)7(اینجورفاجعهآفرینی
میکنندوحدودهزارنفرازمردمدوروبراورابه
قتلمیرسانندوششفرزنداورادردوسالبه
شهادتمیرسانند؟چرادنیایاسالمدرمقابل
اینفجایعســاکتمیمانَد؟چرادنیایاســالم
بمبارانشــبانهروزیقریببهیکسالدریمن
 راتحّملمیکند؟نزدیکبهیکســالاستـ
کهخانهمــردمیمن، دهمــاهواندکیاســتـ
بیمارستانشان،مدرسهشــان،جاّدهشان،افراد
بیگناهشان،زنومردشانزیربمبهاهستند؛
چرا؟اینبهنفعدنیایاســالماســت؟سوریه
یکجور،عــراقیکجور.اهــدافآنهااهداف
 خطرناکیاست،اهدافآنهادراتاقهایفکرـ

طّراحیمیشود؛مابایدبیدار بهقولخودشانـ
باشیم.

عرضکــردمکهامیــدوتکلیفومســئولّیت،
متوّجــهبهعلمــایاســالموبهروشــنفکران
راستیندردنیایاسالماست؛بایدبامردمشان
حــرفبزنند،بــاسیاستمدارانشــانهمحرف
بعضیازسیاســتمداراندنیایاســالم بزنندـ
وجدانهایبیداریدارند؛ایــنراماازنزدیک
میتوانندنقشایفاکنند.عرض تجربهکردیمـ
مندراینجلسهایناســت:ماازیادبودوالدت
پیغمبراینبهرهراببریمکهکاریراکهاســالم
درروزاّولکردکهاحیایدنیایمردهآنزمان
بود،وجهههّمــتخودمانقــراربدهیم؛واین
احتیاجداردبهعقل،بــهخردمندی،بهتدبّر،به
بصیرت،بهشناختدشمن؛دشمنرابشناسیم،
توطئههایدشمنرابشناسیم،فریبدشمنرا
نخوریــم.خداوندمتعالبایدبــهماکمککند،
مارادرصراطمســتقیمخودشقــراربدهدو
ثابتقدمبدارد.شــاعرعربدرستگفتهاست

که:
هُریَقظانَواألَحداُثلمیََنــم/َفماُرقاُدُکمیا الدَّ
أَفَضَلاأُلَمم)8(وقتیکهدنیــایقدرت،دنیای
زروزورباهمهامکاناتخودمتوّجهشــمااست،
شــماحقنداریدُچرتبزنید،حقنداریدخواب

بروید.
پروردگارا!ماراآنچنانکهپســنداسالمودنیا

است،راهرودراینصراطمستقیمقراربده.
شــرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج6،ص 1

34۰
سورهانفال،بخشیازآیه24؛»...چونخدا 2
وپیامبر،شمارابهچیزیفراخواندندکهبهشما

حیاتمیبخشد،آنانرااجابتکنید...«
سورهآلعمران،بخشیازآیه14۰؛»...وما 3
اینروزهای)شکســتوپیروزی(رامیانمردم

بهنوبتمیگردانیم)تامردمپندگیرند(...«
سورهآلعمران،بخشیازآیه12۰»اگربه 4
شماخوشیرســد،آنانرابدحالمیکند؛واگر

بهشماگزندرسد،بدانشادمیشوند؛...«
نهجالبالغه،خطبه173 5

سورهآلعمران،بخشــیازآیه12۰؛»...و 6
اگرصبرکنیدوپرهیزکارینمایید،نیرنگشــان

هیچزیانیبهشمانمیرساند...«
شیخابراهیمالّزکزاکی 7

احمدشوقی،بااندکیاختالف. 8

امروز، وظیفه  
اّمت اسالمی 

تنها این نیست 
که به یادبود 

والدت پیغمبر 
یا بعثت پیغمبر 

جشن برپا 
کند؛ این کار 

کوچک و کمی 
است نسبت به 

آنچه وظیفه  
اوست. دنیای 

اسالم امروز 
وظیفه دارد 

مثل خود اسالم 
و مثل خود 

پیغمبر، روحی 
در این دنیا 

بدمد، فضای 
جدیدی ایجاد 
کند، راه تازه ای 
را باز کند. ما به 
این پدیده ای 
که در انتظار 

آن هستیم 
می گوییم 

»تمّدن نوین 
اسالمی«.

ابزارهای فراوان دنیای اسالم
نیروهای انسانی بااستعداد و برجسته ای در دنیای اسالم داریم که اگر این ها را با 
تعالیم اسالم مستقل بار بیاوریم، می توانند آفرینش های هنرمندانه خودشان را 

در عرصه علم، سیاست، د فن آوری و در عرصه های گوناگون اجتماعی ارائه بدهند.
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ایران  اسالمی  تجربه جمهوری  بازخوانی 
در عصر حاضــر، از دو حیث حائز اهمیت 
است، نخســت به خاطر ترســیم روند 
تکاملی جمهوری اسالمی و کارآمدسازی 
آن تا دســتیابی به جایگاه تمدنی و دوم 
از حیث عرضه غیرمتعصبانــه و عالمانه 
این تجربه تمدنی به جهان اســالم. رهبر 
معظم انقالب در دو دهه گذشــته، درباره 
هر دو ضرورت فوق، بیانات مهمی را ناظر 
به تبیین چیســتی و چگونگی دستیابی 
به تمدن نوین اســالمی داشــته اند. این 
یادداشــت، تالش دارد مروری گذرا بر 
این بیانات داشته باشــد. در این نوشتار 
چیســتی برپایی تمدن نوین اسالمی در 
اندیشــه آیت اهلل خامنه ای مرور شده و 
ادامه آن، یعنی چگونگی دســتیابی به 
تمدن نوین اسالمی در شماره بعد منتشر 

می شود.

  مفهوم شناســی تمدن نوین اسالمی 
)چیستی(

»تمدننویناســالمی«،تعبیریاستکهبسیار
درســخنانآیتاهللخامنهایبهکاررفتهاســت.
برایشناختمرادایشــانازاینترکیبواژگانی،
چندمقولهمفهومیازبیاناتایشانقابلدریافت
است.ارکان،اهدافوشاخصهایتمدناسالمی
ازمهمترینمقوالتتبیینیدرســخنانایشــان
است.دراینمیان،اشــارهبهدومطلبمهمپیش
ازورودبهاینســهمقولهمفهومیضروریاستو
آناینکهایشاندراظهاراتشــانمعنایتمدنرا
بادومفهومزیرساختیهمراهساختهاند:نخست،
»ارتباطتمدناســالمیبازندگیانسانی«ودوم
»توأمانیتمدناســالمیوامتاســالمی«.علت
طرحایندومبحث،تأکیدبرایننکتهاســتکه
آیتاهللخامنهایمفهومشناسیتمدنرا)کهغالباً
ازجنسمباحثنظریاســت(،بــاعرصهعملو
عینیتهایمحیطیگرهزدهاندواینازمهمترین

ویژگیهایدیدگاههایتمدنیایشاناست.

 نســبت مفهومی »تمدن اسالمی« و 
»زندگی انسانی« 

ازمنظرآیــتاهللخامنهای،تمدناســالمیبا
زندگیانسان،ارتباطمعناییتنگاتنگیبرقرار

مفهوم شناسی یک آرمان
محمدرضا بهمنی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

چیستی برپایی تمدن نوین اسالمی در اندیشه آیت اهلل خامنه ای

یادداشت
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میکند.دراینزمینــه،تعبیر»زندگیخوبو
عزتمند«رابــهکاربردهاندکــهچهارویژگی
کالنرابرایزندگیانســانیدرتمدناسالمی
میتوانبرشــمرد:1-علّومعنویومادی؛2-
جهتمندی؛3-نظم؛و4-سازگاریباطبیعت
ومحیط.دراینزندگی،شرایطبهگونهایاست
کهانســانبهغایاتمطلوبآفرینشدســت

مییابد.

 نســبت مفهومی »تمدن اسالمی« و 
»امت اسالمی« 

مفهومزیرســاختیدومدرچیســتیتمدناز
منظرآیتاهللخامنهای،ربــطمعناییتمدنو
امتاست.ایشــانبارهادربحثدربارۀتمدن
اسالمی،ازامتاسالمییادکردهاند.شایدنکته
قابلتوجهدراینزمینهاینباشــدکهایشــان
ضمناشارهبهتنوعملیتهاوکشورهادردرون
امتاسالمی،دستیابیبهتمدنمطلوبقرآنی
رابهعنوانچشماندازمشترکامتاسالمیدر
کشورهایمختلفدانســتهاند:»امتاسالمی
باهمهابعاضخوددرقالبملتهاوکشــورها
بایدبهجایگاهتمّدنِیمطلوبقرآندستیابد«
)خامنهای،1392/۰2/۰9(.همچنینایشــان
درســالهایاخیرباتوجهبهجریــانبیداری
اســالمی،درپیامهاوســخنرانیهایمرتبط
بااینموضوع،ازچنینهدفوچشــماندازی
برایامتاسالمییادکردهاند:»هدفنهاییرا
بایدامتواحدهاسالمیوایجادتمدناسالمی
جدیدبرپایهدینوعقالنیتوعلمواخالققرار

داد«)خامنهای،139۰/۰6/26(.
بااینتوصیــف،درادامهســهمقولهمفهومی،
شــاملارکان،اهــدافوشــاخصهایتمدن
اســالمیراازمنظرآیتاهللخامنهایبررســی

میکنیم.

 ارکان تمدن اسالمی
وقتیازرکنتمدناســالمیسخنمیرود،بنا
بهقاعدهموجویتیافتنتمدناسالمیبایدبه
آنهاوابستهباشد.شــرحاجمالیاینارکاناز

منظرآیتاهللخامنهایعبارتنداز:
الف(ایمان)بهاســالموارزشهایتوحیدی(:
»یکنقطــهاصلــیوجــودداردوآن،ایمان
 اســت.یکهدفــیرابایــدترســیمکنیمـ
بهآنایمانپیــداکنیم.این هدفزندگیراـ

ایمانرامامعتقدینبهاســالم،پیداکردهایم.
ایمانما،ایمانبهاســالماســت«)خامنهای،

.)1391/۰7/23
ب(توأمانی»نقل«و»عقل«:اینرکنازارکان
موردنظرآیتاهللخامنــهای،درواقعگویایآن
استکهدرحرکتتمدنی،وفاداریبهکتابو
سنتباعقالنیتتوأمشدهاست.بهبیاندیگر،
عقلدرکنارکتابوســنتبهعنوانحجتدر
یافتنسبکوشــیوهزندگیدینیلحاظشده
اســت.»دراســالمیکیازمنابعحجتبرای
یافتناصولوفروعدینی،عقلاســت؛اصول
اعتقاداتراباعقلبایســتیبهدستآورد؛در
احــکامفرعیهمعقلیکیازحجتهاســت«

)خامنهای،1383/۰7/۰۵(.
ج(نوگرایی:اینرکنتمدناسالمیمیتواند
مؤیداینمعناباشــدکهتمدناسالمیضمن
اینکهبــهارزشهایاصیلواصــولکتابو
سنتپایبنداســت،ازتحجروتعصبنیزبه
دوراســت.چنینمفهومــیازنوگراییدقیقاً
مالزمدینمــداریوعقلگرایــیکهپیشتر
بهعنــواندیگرارکانحرکــتتمدنیمعرفی
شــد،میتواندباشــد.بهبیاندیگر،ازمنظر
آیتاهللخامنهای»تجــددونوگرایِیحقیقی
وبازکــردنمیدانهایتــازهزندگی،مطلوب
اســالماســت؛اصاًلاســالماینراازانســان
خواســته؛اینبهبرکــتتأمل،تعمــق،کاِر
درســت،کاِرفکری،تالِشعملی،مجاهدت،
اســتقبالازکاروازخطردرهمــهمیدانها،
وهمتهارابلنــدکردنبهدســتمیآید«.
ایشاننقطهمقابلچنینتوصیفیازنوگرایی
را،ســلفیگریانحرافیوتحجردانســته،آن
رامغایرنگــرشتمدنیمیداننــدواینگونه
بیانمیکنندکه»ســلفیگری،اگربهمعنای
اصولگرایــیدرکتــابوســنتووفــاداری
بهارزشهــایاصیــلومبارزهبــاخرافاتو
انحرافاتواحیایشــریعتونفیغربزدگی
باشد،همگیســلفیباشــید؛واگربهمعنای
تعصــبوتحجروخشــونتمیــانادیانیا
مذاهباســالمیترجمهشــود،بانوگراییو
کهارکانتفکروتمدن ســماحتوعقالنیتـ
ســازگارنخواهدبودوخودباعث اسالمیاندـ
ترویجسکوالریســموبیدینیخواهدشــد«

)خامنهای،139۰/11/14(.
هـ(عزتمندیوعدموابستگی:عزتبهعنوان

رکنتمدناسالمی،بهاینمعناستکهاساساً
تمدناسالمیدرشــرایطذلتووابستگیو
تقلیدپذیریحاصلنمیشــود.ازاینرو،برای
حرکتبهســویتمدناســالمیبایدحرکت
عزتمندانهایواقعشود.بهبیاندیگر،»شرط
رسیدنبهتمدناســالمِینویندردرجهاول
ایناســتکهازتقلیدغربیپرهیزشــود.ما
متأســفانهدرطولســالهایمتمادی،یک
چیزهایــیراعــادتکردهایمتقلیــدکنیم«
)خامنهای،1391/۰7/23(.بنابراینبایددقت
شود،حرکتبهسویتمدننویناسالمیتوأم

با»ذلِتتقلید«نشود.
و(مجاهدت:تالشوکوشــشازویژگیهایی
اساســیدرهمهحرکتهایتمدنیاســت.
»همهتمدنســازیها،بهبرکــتمجاهدِت
دائمشدهاست.مجاهدِتدائمهمهمهاشبه
معنایرنجکشیدننیست.جهاد،شوقآفرین
است.جهاد،شــادیونشــاطآفریناست.«
)خامنهای،1392/۰2/11(.بــااینتوصیف،
بایدگفــتارکانوپایههایتمدناســالمی
ازمنظرآیــتاهللخامنهای،شــاملایمانبه
اســالموارزشهایتوحیدی،توأمانیعقلو
نقل،نوگرایی،مجاهــدتوعزتمندیوعدم
وابستگیاســت.اینارکانرامیتواندریک

نظاموارهمفهومیبهشرحذیلارائهکرد:
رکناولکهکاماًلزیرســاختیبهشمارمیآید
ایمانبهاســالموارزشهایتوحیدیاست؛
گــروهدومرامیتوانارکانروشــینامیدکه
شــاملتوأمانیعقلونقلونوگراییهستند.
ایندورکن،بهنوعیچارچوبروشیاستنباط
ازدیــنوارزشهایدینیهســتندکهالزمه
رسیدنبهتمدناســالمیهستند.گروهسوم
نیزارکانرفتارینامیدهمیشــودکهشــامل
مجاهــدتوتالشگــریوعدموابســتگیو
پرهیزازتقلیدپذیریووابستگیبهتمدنهای

دیگررادرنظردارد.

 اهداف تمدن اسالمی
مقولهمفهومیدومدرمعناشناســیتمدناز
دیدگاهآیتاهللخامنهای،مقولهاهدافاست.
ایشاندرتبیینچیســتیتمدناسالمی،در
برهههــایزمانــیمختلفبهاهــدافتمدن
اسالمیاشارهداشــتهاند.اهدافتمدنیمورد
نظرایشانناظربهحوزههایاقتصاد،اجتماع،

از منظر آیت اهلل 
خامنه ای، تمدن 
اسالمی با زندگی 

انسانی، ارتباط 
معنایی تنگاتنگی 
برقرار می کند. در 
این زمینه، تعبیر 
»زندگی خوب و 
عزت مند« را به 
کار برده اند که 

چهار ویژگی کالن 
را برای زندگی 

انسانی در تمدن 
اسالمی می توان 
برشمرد: 1- علّو 
معنوی و مادی؛ 
2- جهت مندی؛ 

3- نظم؛ و 
4- سازگاری با 

طبیعت و محیط

توأمانی »نقل« و »عقل«
این رکن از ارکان مورد نظر آیت اهلل خامنه ای، گویای آن اســت که در حرکت تمدنی، 
وفاداری به کتاب و سنت با عقالنیت توأم شده است. به بیان دیگر، عقل در کنار کتاب و 

سنت به عنوان حجت در یافتن سبک و شیوه زندگی دینی لحاظ شده است.
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علموفناوری،فرهنگوبهویژهحوزهاخالقو
معنویتاست.

الف(پیشرفتمادیورشدوتوسعهواعتالی
اقتصادیدنیایاسالم

آیتاهللخامنهایبارهابراعتــالیاقتصادیو
پیشــرفتمادیبهعنوانهــدفقطعیتمدن
اســالمیتأکیدکردهاند،ولیبرایپیشــرفت
مــادییکســریشــرطهاوشــاخصهای
مقبولیتیرادرنظرمیآورند.ازجملهمهمترین
اینشــرطها،توأمانیپیشــرفتاقتصادیبا
عدالتاجتماعیاســت.»تمدنوفکراسالمی،
پیشــرفتمادیرامیخواهد؛امابرایامنیت
مردم،آســایشمردم،رفاهمردموهمزیستِی
مهربانانهمردمبایکدیگر،اینخصوصیاتنظام

اسالمیاست«)خامنهای،138۵/۰8/2۰(.
ب( ارتقای علم و فن آوری

»]اسالم[نســبتبهعلم،مهمترینحرکتو
مهمترینتحریکوتحریصراداشــتهاست.
تمدناسالمیبهبرکتحرکتعلمیکهازروز
اولدراسالمشروعشد،بهوجودآمد.هنوزدو
قرنبهطورکاملازطلوعاســالمنگذشتهبود
کهحرکتعلمیجهشواراســالمیبهوجود

آمد«)خامنهای،1383/۰7/۰۵(.
ج( برقراری عدالت اجتماعی

دردیدگاهآیتاهللخامنــهایتوجهبهعدالت
درمفهومپردازیتمدناســالمیبسیارجّدی
اســت.گویاتمدناســالمیبــدونعدالت،
نمیتواندمعناشــود.جامعهدرتمدناسالمی
باعدالتهویتمییابد:»درجامعهبایدعدالت
اجتماعیباشد.عدالتبهمعناییکسانبودِن
بهمعنــای نیســت؛ برخورداریهــا همــه
یکســانبودنفرصتهاســت؛یکســانبودن
حقوقاســت.همهبایدبتوانندازفرصتهای
حرکــتوپیشــرفتبهرهمنــدشــوند.باید
سرپنجهعدالتگریبانستمگرانومتجاوزاِن
ازحدودرابگیــردومردمبهایــن،اطمینان
پیــداکننــد«)خامنــهای،138۵/۰8/2۰(.
اندیشههایآیتاهللخامنهایدرقلمروعدالت
ازاینامتیازبرخورداراســتکــهبهمباحث
نظریبســندهنکردهوبهنــکاتظریفیدر
قلمرواستقرارعملیعدالتدرعینیتجامعه

اسالمیتوجهکردهاست.
نکتهمهــمدرهدفگذاریتمدنــیبرمحور
عدالتایناســتکهدیگراهدافتمدنینیز

بایدباعدالتهمخوانیداشتهباشند.ایشانبر
اینمطلباصراردارندکه»مارونقاقتصادی
کشــوررابــدونتأمیــنعدالــتاجتماعی
بههیچوجهقبــولنداریــمومعتقــدبهآن

نیستیم«)خامنهای،1392/12/2۰(.
د( اعتالی معنویت و اخالق

هدفدیگریکهآیتاهللخامنهایبرایتمدن
اسالمیمطرحکردهاندایناستکهدرجامعه
ترازتمدناسالمی،انسباخداوعالممعناباید
فراگیرشود:»آنکشــوروجامعهایکهمورد
نظراسالماســت،بایدهمازلحاظمادیوهم
ازلحاظمعنوی،پیشــروباشــد«)خامنهای،
جامعــهای، چنیــن »در .)138۵/۰8/2۰
معنویــتواخالقهــمبایدبهقــدِرحرکت

پیشروندهمادیپیشرفتکند.«)همان(.
هـ( تبییــن و تحقق زندگــی مطلوب 

اسالمی
»نظامیکهشــعارشعبارتاســتازتحّقق
دینخدادرزندگیمــردمودرجامعهمردمی
وکشور،شعارشقالبگیریزندگیاجتماعی
ماستباشــریعتالهیودینالهیوضوابطو
ارزشهایالهی،یکچنیننظامیدردنیایی
کهدوسهقرنباســرعتبهسمتمادیگری
پیشرفتهوشکلگرفته،چیزیشبیهمعجزه
بــودواینمعجــزهاتّفاقافتــاد«)خامنهای،
1392/۰6/14(.دقــتدراینگونهاظهارات
آیتاهللخامنــهای)کهفراوانــیقابلتوجهی
نیــزدارد(،حکایتازآنداردکــههدفمهِم
»دینیشــدنزندگیمردم،جامعهوکشور«
هدفاساسیوکانونیتشکیلنظامجمهوری

اسالمیایراناست.

 شاخص های ترازیابی تمدن اسالمی
مؤلفهدیگریکــهدرمفهومشناســیتمدن
اســالمیازمنظرآیتاهللخامنهایقابلذکر
اســت،شــاخصهایترازیابیتمدناسالمی
است.ایشــانبهسنجههاییاشــارهداشتهاند
کههمچــونخطوطراهنما،امکانســنجش
وارزیابــیکارکــردتمدناســالمیرافراهم
مــیآورد.نگارنــدهبرپایهســخنانآیتاهلل
خامنهایاینشــاخصهارابهصــورتذیل
طبقهبندیکردهاســت:الف(شاخصاصلی؛
ب(شاخصنمادی؛ج(شــاخصتمایزبخش.
درادامــهنــگاهاجمالیبــههریــکازاین

شاخصهامیافکنیم:
الف( شــاخص اصلی: تعالی و ســعادت 

انسان ها
»شــاخصهاصلــیوعمومــیایــنتمدن،
بهرهمندیانسانهاازهمهظرفیتهایمادی
ومعنویایاســتکــهخداوندبــرایتأمین
ســعادتوتعالیآنان،درعالــمطبیعتودر
وجودخودآنانتعبیهکردهاست«)خامنهای،
1392/۰2/۰9(.ایــنمهم،درگروبهرهمندی
ازظرفیتهاییاســتکهخدایمتعالتعبیه
کردهاســت.اینظرفیتهاعبارتنــداز:الف(
ظرفیتهایعالمطبیعــت؛ب(ظرفیتهای

وجودیانسانها.
ب( شاخص نمادی: آرایش ظاهری و بروز 

و ظهور بیرونی
ازنظرآیتاهللخامنهایتمدناســالمیازنظر
آرایشظاهریونمودبیرونینیزمشــخصاتی
دارد:»آرایشظاهریاینتمدنرادرحکومت
مردمی،درقوانینبرگرفتهازقرآن،دراجتهاد
وپاســخگوییبهنیازهاینوبهنویبشــر،در
پرهیزازتحجروارتجــاعونیزبدعتوالتقاط،
درایجادرفاهوثــروتعمومی،دراســتقرار
عدالت،درخالصشــدنازاقتصادمبتنیبر
ویژهخواریورباوتکاثر،درگســترشاخالق
انســانی،دردفاعازمظلومانعالم،ودرتالش
وکاروابتکار،میتوانوبایدمشــاهدهکرد«

)همان(.
ج( شاخص تمایزبخش

آیــتاهللخامنــهایدرکنــارویژگیهــاو
مشخصههایپیشین،ازشــاخصهایینیزیاد
میکنندکهبهنوعینشــانگروجوهتمایزتمدن
اســالمیباتمدنغربیاســت.ایشــانتأکید
میکنند:»دراینجهادبزرگ،کاراصلیشــما
اینخواهدبــودکه...چگونــه»آزادیوحقوق
اجتماعی«منهــای»لیبرالیــزم«،و»برابری«
منهــای»مارکسیســم«،و»نظــم«منهــای
»فاشیســمغرب«رانهادینهکنید؛چگونهتقید
خویشبهشریعتمترقیاسالمراحفظکنید،
بیآنکهگرفتارجمودوتحجرشــوید؛چگونه
مستقلشــوید،بیآنکهمنزویشوید؛چگونه
پیشــرفتکنید،بیآنکهوابستهشوید؛چگونه
مدیریتعلمــیکنید،بیآنکهســکوالریزهو
محافظهکارشوید«)خامنهای،139۰/11/14(.
ادامه دارد...

نوگرایی در تمدن 
اسالمی می تواند 
مؤید این معنا باشد 
که تمدن اسالمی 
ضمن این که به 
ارزش های اصیل و 
اصول کتاب و سنت 
پای بند است، از 
تحجر و تعصب 
نیز به دور است. 
چنین مفهومی 
از نوگرایی دقیقاً 
مالزم دین مداری 
و عقل گرایی که 
پیش تر به عنوان 
دیگر ارکان حرکت 
تمدنی معرفی 
شد، می تواند 
باشد

توجه به عدالت
اندیشــه های رهبری در قلمرو عدالت از این امتیاز برخوردار است که به مباحث 
نظری بســنده نکرده و به نکات ظریفی در قلمرو استقرار عملی عدالت در عینیت 

جامعه اسالمی توجه کرده است. یادداشت
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  آقای دکتر! ازدیــدگاه حضرت 
امام خمینی)ره(  و مقام معظم رهبری 
تاثیری  چه  اسالمی  انقالب  فرهنگ 
بر احیــای تمدن اســالمی خواهد 

گذاشت؟
تأکیدبــرفرهنگیبــودنانقالباســالمیو
اصراربراســتقاللازدیگرقدرتهــاوبازیابی
هویتاصیلاســالمیایرانی،ازجملهمسائلی
اســتکهدرآراءامام)ره(بهصــورتجدیدر
خصوصانقالباسالمیمطرحشــدهوازاین
منظرانقالباسالمیپاســخیبهبحرانهویِت
شــکلگرفتهبراثرسیاســتهایعصرپهلوی
اســت.امامراحل)ره(مســئلهاساســیرانه
تغییررژیمســلطنتی،بلکهنشرتوحیددرعالم
میدانند.مقاممعظمرهبرینیزهموارهبراین
نکتهتأکیدداشتهاندکهانقالباسالمینهیک
حادثهمنطقهای،بلکهیکواقعهتاریخیوآغاز
یکعصرجدیداســت.ازمنظرایشان،انقالب
اســالمیدرچارچوبســنتهایالهیواراده

جهاد علمی چراغ راه تحقق تمدن اسالمی 

انقالب اســالمی با بیان نظریه »نه شرقی، 
نه غربی« توانست ابَرنظم جمعی مبتنی بر 
برابری دولت ها و حاکمیت ها و تحقق حقوق 
الهی و انسانی ملت ها در نظام بین الملل را 
مطرح کند و با احیای ظرفیت ها و امکانات 
فراموش شــده ملت هــای غیرمتعهد و 
نفی انفعال و مرعوبیت در برابر اســتکبار، 
ملت ها  وابستگی  ریشه های  قطع  درصدد 
به قدرت های بزرگ و درافکندن طرحی نو 
برآید. این حقیقت بزرگ انقالب اســالمی 
را می تــوان در کالم و دغدغه های رهبر و 
بنیان گذار انقالب اسالمی یافت و از سویی 
نیز می توان استمرار این نوع نگاه و توجه 
به تحول مزبور را در سیاست ها، راهبردها 
و روش های اجرایــی و عملیاتی مبتنی بر 
اندیشه و سیره ایشان مشــاهده کرد. در 
گفت وگو با دکتر فرزاد جهان بین، استادیار 
دانشــگاه بین المللی امام خمینی)ره( به 
بررســی فرآیند تحقق تمدن اسالمی از 
منظر حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای 

پرداختیم.

سیدحسین امامی

با دکتر فرزاد جهان بین درباره فرآیند تحقق تمدن اسالمی از منظر 
حضرت آیت اهلل خامنه ای

چتر تمدن اسالمي
تمدن اســالمی به مثابه چتری است که بســیاری از مفاهیم کلیدی مانند الگوی 
اســالمی ایرانی پیشــرفت، تولید علم، جنبش نرم افزاری، نهضت آزاداندیشی، 

علوم انسانی اسالمی و مفاهیمی از این دست را در برمی گیرد.
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گفت وگو

خداوندبــرحاکمیتدیندرعصــرغربتآن
قابلتعریفاســت.اینانقالببهناماسالمراه
جدیدیراپیشپایبشــریتنهاد.ایشانبنای
یکنظاموتمّدناســالمیویکتاریخجدید
راقضّیــهایجدیدانســتهوازآنبه»روزنو«
مسلمانانتعبیرمیکنند.مسئلهایکههمواره
بهعنوانیکیازمهمتریندغدغههاتوسطاهل
بیت)ع(موردتوجهوپیگیــریبودهودرطرح
کلیاندیشهاســالمیجایگاهبرجستهایدارد
بهگونهایکهوالیت،تضمینتحققدیناست.
برایناســاس،معظملهانقالباسالمیراآغاز
زنجیرهایمیدانندکهغایتآنتشــکیلامت
اسالمیوتمدننویناسالمیاست.بهعبارتی
دیگر،خطکلّی،رســیدنبهتمّدناسالمیاز

رهگذرتشکیلنظاماسالمیاست.
نکتهمهمیکهاینجاالزماســتبداناشــاره
کنــماینکه؛تمــدناســالمیبهمثابهچتری
اســتکهبســیاریازمفاهیمکلیــدیمانند
الگویاســالمیایرانیپیشــرفت،تولیدعلم،
جنبشنرمافزاری،نهضتآزاداندیشــی،علوم
انسانیاســالمیومفاهیمیازایندسترادر
برمیگیردواساسابدونتوجهوتمرکزبرروی
مؤلفهکلیدیتمدناســالمی،فهماینمسائل،
بغرنجمیکنــد.بهنظرمن،اگراندیشــهامامو
مقاممعظمرهبریرابهمثابــهیکگفتماندر
نظربگیریم،بناءتمدناسالمیدالمرکزیاین

گفتماناست.
   مقام معظم رهبری چه تعریفی از 

تمدن اسالمی ارائه می کنند؟
تمدن،عالیتریــنصورتبندیزندگیبشــر
است.تمدندووجهنرمافزاریوسختافزاری
دارد.وجــهنرمافزاری،وجهانتزاعیاســتکه
میتوانازآنبهعنــوانفرهنگیادکردکهدر
یکتعبیرکلی،مقــاممعظمرهبریفرهنگرا
بهذهنیتمعنامیکنندوبرایناســاسازآن
بامثال»تورماهیگیــری«یادمیکنند.براین
اساسشــایدبتوانازجنبهایفرهنگرامدل
عقالنیتهمبدانیم.وجهســختافزاریتمدن،
هماندســتاوردهایملموسوانضمامیاست
کهمیبینیم.مقاممعظمرهبــریبارویکردی
ایجابیوســلبیتمدنراتعریفمیکندوبرای
تعریفتمدن،توجهویژهایبــهارکانومبانی
آندارند.ضمناینکهایشــانتمدنرابماهو
تمــدنتعریفنمیکننــد،بلکهمســتقیماًبه

تعریفتمدنبارویکردیاســالمیمیپردازد.
ایشاندرتعریفتمدناســالمی،آنراتمدنی
میداننــدکهباشــاخصههایایمــانوعلمو
اخالقومجاهدتمداوم،اندیشــهپیشــرفته
واخــالقواالهمراهبــودهونقطــهرهاییاز
جهانبینیمــادیوظالمانهواخــالِقبهلجن
کشیدهایاستکهارکانتمدنامروزِیغربند.
ایشــانتمدناســالمیجدیدرابرپایهچهار
رکندیــن،عقالنیت،علمواخــالق،میدانند
کهدرآن،علمهمراهبااخــالق،ماّدیات،همراه
بامعنویتودیــنوقدرتسیاســی،همراهبا

عدالتاست.
   اولیــن و بنیادی ترین اصل در 
شــکل گیری تمدن  نوین اســالمی 

چیست؟
اولینوبنیادیتریناصلدرشکلگیریتمدن
نویناسالمی،»دین«است.بهدیگرسخن،دین
مجموعهعقاید،اخالقوقوانینومقراراتیاست
کهبــرایادارهفردوجامعهانســانیوپرورش
انســانهاازطریقوحیوعقلدراختیارآنان
قراردارد.برایناساس،اســالمدینیخردگرا،
جامعوجامعهنگراســتکهآموزههــاوتعالیم
آنافــزونبــرروابــطفــردیوآنجهانی،بر

مناســباتاجتماعیوزندگیاینجهانیمردم
نیزحاکمبودهوتمهیداتنظریمناســببرای
شکلگیریوظهورنظامهایمردمگرارافراهم
آوردهاســت.امام)ره(اســالممنهایسیاست
رامانندســربدونبدنمیدانندومقاممعظم
رهبریبزرگترینمظاهرشرکدرعصرحاضر
راجدایــیدینازسیاســتمیداننــد.دینو
معارفعمیقومتقندینی،مهمترینپایهبناء
تمدننویناسالمیاست.البتهالزماستاشاره
کنمکهمکملاینپایــهومبنا،خودباوریفرد
مسلماناست.بهعبارتیتمدنبهدومؤلفهنیاز
دارد.عاملیتوفاعل.بهعبارتینیرویانســانی

نخبهونیزنرمافزار.
   دیدگاه مقــام معظم رهبری در 
مورد جایگاه عقالنیت در تمدن نوین 

اسالمی چیست؟
مقاممعظــمرهبریعقالنیــترادومینرکن
تمدناســالمیمیدانند.ایشــانبااشــارهبه
اهمیتعقالنیت،تحقــقآنرامهمترینهدف
رسالتنبیمکرماسالم)ص(میدانند.ازمنظر
ایشان،عقالنیت،اولینومهمترینمسئلهاست
ودردرجهاولدربعثتپیغمبر،مســئلهعقل
مطرحشــدهاســت.اولینکارپیامبرمکرمبه

بنیادی ترین اصل 
در شکل گیری 
تمدن  نوین 
اسالمی، »دین« 
است. دین 
مجموعه عقاید، 
اخالق و قوانین و 
مقراراتی است که 
برای اداره فرد و 
جامعه انسانی و 
پرورش انسان ها از 
طریق وحی و عقل 
در اختیار آنان قرار 
دارد. اسالم دینی 
خردگرا، جامع و 
جامعه نگر است که 
آموزه ها و تعالیم 
آن افزون بر روابط 
فردی و آن جهانی، 
بر مناسبات 
اجتماعی و زندگی 
این جهانی مردم 
نیز حاکم بوده و 
تمهیدات نظری 
مناسب برای 
شکل گیری و 
ظهور نظام های 
مردم گرا را فراهم 
آورده است
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مقام معظم 
رهبری علم 
را یکی دیگر 

از ارکان تمدن 
اسالمی 

می دانند و با 
تاکید بر کشف 

قوانین دنیا 
و مدیریت 

بر آن و نقش 
بی بدیل علم 
در این فرآیند 

معتقدند که باید 
با روح علمی 

و علم گرایی و 
توجه به این که 

این هستی 
عظیم قاعده  ای 

دارد و بر تمام 
اجزایش قانونی 

حکم فرماست 
باید بتوانیم ین 
قانون را کشف 
کنیم تا بتوانیم 

آن را اداره 
کنیم و این یک 

مأموریت دینی 
است

مراحل پنج گانه 
برای تحقق تمدن اسالمی مراحل پنج گانه انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت 
اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن اســالمی در سطح امت اســالمی و پس از آن در 

عرصه جهانی ضروری است.

فعلیترساندنعقل،برشوراندنقدرتتفکرو
تقویتکردنآندرجامعهاست.ایشانباتوجه
دادنبهویژگیهایخردانســانیکههادیبه
دین،توحیدومانعازارتکاباعمالســفیهانه
وجاهالنهاســت،عقلرامعیارومالکتشکیل
مدینهفاضلــهوامتواحدهاســالمیوتمدن
بزرگاســالمیمیدانند.ازهمینرویایشان
مسئولیتاولنظاماسالمیرانیزتربیتعقالنی
وبرشــوراندنقوهتفکرمیداند.بیشــکاین
عقلهمدرجایگاهمعرفتیبایدمتکفلپاسخبه
سؤاالتبنیادینباشــدوهمدرحوزهعقالنیت
اخالقی،عملانســانرادرمســیررسیدنبه
غایترضــایالهــی،مطابقاخالقحســنهو
ملکاتفاضلــهتنظیمکردهوپایــهمجاهدهبا
نفسوکسبخلقیاتحســنهقرارمیگیردو

همدرسطحابزاریمتکفلآبادانیدنیاست.
مدلعقالنیــتهمکــهعرضشــدهمینجا
خودشرانشــانمیدهد.بهعنواننمونهشما
کمیــتوتنــوعدانشــمنداندردورهتمدن
اســالمیراقبلوبعدازظهورغزالیببینید.با
ظهورغزالیمدلیازعقالنیت،تسلطیافتکه
علمرافقطدرفقهواصولوماننداینهامیدید
لذاماشــاهدکاهشفعالیتدرسایرحوزههای

علومهستیم.
   معظم له چه دیدگاهی نسبت به 

علم دارند؟
مقاممعظمرهبریعلمرایکــیدیگرازارکان
تمدناســالمیمیدانندوباتأکیدبرکشــف
قوانیندنیــاومدیریتبــرآنونقشبیبدیل
علــمدراینفرآینــدمعتقدندکهبایــدباروح
علمیوعلمگراییوتوجهبهاینکهاینهستی
عظیمقاعدهایداردوبرتمــاماجزایشقانونی
حکمفرماســتبایدبتوانیماینقانونراکشف
کنیمتــابتوانیــمآنراادارهکنیــمواینیک
مأموریتدینیاست.ایشانمعتقدندبشرآمده
کهبرسنگوچوبودرختورویزمینوزیر
زمینحکومتکند؛نیامدهکــهمحکوماینها
کهفلسفه باشــد.اینحاکمیِتبررویزمینـ
محقق وجــودیووظیفهاصلیبشــراســتـ
 نمیشــود،مگرآنوقتیکهماقوانینزمینـ
رابشناسیم.تااین یعنیقوانینآبوبادوهواـ
قوانینرانشناسیم،نمیشود.پس،اینقوانین
راباعلممیشودشــناخت.بنابراین،روحعلمی

یکهدفمهماست.

ازمنظرایشان،فردایبدونعلمتاریکاستو
چراغراهتحققتمدناســالمیمجاهدهعلمی
است.علمازدیدگاهایشانوبااستنادبهروایات
سلطهآوراستوجامعهصاحبعلمراقدرتمند
میسازدوکســانیکهدنیایمعاصرراازحیث
علمیوعملیدرچنبرهخوددارند،دلیلاصلی
آنایناســتکهصاحــبعلمهســتند.البته
بایدعلــمودانشبامعنویتگــرهبخورندواال
خســاراتغیرقابلجبرانیبهبارخواهدآورد.
ایشــاندراینزمینهمیفرمایند:مادرتمدن
اسالمیودرنظاممقدسجمهوریاسالمیکه
بهسمتآنتمدنحرکتمیکند،اینراهدف
گرفتهایمکهدانشراهمراهبــامعنویتپیش
ببریم.مامیخواهیمعلمبــااخالقپیشبرود.
دانشگاههمچنانکهمرکزعلماست،مرکزدین
ومعنویتهمباشد.دانشآموختهدانشگاههای
کشــور،مثلدانشآموختهحوزههایعلمیه،

دینداربیرونبیاید.
   فرآیند تحقق تمدن اسالمی از 
دیدگاه مقام معظــم رهبری چگونه 

است؟
برایتحققتمدناســالمیمراحــلپنجگانه
انقالباســالمی،نظاماسالمی،دولتاسالمی،
جامعهاســالمیوتمدناسالمیدرسطحامت
اســالمیوپسازآندرعرصهجهانیضروری
مینمایــد.دومرحلهانقالباســالمیونظام
اسالمیپشتسرگذاشتهشــدهاستواینک
درمرحلهدولتاســالمیقــرارداریم.الزمه
اســالمیشــدندولت،اسالمیشــدنروش
ومنــشدولتمرداناســت.بــهعبارتیهمه
نظامهاوسیســتمهاینظریعملیبرآمدهاز
مبانیشــناختیهنجاریدیناسالمباشندو
همالگویرفتــاریدولتمــردانازآموزههای
دیناســالمتبعیتکند.ازایــنرومهمترین
مسئلهدرشــکلگیریدولتاسالمیوپساز
آنجامعهاســالمیودرنتیجهتکثیراینالگو
وشکلگیریتمدناسالمی،امتدادعملیدین
ویابهتعبیردیگریامتدادسیاســیاجتماعی
فلسفهاست.تحققاینمســئلهنیازمندتولید
فکرونظریهاســت.ازهمینرووحدتحوزه
ودانشــگاهبهمنظورتولیدنظامنظریعملی
امریحیاتیوپیچیدهاســت.باتوجهبهوجود
تمدنغربیوســیطرهآن،بیشــکاینمدل
نظریعملیبایددرســطحخردعینیتیافته

ودردرونکنشاجتماعیواقعیشکلپختهبه
خودگیردتابتوانــدازطریقارائهنمونه،امکان
مقایســهایجادکردهوآرامآرامباالهامبخشی
بهدولتبهکاربســتکالندرآیــدوبتوانددر
یکفرآیندطبیعیومنطقیبهگفتمانغالب

تبدیلگردد.
البتهبایدتوجهداشتکهدرمرحلهدولتسازی
اســالمی،بههرمیــزانکهدولت،اســالمی
میگــرددجامعهنیزاســالمیمیگــرددوما
همزمانبادولتسازیبخشــی،جامعهسازی
بخشــینیزداریم.بــهعبارتینســبتتحقق
گامهایپیشینبامرحلهچهارمکهشکلگیری
جامعهاسالمیاستهمانندنسبتشکلگیری
شخصیتملکوتیانسانبااعمالونیاتاوست.
هرکاریکهانسانانجاممیدهدهمچنانچه
ازخوداثریدرعالممادیبهجامیگذارد.مقام
معظمرهبــریدراینخصــوصمیفرمایند:
مامنشــأاثریمویککلمهحــرفویکامضاء
ویکتصمیمگیریمنوشــمادرجامعهتأثیر
میگذارد.مااگرخــودرااصالحکردیم،جامعه
رااصالحکردهایم.اگرماخــودرااصالحکنیم،

جامعهاصالحشدهاست.
مرحلهجامعهاســالمی،مرحلــهبرنامهریزی
برایتحققهمهجانبهجامعهاســالمیاست.
بیشکآنگاهکهجامعهاسالمیشکلگرفت
اینجامعههمچونالگوییپیشرویجهانیان
وباالخصجهاناسالمقرارمیگیردوازهمین
نقطهاستکهتمدناســالمیشکلمیگیرد.
مقاممعظــمرهبریدراینبــارهمیفرمایند:
»بعدازایــنمرحله،مرحلهتأللؤوتشعشــع
نظاماسالمیاســت؛یعنیمرحلهایجادکشور
اسالمی.اگراینمرحلهبهوجودآمد،آنوقت
برایمسلمانهایعالم،الگوواسوهمیشویم:
»لتکونواشــهداءعلیالّناس«.اگرتوانســتیم
کهاز اینمرحلهرابهســالمتطیکنیــمـ
همتمــردانوزنانمؤمن،ایــنچیزهااصاًل
آنوقتمرحلهبعــدی،ایجاد بعیدنیســتـ
دنیایاسالماســت.ایشــاندرجایدیگری
میفرمایند:وقتیکشوراســالمیپدیدآمد،
تمدناســالمیبهوجودخواهدآمد؛آنوقت
فرهنگاســالمیفضایعمومیبشریترافرا
خواهدگرفــت.اینهاهمهاشبــامراقبتوبا
تقواعملیاست؛تقوایفردیوتقوایجماعت

وامت.«
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 علم و تمدن اسالمی
آنهنگامکهآتشجهلوبیســوادیجهان
رافراگرفتهبود،اســالمباپیــام»إقرأ«ظهور
کرد.هرچندقبلازاســالم،تمدنوفرهنگ
یونانــی،رومی،هنــدی،ایرانــیوچینیهر
یکسهمیدربالندگیوشــکوفاییانسانیت

بهگونهایکهاســالماینتمدنها داشــتندـ
اماهنگام رااخذودرخودهضمکردهبــودـ
ظهوراسالم،تمامیاینفرهنگوتمدنهادر
حالزوالونابودیبودندواگراســالمدرآن
زمانبادرایتوروشنفکریبهاینفرهنگها
نمینگریست،چهبساتمامیآنهابهنابودیو

زوالهمیشگیمیرسیدند.]1[
اسالمباظهورخود،مولددانشهاینوینیبود
کههمگیمرتبطبامعارفواصولاســالمی
بودندواغلبازآنهاباعنوانعلوماســالمی
یادمیشــود.بنابرایناســالمنهتنهاموجب
استحکاموانتقالعلومگشــت،بلکهخودنیز
موجبتولدشــاخههاینوینیازعلومشــد.
توین،تمــدناســالمیراازجملهتمدنهای
کاماًلمســتقلوشــکوفاشــدهایمیداند
کهباتمدنهایدیگرنیزارتباطداشــتهواز
دستاوردهایآنهابهرهجستهاست.بهبیان
دیگرپیــشازآنکهدیناســالمظهورکند،
درجهــانآنروزمراکزعلمیمتعددیوجود
داشتندکهدردوراناســالمی،علومآنهابه

تمدناسالمیمنتقلشد.]2[
البتهبایدتوجهداشتکهمیراثیونانیبهطور
مســتقیمازآتنبهجهاناسالمانتقالنیافت.
بلکهاینمیراثازطریقاســکندریهوپساز
ارتباطمســلمانانباآن،واردفرهنگاسالمی
شد.]3[هونکهمعتقداستتمدناسالمیکه
بهوسیلهمسلمانانآغازشــد،نهتنهامیراث
یونانراازانهداموفراموشــینجاتدادوآنان
رااسلوبونظمبخشیدوبهاروپاداد،بلکهآنان
پایهگذارعلومبهمفهومامروزیآنهســتند.
تمدناسالمیتعدادزیادیکشفیاتگرانبها
واختراعاتیدرهمهبخشهایعلومبهمغرب
زمینهدیهداد؛اماشایدارزشمندترینآنها
اســلوبتحقیقاتعلمطبیعیاستکهمنجر
بهشــناختقوانینطبیعتوتفوقوکنترل

آنهاگردید.]4[
اینتمــدنبیشازهرتمدندیگــر،بهعلمو
دانشاهمیتدادهوکهنتریندانشــگاههای
جهانراپدیدآوردهاســتوبــاتلفیقعلوم
گوناگــونوافزودنبرآنها،میــراثعظیمو
تکاملیافتهایراتحویلبشریتداد.عالوهبر
نهضتترجمهکهموجبانتقالدانشســایر
تمدنهابهجهاناسالمشــد،مسلمانانخود
نیزمبتکرانهبهتولیدعلمودانشپرداختندو
ازدانشسایرتمدنهابرایشکوفاییخویش
بهرهجســتند.چنانکهزرینکوبمینویسد:
»درنهضتترجمهکهگفتوگویتمدنهای
پیشــینباتمدناسالمیمحســوبمیشد،
میــراثتمدنهایگذشــتهبهعالماســالم
منتقلگردیدوپسازآنتمدناسالمیچنان

باور سازنده
اکنون باید این باور را در خود متولد و متبلور کنیم که تمدن اســالم آنچنان تمدنی 
غنی و سازنده بوده و هســت که نه تنها موجب باروری و رشد خود است، بلکه کل 

دنیا را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. مقاله

احیای تمدن اسالمی؛ فرصت ها و چالش ها

آیا فرهنگ و تمدن اســالمي قادر به گسترش اســت؟ پیش از پاســخ مي توان سرنوشت دوران طالیي 
جهان اسالم را مرور کرد تا به راحتي پاسخي ایجابي براي این ســؤال متصور بود. پیشرفت های علمی در 
زمینه های مختلف اعم از نجوم، اقتصاد، ریاضیات، فیزیک و ... در دوران طالیی اسالم پاسخ متقني به این 
سؤال است. در نوشتار پیش رو به پیشــینه نقش »علم«، به ویژه نهادهای علمی در گستره جهان اسالم 

پرداخته شده است. 

وحیده صادقی 
پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چگونه مي توان به اصل خویش رجوع کرد و به آمال برقراري تمدن 
اسالمي دست یافت؟

تی
جاب

ود  ن
سع

ر: م
    اث
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شکوفاشدکهدیگربهترجمهقانعنبود؛بلکه
بهدنبالایجادنهضتجدیدیباعنوانتولید
علومبودند.چوناکثرکتابهایدانشمندان
یونانی،ســریانی،هنــدیوایرانــیوقتیبه
جهاناسالممنتقلمیشــدبهدستاهلش

میافتاد.«]۵[
سخنگفتنپیراموننقشتمدناسالمیدر
پیشــرفتوتولیدعلمودستاوردهایعلمیو
سبقهفعالیتهایعلمی،بحثیجدامیطلبد
کهازعهدهاینمقالهخارجاســتودراینجا
تنهابهذکربرخینمونههــااکتفامیکنیمو

مابقیرابهمخاطبمشتاقمیسپاریم.

 رکود علم در تمدن اسالمی
پرســشاینجاســتکهباوجوددرخشش
بینظیرتمدناســالمیدرزمینههایعلمی،
چهشــدکهاینتمدندرحوزههایمختلف
اعمازفیزیک،شیمی،پزشــکی،نجوم،علوم
انسانی،جغرافیاو...روبهانحطاطرفت؟برای
اینمهمدالیلبیشماریرامیتوانبرشمرد

کهچندیازآنانراازنظرمیگذرانیم.
1(وجودحکاموزمامداراننــهچندانالیق
دربرهههایمختلفتاریخی،موجبشــدکه
باخودکامهگــیوحکومتنادرســت،تمدن
اسالمیودستاوردهایآنسیرینزولیطی
کنند.جرجیزیدانمیگوید:خلفایراشدین
ازشهریشدنعربهابیمداشتند؛بهعقیده
آنانپسازشــهریشدن،نشــاطآنانباقی
نخواهدماندولــذاعربهاراازتدوینوتألیف

کتببازمیداشتند.
2(جلوگیریازکتابتوتألیــفکتابنیزدر

رکودعلمبیتأثیرنبودهاست.
جملــه از مختلــف اقــوام یــورش )3

زردپوستهایآسیایمرکزی.
4(جنگهایصلیبیوپسازآن.

۵(حملــهمغولکــهویرانیهــایحاصلاز
حمالتآنانبهخصوصدرخراسان،ضربهای
سنگینبرپیکرهتمدناســالمیفرودآوردو

پسازآن.
6(ســقوطاندلــسازدیگرعوامــلمؤثردر

انحطاطورکودعلمدرتمدناسالمیبود.
7(دورشدنازمعیارهایاصیلاسالمی.

8(تحجرگری.
9(محدودیتهایسیاسیواجتماعی.

1۰(دنیاپرستی.
11(انحطاطاخالقی.

12(انحرافازاسالمراستین.
اینمواردهمگیازآســیبهاییهستندکه
برکالبدتمدناســالمیواردشــدندوتولید
وبــاروریعلــمدرتمدناســالمیراتهدید
وتحدیــدکردند.بــااینوجــود،همانطور
کهپیشتربیانشــد،ازآنجایــیکهعلماز
عواملیاصلیحیاتتمدناســالمیاســت،
بنابراینمیتوانباتوسلبهآنموجباترشد
وشــکوفاییمجددشرارقمزد.دراینمیان،
ایرانبهعنوانیکــیازمهمترینمراکزعلمی
وفرهنگــیدرقلبتمدناســالمی،ازدیرباز
تاکنون،درراســتایاینآرماننقشیپُررنگ
داشتهاســت.اماپیشازبررســیفرصتهاو
چالشهــایپیشرودراینمســیر،ضروری
اســتکهبهنقشایراندرتمدناســالمی،
بهخصوصدرحوزۀعلمودانشومراکزعلمی

نظریبیاندازیم.
باآنکهتمدناســالمیدربرهــهایازتاریخ
روبهزوالرفــت،امابهمــددتعالیمدینیو
محورهــایاصیلآنهرگزبهپایاننرســیده
ونخواهدرســید.همانگونهکــهپیشترنیز
اشارهکردیم،باتوســلبهعواملاصیلحیات
اینتمدن،میتوانجانیدوبارهبدانبخشید
ومجدداًشــاهددرخشــشبینظیرآنبود.
میراثوتراثبرجایماندهازتمدناســالمی
همچنانقادراســتمردماناینسرزمینرا
متحدکندوتحتلوایخوددرآورد،بهشرط
آنکهفرصتهــاوچالشهایپیــشرویرا
بررسیکردهوســپسباتوجهبهقابلیتهاو
ظرفیتهایبالقوهموجود،درراستایتحقق
تمدننویناســالمیبکوشــیم.درراستای
احیایایــنتمدن،بــاچالشهایــیروبهرو
هســتیمکهازآنجملهمیتوانبهمواردذیل

اشارهکرد:
1(یکــیازچالشهاومعضالتیکــهامروزه
درگســترهاینتمدنبداندچارشــدهایم،
احساسبیهویتیاســت.چراکهمیپنداریم
غربسرمنشــأتمامعلوموپیشرفتهاســت
وهرآنچههســتیم،وامدارآنانیــم.اینتفکر
نادرســتچنانروحواندیشــهمارامشغول
کردهاســتکههویتوگذشتهخودومیراث
عظیمعلمیوفرهنگیوتالشهایبیشــمار

ودستاوردهایپیشــینیانخویشرابهدست
فراموشیدادهایم.

2(آفتیدیگرکهبرپیکــرهعلمیاینتمدن
افتادهاست،تنزلمقامعلمومقدساتاست.
اگرچهامروزهعلمپیشرفتهایبسیاریکرده
است،امابیشتربهچشمابزاریدیدهمیشود

کهقداستپیشینراندارد.
3(امروزهغفلتازعلــموعلمآموزیباوجود
توصیههایفراوانبهاینامرخطیردراسالم،
براینگسترهسایهدواندهاست.شایدیکیاز
عللآناینباشــدکهدرفقه،علمبهصورت
فریضــهایهمچوننمــاز،زکات،خمسو...
تلقینشدهاســت.هرآنچهفریضهتلقیشد،
باتماممشــقتهایپیشروتوسطمسلمین
حفظشــدهوبدانعمــلمیگــردد،امااز
آنجاییکهبرایمثالســفرهایعلمیبرای
کشفودســتیابیبهعلمواندیشههاینوین،
همچونســفرحجفریضهتلقینشدهاست،
چندانموردتوجهقرارنمیگیرد.ازســویی
دیگر،ممکناســتتفســیریکهازعلمارائه
میشــودبهاینغفلتدامنبزند.برخیعلم
رایادگرفتنمسائلشــرعیمیپندارندونه
فریضهایمستقلودانســتنفرایضاسالمی
همکهبــهدوصورتاجتهــادوتقلیدممکن
استوتقلیدهمکاریاستسهلکهنیازیبه
علمآموزیخاصندارد.درنتیجه»طلبالعلم
فریضهعلیکلمسلم«رابهمعنایاخذعلمی
ازعلومدنیانمیپندارندوازکنارآنبهسادگی

عبورمیکنند.]6[
4(ازسوییدیگرنگاهمقسمفرهنگبهدونوع
غربیوشرقیموجبشــدکهتمامیمسائل
تمدناســالمیازجملهعلمباپیشفرضهاو
نگاهاروپامحورتعریفوتبیینشــود،کهاین
خودبســیجایتأملومداقــهدارد.چراکه
اینبینشونگاهازدلتمدناســالمیمتولد
نگشتهاســتوازنگاهجاریدراسالموعلوم
اســالمینظیرفقه،علماخــالقو...بیبهره
اســت.بنابرایناگرنگاهخودرابهچهارچوب
تنــگنــگاهاروپامحورانهمحــدودکنیم،از
بســیاریازظرافتهــاغافلخواهیــمبودو
قادربهتبیینوتشــریحجامعتمامیمسائل
نخواهیمبود.بایدتوجهداشتکههرفرهنگ
وتمدنباویژگیهایخاصخودونگاهحاکم
برآن،بااتکاءبــهتوانهایبالقــوهوبالفعل

از آن جایی که 
علم از عواملی 

اصلی حیات 
تمدن اسالمی 
است، بنابراین 

می توان با توسل 
به آن موجبات 

رشد و شکوفایی 
مجدد آن را رقم 
زد. در این میان، 
ایران به عنوان 

یکی از مهم ترین 
مراکز علمی و 

فرهنگی در قلب 
تمدن اسالمی، از 
دیرباز تاکنون، در 

راستای این آرمان 
نقشی پر رنگ 

داشته است

استعمار روحي!
یکی از  معضالتی که امروزه بدان دچار شده ایم، احساس بی هویتی است. چرا که 
می پنداریم غرب سرمنشأ تمام علوم و پیشرفت ها بود و هرآنچه هستیم، وامدار 

آنانیم. این تفکر نادرست روح و اندیشه ما را مستعمره خود ساخته است.
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خویشمیتواندنوزایشهایداخلیداشــته
باشدوبهتدریجزمینهبازتولیدخودرافراهم
آورد.اغلــبآنانکهمباحــثراتنهاازمنظر
روایتهایکالنوتقســیممدارانهاروپامحور
مــّدنظــرقــرارمیدهنــد،ازعمومیترین
متنهاییکهمســلمانانپیرامونعلم،تاریخ
آن،معیارهاونیزتجربههایپژوهشیوعلمی
خودنگاشتهاند،غفلتمیورزند.]7[نگاهکور
ومتعصبانهموجبشدهاســتکهبسیاریاز
دستاوردهایتمدناسالمیبهبوتهفراموشی
ســپردهشــودواینتفکرآنچنانشیوعپیدا
کردهاســتکهمردمانتمدناســالمینیز
گاهپیشــینهخودرافراموشکــردهومیراث
تمدنخویشرانادیــدهمیانگارند.باوجود
تماماســتعماراتفکریواندیشــهایوتمام
تالشهاییکــهبــرايامحاءنقــشعظیم
تمدناســالمیدرزمینهعلمودانشصورت
میگیرد،نقشتمــدناســالمیدرتولیدو
تبلورعلم،حقیقتیاســتانکارنشدنیوآثار
آنهمچناننــهتنهابرپیکرهجهاناســالم،
بلکهدرکلدنیامشهوداســت.مونتگمری
واتمورخمشهورانگلیسیمعتقداستپنهان
ســاختنیاانکارکردناینحقیقت،اشــتباه
اســت.ویتصریحمیکندکه»منمسلمانان
رارقیبانیکهبهزوروسرزدهوارداروپاشدند
نمیدانم،بلکهآنهــارانمایندگانیکتمدن
بادســتآوردهایبزرگمیدانمکهبهخاطر
اعتبارمنزلتشاندربخشوسیعیازکرهزمین
مسلطشــدندومنافعشانبهســرزمینهای

مجاورنیزجریانیافت.«]8[
اکنونبایداینبــاوررادرخودمتولدومتبلور
کنیمکهتمدناســالمآنچنــانتمدنغنی
وســازندهايبودهوهســتکهنهتنهاموجب
باروریورشدخوداســت،بلکهکلدنیارانیز
تحتتأثیرخــودقرارخواهدداد.متأســفانه
امروزبهدلیلفراموشــیهویتاصیلوناچیز
شمردنارزشداشــتههایخویش،بیگانگان
گویســبقتراازتمدنیربودهاندکهزمانی
طالیهدارعلــمودانشبودوتمــامجهانرا
تحتلوایعلمیخودقــراردادهبود.ازهمه
مهمترآنکهماایرانیــانفراموشکردهایمکه
هموارهبرتمدناســالمیتأثیرگذاربودهایمو
اکنوننیزبیشازهمهقادربهاحیاءاینتمدن
خواهیمبود.پ.ژ.مناشهمعتقدبود»ایرانیان

بقایایتمدنتلطیفشــدهوپــروردهایبه
اســالمتحویلدادندکهبراثرحیاتیکهاین
مذهبدرآندمیدجــانتازهایگرفت.«]9[
اکنــوننیزایرانبــهعنوانقلــباینتمدن
بیشازهمهبایددرتالشباشدتاتمدننوین
اســالمیرابازتولیدکند.دراینراستابایدبه
اســالمحقیقیبرگشــتهوهمچونگذشته،
بدونتعصببــراياخذعلمتــالشکنیمو
نگذاریمکهدراندیشــههایدیگریکهنهتنها
متعلقبهمانیســت،بلکهحتیگاهدرتضادبا
ماســت،مغروقگردیم.برايرسیدنبهاین

آرمانتوجهبهچندنکتهضرورياست:
1(اولینقدمباورداشــتههاوهویتخویشو

سپسبازگشتبهارزشهایاصیلاست.
2(توجهبهفریضهعلماســتکهدراســالم

راستینبارهابدانتأکیدشدهاست.
3(گشــایشوتوســعهمراکزعلمیدراقصی

نقاط.
4(مراوداتعلمیبدونتعصب.

۵(اخذعلمازغیر.
6(تالشبــرایتعمیموبومیســازیعلوم
میتواندمارادراینراستایاریکند.همچنین
بایدتوجهداشــتکهتقلیدصــرفازعلومو
اندیشــهدیگری،اندکاندکموجبتسخیر
اندیشهوفراموشــیمنظومهفکریخویشتن
میشود.امروزهچهارچوبتفکریرایج،تقلید
صرفازمنظومههایاندیشهغربیاست،این
درحالیاستکهتمدناسالمیمیراثیغنیاز
اندیشــهرادرخویشدارد.درمراکزعلمیما
بارهاوبارهاتفکراتغربــیترجمهوتدریس
میشــود،غافلازآنکهنگاهومنظومهفکری
اندیشــمندانیهمچونفارابــی،ابنخلدون،
مولوی،شــریعتی،مطهریو...راهگشایما

خواهندبود.
7(بابازخوانیاندیشــههاوســننفکریاین
اندیشــمنداناســتکهمیتوانیمخودرااز
یوغنگاهیوروسنتریکرهاسازیموپاسخیاز
جنسخودمانبرایمعضالتخویشبیابیم.

]1۰[
8(بایدخودراازنگاهشــعائرمأبرهاکردهو
درعمل،علــمرابهمیدانآوریــموفراموش
نکنیمکهاســالموتعالیمآن،جهانیوبرای
تمامیادواراستوتمســکبدانمیتواندما
رادوبارهبهاوجبرســاند.همانطورکهامروزه

درزمینههایمختلفعلمینصصریحقرآن
موردتوجهبسیاریازاندیشمندانغربیقرار
گرفتهاستوراهنمایآناناست،درحالیکه
ماخودمیراثخویشــتنرافراموشودست
طلببهســویدیگریدرازکردهایم.پیشینه
علمیوتمدنغنــیوتعالیماصیلاســالم،
اهرمیاستبسمســتحکمکهباتوسلبدان
قادرخواهیــمبوددوبارهدرقلــهعلمودانش
قرارگیریم،بهشــرطآنکهخودراازیوغنگاه
اروپامحورانــهبرهانیموهویتوداشــتههای
خویشراباورنماییموبدانهاتمسکجوییم

ودرراستایاعتالیآنهابکوشیم.

]1[.قربانــی،زینالعابدیــن،)13۵4(،تاریخ
فرهنگوتمدناســالمی،دفترنشرفرهنگ

اسالمی،ص11.
]2[.توینبی،آرنولــد،)13۵6(،تحقیقیدر
بابتاریخ،ترجمهوحیــدمازندرانی،تهران:

توس،صص127-126.
]3[.داوریاردکانی،رضــا،)13۵7(،فارابی
مؤســسفلســفهاســالمی،تهران:انجمن

حکمتوفلسفه،صص2و27.
]4[.صرفــی،محمدتقــی،)137۵(،تمدن
اســالمیاززبانبیگانــگان،قم:دفترنشــر

برگزیده،چاپسوم،ص1۰6.
،)138۵( عبدالحســین، زرینکــوب، .]۵[
کارنامهاســالم،تهران:انتشــاراتامیرکبیر،

چاپیازدهم،ص49.
]6[.مطهریبهنقلازحسیننژادمحمدآبادی،
حمید)138۵(،»رابطهعلــمبافرهنگوتمدن
اســالمیازدیدگاهشــهیدمطهــری«،مجله

اندیشهحوزه،مهروآبان138۵،شماره6۰.
]7[.جعفریــان،رســول،)1393(،علــمدر

تمدناسالمی،تهران:نشرعلم،ص14.
]8[.وات،ویلیــاممونتگمری،)137۰(،تأثیر
اسالمبراروپایقرونوسطی،ترجمهحسین
عبدالمحمــدی،قم:مؤسســهآموزشــيو

پژوهشيامامخمینی،صص9و16.
]9[.بهنام،عیســی،)1386(،تمدنایرانی،
تألیــفجمعیازخاورشناســانفرانســوی،

تهران:علمیوفرهنگی.
]1۰[.میــری،ســیدجــواد،)1394(،ماو
فارابی:فراسوینگاههایکارمندوارانهبهعلوم

انسانی،تهران:جامعهشناسان.

هدیه تمدن اسالمي به غرب
تمدن اســالمی تعداد زیادی کشــفیات گران بها و اختراعــات در همه بخش های 
علوم به مغرب زمین هدیه داد؛ اما شاید ارزشمندترین آن ها اسلوب تحقیقات علم 

طبیعی است که منجر به شناخت قوانین طبیعت و تفوق و کنترل آن ها گردید.

امروزه چهارچوب 
تفکری رایج، 
تقلید صرف از 
منظومه های 
اندیشه غربی 
است، این درحالی 
است که تمدن 
اسالمی میراثی 
غنی از اندیشه را 
در خویش دارد. 
در مراکز علمی 
ما بارها و بارها 
تفکرات غربی 
ترجمه و تدریس 
می شود، غافل 
از آن که نگاه و 
منظومه فکری 
اندیشمندانی 
همچون فارابی، 
ابن خلدون، 
مولوی، شریعتی، 
مطهری و ... 
راهگشای ما 
خواهند بود

مقاله
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 جایگاه زبان فارسی لزوم تقویت جایگاه جهانی زبان فارسی
در تمدن اسالمی

زبان و هویت 
ملت ها

صـادق کـرمیار
 نویسنده

بیگمانمهمتریــنواصلیتریــندلیلیکه
تاکنونموجــبمانــدگاریونامیراییزبان
فارســیشــده،وجودادبیاتغنیوریشهدار
فارسیاســت.تردیدینیســتکهچنینآثار
ارزشــمندیدرخألپدیدنیامدهویکشــبه
آفریدهنشدهاند،بلکههریکازآنهاثمرهوبازده
فرهنگوتمدنیپویاوروبهرشــدبودهاست.از
اینروســتکهدرمییابیمهرگاهتمدنیپویاو
تأثیرگذارباشد،الجرمزبانآنقومنیزدرمسیر
حرکتتمدنیهمانقوم،بالندهخواهدشــد.
فرهنگوادبیکــیازاصلیتریننمودارهای
پویاییتمدناست.نشانههایدیگرمانندعلم،
سیاست،نیروینظامیوجمعیتنیزاگرهمپای
فرهنگوادبوهنررشدداشتهباشد،میتوان
باورداشــتکهتمدنآنقومنهتنهاپویاست،
بلکهبردیگرتمدنهانیزتأثیرخواهدگذاشت

ودرگذرزمانبــرخردهتمدنهاچیرهخواهد
شدوآنهارازیرپوشــشخودقرارخواهدداد.
میگویند،تمدنروبهزوال،زباناینتمدنرانیز
درمسیرفروپاشیقرارمیدهدواساساًنشیبو
فرازیکزبان،معلولعلتهایگوناگونینظیر
فروپاشیسیاسی،اقتصادی،علمی،فرهنگی
وهنریست.ازسویدیگر،حرکتواپسگرای
زباننیزمیتواندبرفروپاشیسیاسی،اقتصادی
وعلمیتأثیرداشتهباشــد؛بهاینمعناکهیک
سیاستمداربرایچیرگیبرحریفنیازبهزبانی
قدرتمنددارد،یکاقتصاددانبرایپیروزیدر
عرصهاقتصادینیازبهزبانــیپویاداردتابتواند
برزمیــنبازیاقتصــادیســیطرهیابدویک
دانشــمندبرایعرضهدانشخویشبایدزبانی
سختواســتوارداشتهباشــدتابتواندآنچهدر

ذهنداردباخطوزبانخویشانتقالدهد.

میشددرسالهایاولانقالب،زبانفارسیرا
یکاصلبااهمیتتلقیکردکهالبتهمشکالت
عدیدهوجنگ،فرصــتاینهمــهکارراازما
گرفت.درسالهایاخیرنیزدرجهترسیدن
بهیکزبانمعیارومشــترکمیانکشورهای
فارسیزبانایرانوافغانســتانوتاجیکستان
قدمهاییاصولیومحکمبرداشتهنشدهاست
وهنوزبرایرسیدنبهشــرایطایدهآلدراین
زمینهبایدکارهایزیادیانجامبدهیم.درکنار
بخشدولتیوحمایتهایآنــان،بایدبخش
خصوصــیوحتیتاجرانوگردشــگرانمابه
ایننکتهتوجهویژهایداشتهباشندکهاززبان
فارســیحمایتکنند.بههرحالشعرفارسی
بهعنوانیکابزارقــوی،روزگاریایننقشرا
برعهدهداشــت.میتوانباعنایتبهذهنیت
مردممنطقه،ازتلفیقدرستشعروموسیقیو
عرفانوتصوفریشهداروتوحیدینیزدرجهت
گسترشزبانوفرهنگفارسیوایرانیاستفاده
کردوبخشیازپیامانقالباسالمیوآرمانهای
انقالبودینمبیناســالمرانیزدراینظرفو
قالبتقدیمتشــنگانحقیقتکرد.بیشترین
تالشاســتعمارپیردرســرزمینهاییمثل

هند،حذفزبانوفرهنگفارسیومسلمانیو
جایگزینکردنانگلیسیبهجایاینزبانبود.
آناندرکلکتهوپسازآنکهکمپانیاستعماری
هندشرقیراراهاندازیکردند،بالفاصلهدرکار
کتابوانتشاراتوفرهنگوزبانکارکردندوتا
چنددههفقطکتابهایفارسیچاپکردند.
عدهایایرانیوهندیرابهاسمسفرنامهنویس
بهفرنگفرســتادندوجلوههایفرنگرابهرخ
آنهاکشــیدندوکمکمبازباناردوبهاستقبال
زبانانگلیســیرفتندودرسدههایبعدتقریباً
زبانفارسیراممنوعکردندوکمکمزباناردورا
نیزکنارگذاشتندودراداراتشانشرطاستخدام
رازبانانگلیسیعنوانکردند.ایکاشماهماز
ایننوعبرنامهریزیدرجهتدرســتاستفاده

میکردیم.

 نسبت زبان فارسی
 با تمدن اسـالمی 

یکی از دغدغه های رهبــر انقالب وضعیت کنونی 
زبان فارسی است ؛ ایشان دو سال پیش در دیدار با 
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی گفتند: »زبان 
فارسی یک روزی از قسطنطنّیه  آن روز، از استانبوِل 
آن روز، زبان علمی بوده تا شبه قاّره  هند... در آستانه 
-مرکز حکومت عثمانی- زبان رسمی در یک برهه  
طوالنی ای از زمان، زبان فارسی بوده. در شبه قاّره ی 
هند برجسته ترین شخصیت ها با زبان فارسی حرف 
می زدند... اّما ما در کانون زبان فارسی، داریم زبان 
فارسی را فراموش می کنیم.« در این گزارش مروری 
داریم بر دیدگاه سه نفر از کارشناسان درباره نسبت 

زبان فارسی با تمدن اسالمی .

اگرتوجهکنیدکهبسیاریازمعارف
دینیبهزبانفارسیبهرشتهتحریر
درآمده،متوجهمیشــویدکهزبان
فارسیچقدرتوانســتهدرتحکیم
وترویجمعــارفاســالمیدربین
کسانیکهیافارســیزبانبودندیا
فارسیرامیدانســتند،مؤثرباشد.
بــههمیندلیــلزبانفارســیدر
بینکشــورهایدوردســتتمدن
اســالمی،پساززبانعربی،دومین
زبانمذهبیمحســوبمیشــود.
بهخصــوصدرمناطــقترکزبان
وشــبهقارههنداینعالقــهبهزبان
فارســیتاآنجابودکــهتُرکهای
مســلماندرهرکجاکــهحکومت
تشــکیلدادند،زبانفارسیرازبان
رســمیاعالمکردند.اینرا،همدر
ترکانازبککهدرقرندهمواوایل
قرنیازدهمهجریدرآسیایمیانه
سلسلهشــیبانیراتشــکیلدادند
میتوانیدببینیدوهمدرتیموریان
کهقبلازآنهادرقرنهشتمتادهم

بودندوزبانفارسیرادرکلآسیای
میانهبهعنوانزبانرسمیحکومت
اعالمکردند.دردولــتعثمانینیز
کهمناطقگستردهایازجهانرادر
اختیارداشتندتامدتهازبانرسمی
زبانفارســیبود.حتیدربوسنیو
هرزگوینکهازمتصرفاتعثمانیآن
زمانبودومردمآنهماغلبمسلمان
بودند،زبانفارســیآنقــدررواج
داشتکهمابیندانشمندانوادبای
آنهابهافرادفراوانــیبرمیخوریم
کهشــرحمثنوییــاحافــظوآثار
دیگربزرگانزبانوادبفارسیرااز

خودشانبهیادگارگذاشتهاند.

محمد رجبی
کارشناس زبان  های  باستانی

علیرضا قزوه 
شاعر
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گفت وگو

   مــردم ایران درســت جایی 
بزرگ تریــن و مهم تریــن انقالب 
طول تاریخ شــان را رقم زده اند که 
حاکمیت با دیــن و فرهنگ آن ها 

ســر عناد داشــت. از میان دالیل 
متعدد انقالب سال 57، تأثیرعامل 

فرهنگی چه اندازه بود؟
انقالبمــا،انقالبیفرهنگیاســت؛یعنیدر

شــرایطیکهتحلیلگرانسیاســیاحتمال
چنینانقالبیرانمیدادنــد،عاملفرهنگی،
انقالباسالمیایرانرارقمزد.عواملدیگري
هممؤثربودند،امانهبــهاندازهعاملفرهنگی.
بهعبارتــیفاکتورهایاقتصادی،سیاســیو
امنیتی،مسائلبرجســتهاینبودندکهمردم
بهخاطرآنهابــهخیابانهابریزنــد.نگرانی
مردمبهخاطرفرهنگمبتنیبردینشانبود
وبرایآنانقالبکردندوشــهیددادند.برای
همیندرگونهشناســیانقالبهــایجهانی،
انقالباســالمیایــراندرذیــلانقالبهای
فرهنگیدســتهبندیمیشــود.کارشناسان
اذعاندارندآنچهباعثانقالبمردمایرانشد،
تاثیرپذیریشانازحماسهعاشــورااست.در
دورانجنگتحمیلیهم،آنچهباعثشداین

دورانمقدسشودفرهنگعاشوراییبود.
متأســفانهبعدازجنگبهدالیلــیبهفرهنگ
بیتوجهیشــد.ضمناینکهدشــمنوقتی
نتوانســتدرصحنــهجنــگوتحریمهای
اقتصادیموفقشــود،بــهکارفرهنگیروی
آوردتاباورهایمذهبیمــردمرامتزلزلکند.
بهگمانمنفاجعهفرهنگیازهمینجاشروع

شدوهیچگاهمتوقفنشد.
   یعنــی مســئوالن آن موقع 
حواس شان نبود که جلوی فاجعه را 

بگیرند؟
پذیرشقطعنامهوحــوادثبعدازآنبهقدری
زیــادوپیدرپیبودکهفرصتیبهمســئوالن
نظامنمیدادتامردمراتوجیهکنند.نکتهبعد
کهباعثســرخوردگیمردمشــد،اختالفات
میانبرخیازمســئوالنبود.بعدازشــهادت
72تن،تامدتهایکوحدتیمیانمسئوالن
وجودداشــت،امادرانتخاباتمجلسســوم
جناحبندیهایدوگروهوافشاگریهایشان
باعثیأسمــردمورزمندگانشــد.خاطرم
هســتدردوردومانتخاباتمجلسسوم،دو
لشــگربرایمرخصیبهتهرانآمــدهبودند،
اینرزمندگانبهجایجنگگرفتارانتخابات
وکارهایسیاســیشــدهبودند.طبیعیبود
اینرزمنــدهبعدازبازگشــتدیگــررزمنده
قبلینیســت.اتفاقاًطولینکشیدکهچندروز
بعدازاینانتخاباتمافاوراازدســتدادیمو
شکســتهایمادرجبههشروعشدکهدرنوع

خودبیسابقهبود.

صاحب نظر و فعال در حوزه فرهنگ
رهبري هم صاحب نظر در حوزه فرهنگ هستند و هم در این حوزه فعالیت داشته اند. 
ایشان در اوایل جواني »آیینه در قلمرو اسالم« را ترجمه کرده اند که البته این کتاب 

ترجمه صرف نیست، بلکه افزوده هاي ایشان آن را ارزشمندتر کرده است. 

 فرهنگ ، زیربنای
 تمدن نوین اسالمي

وقتی از تمدن نوین اســالمی حرف می زنیم زبان و فرهنگ جزو الینفک آن اســت. این مسئله در بیانات مقام 
معظم رهبری همواره مورد تأکید بوده؛ گاهی به شــکل مصداقی و گاهی در قالب دغدغه های فرهنگی. سراغ 
محسن مؤمنی شــریف رفتیم تا با او در این باره گفت وگو کنیم. دلیل این انتخاب، مسئولیت فرهنگی مؤمنی 
در حوزه هنری و نیز جایگاه او به عنوان کارشــناس و نویسنده ای توانمند اســت. حوزه هنری از بدو تأسیس 
تاکنون در زمینه های مختلف فرهنگ وهنر مثل تولید فیلم های  سینمایی، تئاتر، کتاب، آثارتجسمی، موسیقی 
و ... حضوری پررنگ داشته و از نهادهای تأثیرگذار فرهنگی محســوب می شود. با محسن مؤمنی شریف ضمن 

گفت وگو درباره دغدغه های فرهنگی رهبری، درباره نسبت فرهنگ با انقالب اسالمی هم صحبت کردیم.

احمد رنجبر

گفت و گو با محسن مؤمنی شریف درباره دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری، 
نقش فرهنگ در پیروزی انقالب، جایگاه آن در تمدن نوین اسالمی و ... 
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تأثیراینجناحبندیرویمردمهممشــخص
بود.اینهــازمینههایــیبودندکهدشــمن
رویشانانگشتنهادوباعناوینیمثلاینکه
اینشعارهاآرمانهایدستنیافتنیهستند،
مــردمرامأیــوسکردنــد.وادادگــیبرخی
مسئوالنوپیچششانازمواضعقبلیهمدر
اینزمینهمؤثربودکهزمینهبرایکاردشمن
بیشازپیشفراهمشــد.درحوزهادبوهنر
همبهناگاهبخشهاییبهدستمخالفاننظام

افتادکهشروعبهمواجههباارزشهاکردند.
درکنارهمهاینها،ایســتادگیوپایبندیبه
آرمانهایانقالبباعثشــدهدشــمنتاحد
زیادیناکامشــودکهدرجایخودارزشمند

استوبایدآنراموشکافانهتحلیلکرد.
   در ســال های اخیــر به خاطر 
مشکالت اقتصادی، توجه مسئوالن 
بیشــتر متوجه رتق و فتق معیشت 
مردم شده و از آن طرف خود مردم 
هم به ناچــار برای امــرار معاش، 
فرهنــگ را از ســبد خانوار حذف 
کرده اند. مســئوالن هم گویا از این 

مقوله غافل هستند.
متأسفانهاغلبمســئوالنمادربخشفرهنگ
اشــرافالزمراندارند.نشــانههايفراوانيدر
اینبــارهميتوانیافت؛ازنحــوهبودجهبندي
درمجلــسومناظرههایانتخاباتریاســت
جمهوریميتوانفهمیدکهفرهنگدردرجه
اولقرارندارد.درحالــیکهرهبريميگویند
بایدسیاســتواقتصــادودیگرمســائلتابع
فرهنگباشــد.متأســفانهایندیدگاهمیان
مســئوالنوجودندارد.برايهمینوقتيیک
بحــرانپیشميآیــد،نخســتینچیزيکه
موردبيمهــريقرارميگیردفرهنگاســت.
اینرانميتوانمنکرشدکهبرخیمسئوالن،
فرهنگراچیزکماهمیتيميدانند،درحالي
کهاگربهقدرتآنایمانداشــتند،اســتفاده
بســیاربهینهایازآنمیکردنــد.بندهاعتقاد
دارممشکالتاقتصادي،اجتماعي،سیاسیو
...ازطریقاصالحفرهنگمردمحلميشود.

   فرهنگ در حالــی جایگاهی 
میان برخی مسئوالن ندارد که رهبر 
انقالب مشــخصًا درباره فالن فیلم، 
کتاب، کارگردان و یا نویسنده نظر 
مي دهند. خود شما به عنوان کسی 

که به اقتضای مســئولیت با ایشان 
در ارتباط هســتید، چه تعریفی از 

دیدگاه فرهنگی رهبری دارید؟
رهبرياینویژگيرادارندکههمصاحبنظر
درحوزهفرهنگهســتندوهــمدراینحوزه
فعالیتداشــتهاند.بــهعنوانمثال،ایشــان
دراوایلجوانــي»آیینهدرقلمرواســالم«را
ترجمهکردهانــدکهالبتهایــنکتابترجمه
صرفنیســت،بلکهافزودههايایشــانآنرا
ارزشــمندترکردهاســت.یاکتاببسیارمؤثر
ایشــانیعنی»طرحکلياندیشــهاسالمي«
نشانميدهداینشخصیتدرحوزهفرهنگ
حرفهابرايگفتندارد.ایشانقدرتفرهنگ
وابزاهايفرهنــگراميدانند.بــرایهمین
وقتيرمانیميخوانند،آنرابرايلذتصرف
نميخواننــد؛درواقعازطریقیــکرمانبه
حقایقدیگــریپیمیبرند.یکــيازراههایي
کهایشــانبهواقعبینيدربــارهجهانغرب
رسیدهاند،مطالعهفراوانهمینرمانهااست.

   خاطرم هســت چند سال پیش 
مجید مجیدي در مصاحبه با روزنامه 
جام جم، از وســعت نگاه رهبری در 
برخورد با فیلم های سینمایی گفته 

بود.
اینهانشــانميدهدکــهرهبریبــهواقع
فرهنگراميشناســند.ميدانیدکهایشــان
ازجوانــيعالقــهوافريبــهشــعروادبیات
داشتهاند.بنابراینایشانصاحبنظردرحوزه
فرهنگهســتندوچوندرحوزهاجراسابقه
درخشــانيدارندوکشــورونظــاماجرایيرا
خوبميشناسند،معموالًدرکناربیاندردها
وتهدیدها،فرصتهاراهمبرميشــمارندوراه
رانیزنشــانميدهند.ایننکتهبسیارمهمي
استکهایشانبرخالفبسیاريازکارشناسان
فقطکليگویينميکنند،بلکــهراهحلارائه
میدهند.ضمــناینکهواقعیتهــاراوقتي
منتقدانمطــرحميکنند،فقطبهبخشــياز
آناشــارهدارندکهعمدتاًنقاطمنفياســت.
درصورتیکهنقاطمثبتــيهموجودداردکه
رهبريبهآناشــارهدارندوليجبههمخالفان

بهآنتوجهیندارند.
   مســئوالن چگونه می توانند از 
نگرش فرهنگی رهبری اســتفاده 

کنند؟

ایشــاننعمتبزرگيبــرايماهســتندکه
بایــدبیشــترقدرشــانرابدانیــم.اینگونه
نباشــدکهبهگفتههايشــانگــوشکنیمو
زودفرامــوشکنیــم.گرفتاريماایناســت
کهحساســیتهايمانراازدســتدادهایم؛
امیدوارمهمه،ازجملهشــورايعاليانقالب
فرهنگي،مسئولیتشانراقويترانجامدهند

وپویاترازپیشباشند.
   به نظر شــما ریشــه دغدغه 

فرهنگی رهبر انقالب چیست؟
قبلازهــرچیــزبایدعــرضکنمکهایشــان
همیشــهدربارهفرهنگهشــداردادهانــدواز
دغدغههايشــانگفتهاندوحاالنوبتماستکه
آســتینباالبزنیم.ازجملهنگرانيایشــان،زبان
فارسياست.معتقدندکهابعاداینتهاجمخیلي
گستردهاســتوازنخبگانتاتودهمردمرادربر
ميگیرد.مگرهدفاصلــيانقالبماچیزیغیر
ازایجادتمدننویناسالمياست؟مسلماًتمدن،
زبانميخواهدواگرزبانموردتهاجمقرارگیرد،
اساستمدنضربهميبیند.ایشــانبهتولیدات
فرهنگــيوهنريمثلفیلم،انیمیشــن،کتاب،
تئاترو...اشارهومختصاتآنهارابیانمیکنند.

طبیعیاســتکهبعدازانتخابــات،فرهنگ
خیلیآســیبمیبیند؛درســتیاغلطبرای
جلــبآرایمــردمافشــاگریهاییصورت
میگیرد.متأسفانهنامزدهاحواسشاننیست
کهدارندناخواســتههمهدستاوردهاینظامرا
زیرســؤالمیبرند.بعدازآنهمدرهیاهوی
شــکلگرفتهعدهایدررأسقــرارمیگیرند
کهســنخیتچندانیباآرمانهــایانقالب
ندارند.اینهــابهبهانهعقالنیــتمیخواهند
آرمانهاراخدشــهدارکنند.مابایددرمقابل،
آرمانهایمانرابرجســتهکنیم.اینآرمانها
عزتملی،اعتمــادبهنفسملــی،معنویت،
استقاللآزادی،عدالتو...است.اینآرمانها
کهنهشدنیهمنیستند،منتهیبایدطرحاین
آرمانهاتوأمباعقالنیتباشدونبایددیگرانبا
شعارعقالنیتبهمقابلهباآرمانهایمابیایند.
قطعاًوابســتگیبهدشــمنعقالنیتنیست،
دوستیبادشمنودوستنشاندادندشمن
)کهفراواندرمطبوعاتوآثارهنریشاهدش
هستیم(عقالنیتنیست.رهبریزودترازهمه
پیبهایناتفاقمیبرندوازجملهنگرانیهاي

ایشان،همینمسئلهاست.

مقام معظم 
رهبری  همیشه 

درباره فرهنگ 
هشدار داده اند و از 
دغدغه هاي شان 

گفته اند و حاال 
نوبت ما است که 

آستین باال بزنیم. 
از جمله نگراني 

ایشان زبان فارسي 
است. معتقدند که 

ابعاد این تهاجم 
خیلي گسترده 

است و از نخبگان تا 
توده مردم را در بر 

مي گیرد. مگر هدف 
اصلي انقالب 

ما چیزی غیر از 
ایجاد تمدن نوین 

اسالمي است؟ 
مسلماً تمدن، 

زبان مي خواهد 
و اگر زبان مورد 

تهاجم قرار بگیرد 
اساس تمدن ضربه 

مي بیند

ریشه فرهنگی انقالب
انقالب ما، انقالبی فرهنگی اســت؛ یعنی در شــرایطی که تحلیل گران سیاســی 
احتمال چنین انقالبی را نمی دادند، عامل فرهنگی، انقالب اسالمی ایران را رقم زد. 

عوامل دیگري هم مؤثر بودند، اما نه به اندازه عامل فرهنگی.  
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مقاله

درمیانمباحثمرتبطباتولیدعلومانسانیاسالمی،
مســئلههایمختلفیوجودداردکهبرایحلآنها
میتوانازهردورویکردنظری)قیاســی(وتجربی
)اســتقرایی(بهرهگرفت،اماازآنمیان،بحثدرباره
»امکان«علومانســانِیاســالمیو»ســازوکارهاو
روشهــا«یتولیدوتحّققآن،مهمترواساســیتر
هستند.درزمینهامکانعلومانسانِیاسالمی،چنانچه
اثباتشودکهدردورهاعتالیتمّدناسالمی،معارف

وعلومیکهازســنخعلومانسانیباشــندوهویّت
اسالمینیزداشتهباشــند،وجودوتحّققداشتهاند،
امکانعلومانسانِیاســالمیبهاثباترسیدهاست.
آنچهازپیمیآید،سلســلهیافتههاواستنباطهایی
معرفتیبه اســتکهازغوردراینتجربهتاریخــیـ

دستآمدهاست.
قواعدوســازوکارتولیدعلومانسانی،»جعلی« 1
و»وضعی«نیســتند؛یعنیچنیننیستکهانسان

هرطورکه»بخواهد«،همانبشــود.علومانسانی،
مستقلاز»خواســت«و»اراده«انســانی،هویّتو
منطقیدرونیداردکهانســانبایدبه»کشــف«و
»شناسایی«آنهّمتبگماردومقاصدوغایاتخود
رادرچارچوبهمینهویّــتومنطقدرونی،طلب
کند.بهعبارتدیگر،تولیدوابداععلومانسانی،مبتنی
بر»ســاختار«یاســتکهاز»طبع«و»سرشت«
روندشکلگیریعلومانســانیبرمیخیزدوانسان
ازتصّرفدراینطبعوسرشــت،عاجزاســت.آری،
اینکهعلومانســانیچهماهّیتومحتواییداشته
باشد،وابســتهبهگرایشهایارزشیوایدئولوژیک
ـبرخالفعلوم انساناست،چراکهعلومانســانیـ
ـعلومارزشیوفرهنگیهستند طبیعیوعلومپایهـ
ـونهبهصورت وواقعّیتهایجهانانسانیرابیشترـ
ـازدریچهارزشوجهانبینِیشــخصعالِم مطلقـ
توصیفوفهممیکنند.اماروندشکلگیریوتولید
علومانســانی،چنیــنحکمینــداردوتابععالیق
وتمایالتمانیســت.بهعنوانمثــال،اینکهعلوم
ـمبتنیبریکسلسله ـبلکهتمامعلومـ انســانیـ
»اصولموضوعه«یا»مبادی«هستیشــناختیو
معرفتشناختیهستندوخلقایناصولموضوعه
یامبادی،»نقطهآغاز«تولیدعلومانسانیاست،امر
»قهری«و»اجتنابناپذیر«اســتومابایدخودرابا
چنین»اقتضایساختاری«،تطبیقدهیم.ماهرگز
نمیتوانیمارادهکنیمکهاینسلسلهمبادی،درعلوم
انسانیاثرکندویابهلحاظمنطقی،متأثّرازخودعلوم
انسانیباشد.مســلماناندردورهتمّدناسالمی،به
دلیلذهنّیتقویمنطقیوفلسفیخویش،چنین

درکصوابوعمیقيازعلومانسانیداشتند.
شایداشکالشودکهمتفّکرانمسلماندردوره 2
اعتالیتمّدناسالمی،بهدنبال»ابداع«و»تأسیس«
صنفجدیدیازعلومانســانینبودند؛بلکهآنهادر
میراثواندوختهمعرفتیدیگران،نظر»انتقادی«و
»اصالحی«داشــتندوباخالقّیت،نکتههاولطایفی
راافزودندوحاصلناخواســتهایــن»تهذیبها«و
»تکمیلها«تولیدعلومانسانِیاسالمیبود.بنابراین،
آنان»آگاهانه«و»نّیتمندانه«،علومانسانیاسالمی
رانیافریدند.پسمانیزنبایــدازابتدا،چنینقصدو
انگیزهایدرســربپرورانیمودرپیتأسیسوابداع
باشیم.پاسخایناستکهبرفرض،اینتصّورصحیح
باشد،نمیتواننتیجهگرفتتنهامسیرممکنبرای
تولیدعلومانسانیاســالمی،مسیرتهذیبوتکمیل
استونبایدازآغاز،درپیتأسیسوابداعبود.تولید
علومانسانی،یکمقصدواحداست،اماچهبسابتوان

علوم انسانی در تمدن اسالمی
تولید علوم انسانِی اسالمی در تمّدن اســالمی از لحاظ »خاستگاه و منبع معرفتی« 
نیز خصوصّیت تمایزبخشــی دارد. آن ها توانستند تناسبی موّجه میان روش های 
»تجربی« و »عقلی« و »وحیانی« برقرار کنند و از هر یک، در موضوع  مرتبط بهره ببرند.

 بازسازی تجربه
 درخشان تاریخیـ  معرفتی 

مطالعه و تأمل درباره علوم انسانِی اسالمی، دســت کم از زاویه دو رویکرد انجام می شود؛ یکی »رویکرد نظری و 
قیاسی« دیگری »رویکرد تجربی و اســتقرایی«. هر یک از این دو رویکرد، مزایا و فوایدی دارند و نباید به بهانه  
گرایش به یکی، دیگری را نفی کرد یا به حاشیه راند. چه بسا مسئله هایی که برای حّل آن ها و اتقان هرچه بیشتر 

پاسخ ها، بتوان به هر دو رویکرد تکیه کرد و به این ترتیب، پژوهش دقیق تر و معتبرتری را عرضه کرد.

مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

آموز ه های امروزین تمّدن اسالمی در ساحت تولید علم
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ازمســیرهایگوناگونبهاینمقصدرسید.ازطرف
دیگر،اینگونهنیســتکهبهطورکامل،بهذهنّیتو
انگیزهمتفّکرانمتقّدِممسلماندسترسیواشراف
داشتهباشیموبتوانیمقاطعانهادعاکنیمکهآنانبه
دنبالتأسیسعلومانســانینبودند.چهبساآنانبه
ایننّیتبهعرصهنظریهپردازیانتقادیواصالحی
پانهادند،امادرنوشتههایخودبهایننّیت،تصریح
ویاحتیاشــارهاینیزبهآننکردهاند.نکتهســوم
اینکه،شــکلگیریرویکــردتأسیســی،معلول
اجتماع،عللودالیلمختلفاســتویکیازآنها
تّنبهتاریخیبهصورتاســتقاللفکریوفرهنگی
وجلوگیریازتهاجماتایدئولوژیکعلومانســانی
رقیباست.شایددرآندورهتاریخی،چنین»تنّبه«
و»خودآگاهی«ایدرمیانمتفّکرانمسلمانایجاد
نشدهبود،اماامروزهکهاینحالتپدیدآمده،چراباید
آنرادفعکردوایندرکوفهمرامیراند؟واشــکال
چهارماینکهرویکردتأسیســی،بهلحاظمنطقی،
هیچتّضادواصطکاکیباطبعوسرشتعلومانسانیو
یاروندشکلگیریآننداردونمیتواندلیلمنطقی
اقامهکردکهعلومانســانی،تنهاازمســیرتهذیبو

اصالحپدیدمیآید،ونهچیزدیگر.
اندیشــههاوانگیزههایایمانیودینی،محّرک 3
بزرگمتفّکرانمتقّدِممســلماندرتولیدعلمبود.
اسالم،هستهمرکزیفرهنگعمومیجامعهرادرآن
دورهتاریخیتشکیلمیدادواسالمنیز،توصیههای
مکّررنســبتبهعلمآموزیداشــت.کاریکهآیین
اســالموشــخصپیامبراکرم)صلیاهللعلیهوآله
وســلم(کرداینبودکه»طلبعلــم«رابه»فریضه
دینی«)امرواجب(بدلســاختوآنرا»فضیلت«
و»عبادت«شــمرد.درچنینحالتی،مســلمانان
کهعالقهوصفناپذیریبهآییناســالمداشــتند،
خودبهخودبرانگیختهمیشــوندوبهســویعلم،

مشتاقمیگردند.
فرآیند»ترجمــه«نیزبهتولیدعلومانســانِی 4
اسالمیکمکفراوانکرد.متفّکرانمتقّدِممسلمان،
بهواســطهفرآیندترجمه،بانظریاتوآراءگوناگون
آشــناشــدندوموضوعاتومحموالتشاخههای
مختلفعلومانســانیرافراگرفتند.بدیهیاســت
که»تضاربوتقابلاندیشــهها«تأثیریشــگرف
برشــکوفاییورشــدتفّکرعلمیداردوبسیاریاز
اندیشههاینوومبدعانه،معلولاینفرآیندهستند.
اگرچهقصــدحاکمّیتسیاســیازترجمه،چندان
مطلوبنبــودونمیتوانتمامآنچهکــهدراینباره
رخدادهراحمــلبرعلمدوســتیخلفایعباســی

کرد،اماحاصــلکارباانگیزههایسیاســِیپنهان
اینخلفا،تطابقنداشــت.بنابراین،ترجمهروندی
نامطلوبومذمومنیست،بلکه»تفّکرترجمهای«و
»ترجمهبسندگی«و»تقلید«و»دنبالهروی«،سزاوار
هیچقوماندیشندهوخالقینیست.متفکرانمتقّدم
مسلمان،ترجمهرابهمثابهمرحلهایبرایدانستن
وآگاهییافتنهرچهبیشترووسیعترفرضکردند،
امادرترجمه،»متوقــف«نماندندوبهمصرفکننده
فرآوردههایعلمیومعرفتیســایراقــوامتبدیل

نشدند.
متفّکــرانمتقــّدِممســلمان،هرگــزدچــار 5
»خودباختگیفرهنگی«و»مرعوبّیتنظری«نشدند
ورونــدترجمهوآشــناییبااندیشــههایبیگانه،به
شکلگیریاحساسحقارتوخودکمتربینیدرآنها
نینجامید.آنهابا»جسارت«و»شهامت«مثالزدنی،
اندیشــههایدیگرانرامطالعهمیکردنــدوازغورو
تعّمقدرآنهادستنمیکشــیدند،امادرعینحال،
به»تقلید«و»اقتباِسمحض«نیزخونگرفتهبودندو
»تکرار«و»ترجمه«رافضیلتنمیشمردند.متفّکران
متقّدِممســلمان،باتکیهبرمایههــاواندوختههای
اسالمیخودکهازقرآنکریموآموزههایپیامبراکرم
)ص(فراگرفتهبودند،»حاشــیهزنیوتعلیقهنویسی
انتقادی«رابهســّنتعلمــیرایــجدرجامعهخود
تبدیلکردهبودنــدوازمواجههباهیچاندیشــمندو
اندیشــهای،هراسبهدلراهنمیدادند.خودباختگی
واحساستهیمایگی،شهامتاظهارنظرورویارویی
معرفتیراازانسانمیستاندواورادرمعرفتوتکرار،
متوقفمیســازد.اینهمانبیماریمزمنیاستکه
مسلماناندردورهتاریخیاخیر،گرفتارآنشدهاندو
تصّورمیکنندکهدربرابرتمّدنغرب،هیچســخنی
برایعرضهندارندوبایدهمچناندرجایگاهشاگردی
بنشینندوحرفهایاستادرافهمکنند.تاهنگامیکه
حالتروانشناختیدرمیانمسلمانانوجودداشته
باشد،نمیتوانبهتولیدعلومانسانِیاسالمیامیدوار
بود.علومانسانِیغربی،دچارکاستیهاوتعارضهاو
کژیهایفراواناستودرعملنیز،نتوانستهتمّدن
غربیرابهسعادتجمعینایلکندوبهانسانمعاصر
غربی،نظاممعناییموّجهوقانعکنندهایارائهکند.با
اینحال،بسیارندمسلمانانیکهعلومانسانیغربیرا،
علممحِضومطلقمیدانندوبراینباورندکهماباید
بهاینعلوموفادارباشیمودرامتدادشانحرکتکنیم.

نخســتینمحفلعلمیدرمیانمسلمانان،در 6
»مدینه«وتوســطپیامبراکرم)ص(شــکلگرفت
ومطالعه»قرآنکریم«وتحقیــقدرآن،علمیبود

کهآنحضرتبدانپرداخت.پسازاین،ائمهاطهار
)سالماهللعلیهم(بهتدریجودردورههایبعد،دامنه
علوماسالمیوعلومغیراسالمیراگسترشدادندو
مباحثاتوتأّمالتعلمی،بســطچشمگیرییافت.
دراثرروندترجمهعلومبیگانهنیز،مســلمانشوق
بیشــتریبرایفراگیریوتفّکرپیداکردند.دراین
میان،مسئلهمهمآناستکهمســلماناندرمدت
زماناندکیبــهمرحله»نظریهپردازیمســتقلو
مبدعانه«رسیدندوبهتولیدوزایشعلمیپرداختند.
بهطورکلّی،روندتولیدعلمشاملروندهایطبیعی
وجهشیاست؛»روندهایطبیعی«،چندینقرنبه
طولمیانجامد،امادر»روندهایجهشی«،درزمان
بسیارکمتریعلمتولیدمیشود.آنچهکهدرتمّدن
اسالمیواقعشدرابایدمبتنیبرروندجهشیتولید
علمقلمدادکردکهبهحــق،ازاقتضائاتوامتیازات
متفّکرانمســلماناست.مستشــرقان،آنگاهکه
دراینبارهتدقیــقکردهاندوبهتأّمــلپرداختهاند،
نتوانســتهانداعجابخویشراازشتابخیرهکننده

تولیدعلمدرتمّدناسالمیپنهانکنند.
تولیدعلومانسانِیاسالمیدرتمّدناسالمیاز 7
لحاظ»خاستگاهومنبعمعرفتی«نیزخصوصّیت
تمایزبخشیداردوآنایناستکهمتفّکرانمتقّدم
مســلمان،نههمچونمتفّکرانیونانباســتان،
دچار»عقلبسندگی«شدندوازمطالعاتعینی
وتجربیغفلتورزیدند،ونــههمچونمتفّکران
غربمتجّدد،به»تجربهبســندگی«گرایشپیدا
کردندومعارفعقلیراانــکارکردند؛ونههمانند
هردویآنهااز»وحیالهی«روگردانشــدندو
بهورطهخویشبنیــادیفروغلتیدند.متفّکران
متقّدِممســلمانتوانســتندبراســاسفرهنگ
اسالمی،توازنوتناســبیموّجهمیانروشهای
»تجربی«و»عقلی«و»وحیانی«برقرارکنندواز
هریک،درموضوعهمخوانومرتبطبهرهببرند.
اگرچهمتفّکرانمســلماندرتمّدناســالمی،
عالقهوافریبهقرآنکریمداشتند،امابهدرستی
دریافتهبودندکهاینکتابآسمانی،نهتنهامعارف
عقلیوتجربیرانفینمیکنــد،بلکهبرايآنها
»حجّیتوکاشفّیِتمعرفتشناختی«قائلاست
وبهقطع،اســتفادهآنهاراتجویزمیکند.برخی
تحلیلگــرانتاریخیبهغلط،متفّکــرانمتقّدم
مسلمانرابه»نقلمحوری«ویا»تجربهگریزی«
مّتهممیکنند،اماایناتّهامــاتبامیراثیکهاین
متفّکــرانازخودبهجــانهادهانــد،هماهنگو

متناسبنیست.

نخستین محفل 
علمی در میان 
مسلمانان، در 

»مدینه« و توسط 
پیامبر اکرم )ص( 

شکل گرفت و 
مطالعه »قرآن 

کریم« و تحقیق 
در آن، علمی بود 

که آن حضرت 
بدان پرداخت. 

پس از این، ائمه 
اطهار)سالم اهلل 

علیهم( به تدریج 
و در دوره های 

بعد، دامنه علوم 
اسالمی و علوم 
غیراسالمی را 

گسترش دادند و 
مباحثات و تأّمالت 

علمی، بسط 
چشمگیری یافت. 
در اثر روند ترجمه 

علوم بیگانه نیز، 
مسلمان شوق 
بیشتری برای 

فراگیری و تفّکر 
پیدا کردند

سازوکار تولید علوم انسانی
قواعد تولید علوم انسانی، »جعلی« و »وضعی« نیستند؛ چنین نیست که انسان هر 
طور »بخواهد«، همان شود. علوم انسانی، مستقل از »خواست« و »اراده« انسانی، 

منطقی درونی دارد که انسان باید به »کشف« و »شناسایی« آن هّمت بگمارد.
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»حلقهاول،انقالباسالمیاست،بعدتشکیل
نظاماسالمی،بعدتشکیلدولتاسالمی،بعد
تشــکیلجامعهاســالمیوبعدتشکیلامت
اسالمیاست.اینیکزنجیرهمستمریاست
کهبههممرتبطاســت.«)بیاناتدردیداربا
دانشگاهیاناســتانکرمانشاه139۰/7/24(
ایشاندرسخناندیگریضمنتأکیدبرگذر
ازمراحلفوقدرتحققتمدننویناسالمی،
بهتبیینایــنمراحلپرداختــهومعتقدند
»قدماولکهپرهیجانتروپرســروصداتراز

همهاســت،ایجادانقالباسالمیاست.قدم
بعدی،ترتّبنظاماسالمیبرانقالباسالمی
است؛یعنیایجادنظاماســالمی،کهگفتیم
نظاماســالمی،یعنیهندسهعمومیجامعه،
 اسالمیبشود؛کهاینهمشــد.قدمبعدیـ
ایجــاددولت کهازاینهادشــوارتراســتـ
اســالمیاســت.بعدازاینمرحلــه،مرحله
تأللؤوتشعشــعنظاماســالمیاست؛یعنی
مرحلهایجادکشوراسالمی.اگراینمرحلهبه
وجودآمد،آنوقتبرایمســلمانهایعالم،

الگوواسوهمیشــویم:»لتکونواشهداءعلی
الّناس«آنوقتمرحلهبعــدی،ایجاددنیای
اســالماســت.فرآیندتحققتمدناسالمی،
همینطورقدمبهقدمبهنتایــجنهاییخود
نزدیکمیشود.«)بیاناتدردیدارکارگزاران
نظام،138۰/9/21(باتوجــهبهتأکیدفراوان
مقاممعظمرهبریدربیاناتمتعددایشــان،
میتوانچنیننتیجهگرفتکهمسیرتحقق
تمدناسالمیازمنظرایشان،مسیریروشن
وگامبهگاماستکههرمرحلهازآنمقدمه

تحققمرحلهبعدیاست.

 مرحله اول انقالب اسالمی
ازمنظرمقــاممعظمرهبریاولیــنگامدر
مســیرتحققتمــدننویناســالمی،ایجاد
انقــالبحقیقیوبــهمعنایواقعــیکلمه
اســالمیاســتکهنتیجهشــناختمردم
جامعهازشرایطزمانشــانوعدمتحملآن
شرایطاست.بنابربینشاسالمی،حرکتها
وتحــوالتاجتماعیبــاآگاهیهــاوایمان
تضمینمیشــود.آنچهکهانســانهاراوارد
میدانمبارزهمیکندوتحــوالتتاریخیرا
بهوجودمــیآوردونظامهاییرابهنظامهای
دیگریبدلمیکند،خشــمکــورطبقاتی
نیست؛مبارزهآگاهانهوروشنبینانهایاست
کهبامعرفتصحیحوباایمانکاملدرمیان
انســانهابهوجودمیآید.)بیاناتدرسالگرد

پیروزیانقالباسالمی،62/11/12(
کــهحلقهاول »منظورازانقالباســالمیـ
حرکتانقالبــیاســت؛واالبهیک اســتـ
معناانقالبشــاملهمهاینمراحلمیشود.
اینجامنظورمــاازانقالباســالمی،یعنی
همانحرکــتانقالبیوجنبــشانقالبیکه
نظاممرتجعرا،نظامقدیمیرا،نظاموابســته
وفاســدراســرنگونمیکندوزمینهرابرای
ایجادنظــامجدیدآمادهمیکنــد.«)بیانات
دردیداربادانشــگاهیاناســتانکرمانشاه

)139۰/7/24
و مشــخصهها دارای اســالمی انقــالب
خصوصیاتیاســتکــهنهتنهــادرباورهای
عمیقاسالمیریشــهدارد،بلکهپتانسیلآن
رانیــزداردکهبهمثابهریشــههاوپیامدهای
تمدناسالمیمحسوبشــودازمنظرایشان
اینمشــخصههاعبارتنداز:»اسالممحوری،

مرحله اول انقالب اسالمی
از منظر مقام معظم رهبری اولین گام در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی، ایجاد 
انقالب حقیقی و به معنای واقعی کلمه اسالمی اســت که نتیجه شناخت مردم 

جامعه از شرایط زمانشان و عدم تحمل آن شرایط است.  تحلیل

حیات طیبه

با بررســی و مطالعه دیدگاه های مقام معظم رهبری می توان دریافت؛ فرآیند تحقق هدف های اســالمی، 
یک فرآیند طوالنی و البته دشوار است. ایشان به دفعات و در موقعیت های مختلف ضمن، تأکید بر این که 
هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی ایجاد تمدن نوین اسالمی است، بر این باورند که تحقق این تمدن 

اسالمی نیازمند عبور از زنجیره  منطقی است. 

زهرا علیپورمقدم
 جامعه الزهرا)س( قم

فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
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استقاللسیاســی،مردمساالری،خودباوری
علمیواعتمادبهنفسملــی،عظمتیافتن
ایراندرجهان،مبارهباتهاجمفرهنگیوقتی
دریککشــوراینپایههاگذاشتهشد،آنگاه
اینملــتمیتواندامیدوارباشــدکهبرروی
اینپایههابناییکتمــدنعظیموجدیدرا

میتواندپایهگذاریکند.«
»مهمتریــناینخصوصیاتهمیــنثباتو
استقامتوایســتادگیاســت.اگراینشد،
انقالببــرایدیگرانالگوواقعخواهدشــد؛
واالبرقهاییکهیکجابزندوخاموشبشود،
خیلینمیتواندالگوســازیکنــد،انقالبما
اینطوربودهاســت.انقالبماتوانستهاست
الهامبخشباشــد،الگوسازباشــدواینبراثر
ثباتواســتقامتوایســتادگیبــراصولو
پایههایاصلیاستکهاینانقالببهوسیله
اماماعالمکرد.«)بیانــاتدرخطبههاینماز

جمعه،1389/11/1۵(
یکیدیگرازویژگیهایانقالباسالمیایران
کهمقاممعظــمرهبریبــرآنتأکیددارند
»اسالمیبودن«است.»پیشازانقالب،نظام
حاکمبرکشــوریکنظاماسالمستیزعمقی
بود.آنهاباظواهرخیلیکارینداشــتند،اما
ازلحاظعمق،حقیقتاًدنبالزدنریشــههای
ایماناســالمیمــردمبودنــد...انقالبآمد
نقطهمقابلآنها،اسالمرامحورادارهکشور
قــرارداد؛محــورمدیریتقــرارداد؛احکام
وقوانیناســالمی،معیارومالکردوقبول
قوانینکشــورومعیارعملمجریانکشــور
اســت.«)بیاناتدرخطبههــاینمازجمعه

تهران89/11/1۵(
ایشــانهمچنینبیــانمیکنندکــه:»ما
دیدخاصــیدرتحلیلوتفســیرانقالبمان
داریم؛اینتفســیرفقطمخصوصانقالبما
نیســت،تفســیرهمهانقالبهایمردمیو
بهخصوصانقالبهایاســالمیاست.مادید
جامعهشناســیمادیراازانقالبهامنسوخ
میدانیم.تفســیرانقالب،یکتفسیراسالمی
والهیاست.ماانقالبرایکتحولاخالقی،
فرهنگیواعتقــادیمیدانیمکــهبهدنبال
آنتحولاجتماعیواقتصادیوسیاســیو
آنگاهرشــدهمهجانبهابعادانسانمیآید.«
)بیاناتدرســالگردپیروزیانقالباسالمی

)62/11/12

 مرحله دوم نظام اسالمی
مرحلهبعددرتحققتمدناســالمی،ایجاد
نظاماســالمیاســتکهمقاممعظمرهبری
تحققآنرابهدنبالتمدناســالمیضروری
دانستهوتفاوتاساسیانقالباسالمیایران
باســایرانقالبهایناکامجهانرادرهمین
اصلنظاماســالمیمیدانند.ازمنظرایشان،
انقالب،زمانیبههدفحقیقیخودمیرسد
کهبرمبنایاصولیمتعالیباشــد.ایشاندر
تبییناینمســئلهمیفرمایند:»حلقهبعد،
نظاماسالمیاســت.منظورمندراینجااز
نظاماسالمی،یعنیآنهویتکلیکهتعریف
مشــخصیدارد،کهکشــور،ملتوصاحبان
آنراانتخاب کهمــردمهســتندـ انقالبـ
میکنند.درموردما،مردمماانتخابکردند:
جمهوریاســالمی.جمهوریاسالمییعنی
نظامیکهدرآن،مردمساالریازاسالمگرفته
شدهاستوباارزشهایاسالمیهمراهاست.
ماازاینحلقههــمعبورکردیــم.«)بیانات
دردیداربادانشــگاهیاناســتانکرمانشاه

)139۰/7/24
»نظــاماســالمیپــسازانقالباســالمی
تشکیلشد.شورشانقالبیونهضتانقالبی
میتوانستانجامبگیرد،امانظامغیراسالمی
تشــکیلشــود.خیلیجاهااینطورشده؛
درالجزایــرهمینطوربود.امــابعدازآنکه
نهضتبهنتیجهرسید،کســانیکهاعتقادی
بهمبانیتفکراسالمینداشتند،آمدندقدرت
رادردســتگرفتند.اینجاهمهمینکارها
داشتمیشد.داشــتندحرکتمیکردندکه
بهاصطالِحخودشــانیکجنبشکارگریو
یکحرکتکارگریرابراینحرکتعمومی
تغلیبکنندوهمــانفرمولیکهدررویکار
آمدننظامهایسوسیالیستیدردنیامعمول
تحقق یعنیانقالبطبقهکارگــرـ اســتـ
بدهندوبعدهمیکچندنفرســرکاربیایند؛
منتهاامامرامحاسبهنکردهبودند؛لذاسخت
ضربهخوردندولینظاماســالمیتشــکیل
شد.«)بیاناتدردیداررئیسجمهوروهیئت

وزیران1384/6/8(
مقاممعظــمرهبریوجودنظاماســالمیرا
ضروریدانســتهوآنرامعیاراجــراورکن
تصمیمگیریکشــورمیداننــدومعتقدند
نظاماسالمیعالوهبرشکل،کههمانارکان

حکومتوقانوناساســیاست،محتوایینیز
داردکهبهمعنایاسالمیشدنمتنزندگی

مردماست.
نظاماسالمییعنیاینکهمعیارومالکاجرا
وارکانتصمیمگیریدرکشــورمعلومشــد
قــوهمجریه،قوه چیســت؛ارکانحکومتـ
مقننه،رهبری،قوهقضاییــهودیگرارکانـ
چیدهشدوقانوناساســیآمدهمهاینهارا
تثبیتکرد؛لذاپایهگذاریهایاصولیانجام
گرفت.ایننظاماســالمیفقطشکلنیست؛
محتواییدارد؛یعنیکارهاییبایددرواقعیت
زندگیمردمانجامبگیــرد.)بیاناتدردیدار

رئیسجمهوروهیئتوزیران1384/6/8(
حضرتآیتاهللخامنهایبااشارهبهآیهایاز
قرآنکریم،چهارشاخِص»نماز،زکات،امربه
معروفونهیازمنکر«رابهعنوان»ترجمان
وشــاخصهایشــکلدهندههندسهنظام
اسالمی«برشمردندوافزودند:خداوندمتعال
وعدهدادهاســت،هرملتیراکــهدارایاین
شاخصهاباشــد،نصرتدهدواززیرسلطه

قدرتمندانجائرخارجکند.
ایشانتأکیدکردند:هریکازاینشاخصها
دارایجنبههایفردیوهمچنیناجتماعی
هســتندکهدرنظامسازیاســالمی،نقش
مؤثریدارنــد.)بیاناتدراجتمــاعزائرانو

مجاورانحرمرضوی1394/1/1(

 مرحله سوم دولت اسالمی
سومینمرحلهدرتحققتمدننویناسالمی
ایجاددولتاسالمیاست.معنایشعاردولت
اســالمیایناســتکهمامیخواهیماعمال
فردی،رفتاربــامردم،رفتاربیــنخودمان،
ورفتــاربــانظامهــایبینالمللــیونظام
ســلطهامروزجهانیرابــهمعیارهاوضوابط
اســالمینزدیکترکنیم.اینشــعار،بسیار
باارزشاســت.)دیداررئیسجمهوروهیئت

وزیران1384/6/8(
مقــاممعظــمرهبریدولــتاســالمیرا،
مجموعهایازهمهکارگزارانکشــوردانسته
وآنرامنحصــردرقوهمجریــهنمیدانند.
»منظورازدولتاســالمیایناســتکهبر
اســاسآنچهکهدردورهتعییننظاماسالمی
بهوجودآمد،یکقانوناساســیدرستشد؛
نهادهــاوبنیانهایادارهکشــورومدیریت

سومین مرحله 
در تحقق تمدن 
نوین اسالمی 

ایجاد دولت 
اسالمی است. 

معنای شعار 
دولت اسالمی 
این است که ما 

می خواهیم 
اعمال فردی، 
رفتار با مردم، 

رفتار بین 
خودمان، و رفتار 

با نظام های 
بین المللی و 
نظام سلطه 

امروز جهانی 
را به معیارها و 

ضوابط اسالمی 
نزدیک تر کنیم. 

این شعار، بسیار 
باارزش است

آرمان های اسالمی
بعد از آن که دولت اســالمی تشکیل شــد، تعهدش این اســت که جامعه  اسالمی را 
تحقق بخشد. جامعه  اسالمی یعنی جامعه ای که در آن، آرمان های اسالمی، اهداف 

اسالمی، آرزوهای بزرگی که اسالم برای بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند.
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کشــورمعینشــد.اینمجموعــهنهادهای
مدیریتی،دولتاســالمیاســت.دراینجا
منظــورازدولــت،فقطقوهمجریهنیســت؛
یعنیمجموعدســتگاههایمدیریتیکشور
کهادارهیککشوررابرعهدهدارند،بلکههمه
کارگزاراننظاماســالمیراشاملمیشود.«
)بیانــاتدردیداربادانشــگاهیاناســتان

کرمانشاه139۰/7/24(
پسازپیروزیانقالباســالمیوتشــکیل
نظاماســالمیکهباهمتوهوشــیاریامام
راحل)ره(ومــردمصورتگرفت،تشــکیل
دولتاسالمیبهعنوانزمینهسازشکلگیری
کشوراســالمی،هموارهموردنظرمسئوالن
نظامبودهاستوگامهاییدراینراهبرداشته
شدهاســت.ایشــانتحققدولتاسالمیرا
امریمحتواییومنوطبهانطباقجهتگیری
وعمــلکارگزاراننظــامبامبانیاســالمو

اهدافانقالببرمیشمارند.
رهبرمعظمانقالباسالمیدرهمینزمینه،
عملکــردکارگــزارانرادررفتــاروزندگی
مردم،کاماًلتأثیرگذاردانســتهومیافزایند:
»اگرمســئوالنومدیرانکشــورنتواننددر
رفتاروگفتــاربهنصابالزمودرخورشــأن
جمهوریاســالمیبرســند،نبایدمــردمرا
مالمتکنندچــراکهاگرکارگــزاراننظام،
حقیقتاًاسالمیشدند،رفتارمردمهم،بالطبع
اسالمیمیشودوکشــورنیزاسالمیخواهد
شد«.)بیاناتدردیداررئیسجمهوروهیئت

وزیران1384/6/8(.
مقاممعظمرهبریبابیاناینکهدولت،یعنی
مسئوالنقوهمجریه،قوهقضاییه،قوهمقننه،
کهمجموعاینهادولتاسالمیاستـسهم
خوبیازحقایقاسالمیوارزشهایاسالمی
رادارنــد؛امابرایــنباورندکهمســئوالنو
کارگزاراننظامبایدبیشتربهسمتاسالمی
شــدنومؤمنانهزندگیکــردنبروندوروح
یعنیعدالت،تقوا،پارســایی، زندگیعلویـ
پاکدامنی،بیپرواییدرراهخداومیلوشوق
رادرخودزندهکنند. بهمجاهدِتدرراهخداـ
)بیاناترهبرمعظمانقالباسالمیدردیدار

مسئوالننظام83/8/6(
ازنگاهمقاممعظمرهبریتالشواقدامبرای
تشکیلدولتاسالمیازهمانروزاولشروع
شد؛منتهاافتوخیزوپیشــرفتوعقبگرد

داشتهاســت؛درجاهاییموفقودربرههای
ناموفقبودهاست.ایشانهمچنینمعتقدند،
اینکهاســممادولتاسالمیباشــد،کافی
نیســت؛واالقبلازماچنددولتجمهوری
اســالمِیدیگــردرمنطقــهمــاوآفریقاو
جاهایدیگروجودداشــتهواالنهمهست.
بنابرایناســممادولتاســالمیباشد،کافی
نیســت؛بایدعملوجهتگیریمااسالمی
باشــد.اگردراینهااختاللپیداشد،حرکت
مســتمرومداوموپویندهایکهالزماستتا
دولتاســالمیبهصورتکاملشکلبگیرد،
دچارمکثمیشودوطبعاًکارعقبمیافتد.
البتهدولتاســالمِیکاملبــهمعنایواقعی
کلمه،درزمانانســانکاملتشکیلخواهد
شــد.)بیاناتدردیداررئیسجمهوروهیئت

وزیران1384/6/8(

 مرحله چهارم جامعه اسالمی
بعدازآنکهدولتاســالمیتشــکیلشد،
مســئولیتوتعهدایندولتاســالمیاین
اســتکهجامعهاســالمیراتحققبخشد.
جامعهاســالمییعنــیجامعــهایکهدر
آن،آرمانهایاســالمی،اهدافاســالمی،
آرزوهایبزرگیکهاســالمبرایبشرترسیم
کردهاســت،تحققپیداکند.جامعهعادل،
برخوردارازعدالت،جامعــهآزاد،جامعهای
کهمــردمدرآن،درادارهکشــور،درآینده
خــود،درپیشــرفتخــودداراینقشاند،
دارایتأثیرند،جامعــهایدارایعزتملیو
اســتغنایملی،جامعهایبرخوردارازرفاهو
مبرایازفقروگرســنگی،جامعهایدارای
پیشرفتعلمی، پیشــرفتهایهمهجانبهـ
و پیشــرفتاقتصادی،پیشــرفتسیاسیـ
باالخرهجامعهایبدونسکون،رکودوتوقف
ودرحالپیشــرویدائم؛اینآنجامعهای
استکهمادنبالشهستیم.البتهاینجامعه
تحققپیدانکرده،ولیمادنبالاینهستیم
کهاینجامعهتحققپیداکند.پساینشد

هدفاصلیومهِممیانهما.
مقاممعظمرهبریدرتوضیحمفهوم»هدف
میانه«میافزایندکه»مهمترینمســئولیت
اینجامعهایناستکهانســانهابتواننددر
سایهســارچنیناجتماعی،چنینحکومتی،
چنیــنفضایی،بهکمــالمعنــویوکمال

الهیبرســند؛که:»ماخلقــتالجّنواالنس
ااّللیعبــدون«؛بنابراینهــدفنهایی،همان
عبودیتاستوهدفقبلازآن،ایجادجامعه
اسالمیاســت،کههدفبسیاربزرگوبسیار
واالییاست.خب،وقتییکچنینجامعهای
بهوجودآمد،زمینهبرایایجادامتاسالمی،
یعنیگسترشاینجامعههمبهوجودخواهد
آمد.)بیاناتدردیداربادانشــگاهیاناستان

کرمانشاه139۰/7/24(

 مرحله پنجم تمدن اسالمی
آیــتاهللخامنهای،مبنایتمدناســالمیرا
درراســتایمقیاسجهانیانقالباســالمی
تحلیلمیکننــد.»برایاینملــت،قضیه
بناییکنظاموتمدناســالمیویکتاریخ
جدیدیکقضیــهجدیاســت.آنراجدی
بگیرید.یــکوقتدرکشــوری،یکیکودتا
میکندونظامیبرســرکارمیآید،آننظام
چندصباحیهســتبعدهممیرودیایکی
دیگرازاوتحویــلمیگیردوهمــهچیزبه
حالاولبرمیگردد.امــاآنچهدرایراناتفاق
افتادمســئلهیکحرکتعظیــمدرمقیاس
جهانیاســت.«)بیاناتدرروزملیمبارزهبا
استکبار،73/8/11(البتهنتیجهاینحرکترا
جهانگشــاییوتصرفممالکدیگرندانسته
کهتجربهجمهوریاســالمیدرچندســال
گذشــتهاینرانشــانمیدهد.اینخصلت
ناشیازپیامجهانیاستکهدربطنانقالب

وجوددارد.
مقاممعظمرهبریدرسخنانودیدگاههای
خود،مفهوم»حیــاتطیبه«رانتیجهاحیای
تمدناســالمیمیدانندوبیانمیکنندکه
»حیاتطیبهمعنایشایننیستکهکسانی
فقطنمازبخوانند،عبادتکنندواصاَلبهفکر
زندگیومادیاتنباشــند،نــه،حیاتطیبه،
یعنیآنملتیکهتالشمیکند،ســازندگی
میکند،صنعتوبازرگانیوکشــاورزیرابه
اوجمیرســاند،قدرتعلمیوتکنیکیپیدا
میکنــد،پیشــرفتهایگوناگــوندرهمه
جهتبهدســتمــیآورد،امــادرهمهاین
حاالت،دلاوهمباخداستوروزبهروزهمبا
خداآشناترمیشــود.اینهدفنظاماسالمی
است.«)بیاناتدراجتماعزائرانامامرضا)ع(

)137۰/1/29

اسالمی شدن متن زندگی
مقام معظم رهبری وجود نظام اسالمی را ضروری دانسته و آن را  رکن تصمیم گیری 
می دانند و معتقدند نظام اسالمی عالوه بر شــکل، که همان ارکان حکومت و قانون 

اساسی است، محتوایی نیز دارد که به معنای اسالمی شدن متن زندگی مردم است.

مقام معظم 
رهبری در توضیح 
مفهوم »هدف 
میانه « می افزایند 
که »مهم ترین 
مسئولیت این 
جامعه این است 
که انسان ها بتوانند 
در سایه سار چنین 
اجتماعی، چنین 
حکومتی، چنین 
فضایی، به کمال 
معنوی و کمال 
الهی برسند؛ 
که: »ما خلقت 
الجّن و االنس ااّل 
لیعبدون«؛ بنابراین 
هدف نهایی، همان 
عبودیت است و 
هدف قبل از آن، 
ایجاد جامعه  
اسالمی است، که 
هدف بسیار بزرگ 
و بسیار واالیی 
است

تحلیل
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اندیشه

یادداشت

 بررسی ساختار قدرت 
در انقالب اسالمی

 اراده خدا 
و  انتخاب مردم

گفت وگو

با ایزدهی درباره سبک زندگی و 
الگوی انقالب اسالمی 

تبلور
 اوج ایثار 

تحلیل

عربستان چرا شیخ نمر را به 
شهادت رساند؟

 جاهلیت 
سعودی

ین
الم

وح ا
ن  ر

حس
ر: 

     اث

افق  روشن ایران
تأملی در ویژگی های منحصربه فرد انقالب اسالمی
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یادداشت

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بارها بر داشتن 
نگاه کالن انقالب اسالمی تأکید داشته اند و داوری 
درست نسبت به عملکرد، توفیق و کارآمدی انقالب 
اسالمی را جز با یک نگاه کالن امکان پذیر نمی دانند. 
بی گمان انقالب اسالمی به اعتراف دوست و دشمن 

و همــه مورخان و اندیشــمندان علوم سیاســیـ  
اجتماعی، از بزرگ ترین و در عیــن حال نادرترین 
حوادث تاریخ معاصر و بلکه تاریخ بشــری اســت. 
چنانچه ایــن انقالب را به مفهوم مدرن آن با ســایر 
انقالب های بــزرک جهان بســنجیم، درمی یابیم 

که هم از نظر محتوا و هم از نظر شــکل، تفاوت هایی 
بنیادین میان آن ها وجود دارد.

 پدیده نو در تاریخ
انقالب اســالمی با همه عظمــت آن، پدیده ای نو 
در تاریخ چند هزار ساله ایران اســت؛ انقالبی که با 
فروپاشاندن نظام 2500 ساله شاهنشاهی و تأسیس 
جمهوری اســالمی، نقطه عطفی در تاریخ ایران و 
جهان اسالم به شــمار می رود. افزون بر این، انقالب 
اسالمی نظام سلطه جهانی سیصد ســاله را نیز به 
چالش کشیده و در نبرد سیاســی و فکری توانسته 
اســت بر نظام جهانی تأثیــر انکارناپذیری بگذارد؛ 
ضمن آن که در تاریــخ مدون بشــری نیز تحولی 
شگرفت ایجاد کرده و به گفته مقام معظم رهبری ما 
را در یک پیچ عظیم قرار داده است. از همین روست 
که باید انتظار داشت انقالب اسالمی دستاوردهای 

کالنی به جامعه جهانی عرضه دارد.

 تأثیرات پیروزی انقالب اسالمی
پیروزی انقالب اسالمی در ایران که با قیام گسترده 
توده هــای عظیــم و یکپارچه مردم و بــه رهبری 
هوشــمندانه یک مرجع بزرگ تقلید شکل گرفت، 
تحول عظیمی در ساختار سیاسیـ  اجتماعی کشور 
به وجود آورد و بنیان های جدیدی را پی ریخت که نه 
در تاریخ گذشته کشور پیشینه داشت، و نه در تاریخ 
جهان معاصر. بیش از ســه قرن این نظریه پذیرفته 
شده بود که دموکراسی و حاکمیت دینی یا به بیانی 
دیگر حاکمیــت مردم و حاکمیت خــدا، آن چنان 
ناســازگارند که امکان آشــتی و تفاهم میام این دو  
وجود ندارد و بشــر باید یکی از آن دو را برگزیند، اما 
انقالب اســالمی به اثبات رســاند که با اراده ملت و 
قیام همگانی می توان حاکمیت خداوند )به معنای 
حاکمیت دینی، نه تئوکراسی( را با تکیه بر خواست 
عمومی مستقر کرد و نشان داد که هیچ گونه تعارضی 
میان این دو وجود ندارد. بر همین اســاس می توان 
حاکمیت خداوند را بر پایه اراده و خواست توده های 
مردم ایجاد کرد و مردم ســاالری دینــی را هم در 
شکل گیری نظام سیاسی دینی و هم در شکل گیری 

نظام اجتماعی تحقق بخشید.
از آن رو کــه امپراتوری های واتیــکان و عثمانی به 
نام دین در قرون وســطا مدت ها بر جامعه جهانی 
ســیطره داشــتند و بر جوامع غربی و اسالمی جفا 
می کردند، نوعی بیزاری از هر حکومت دینی ایجاد 
شده بود. اما رنسانس در سال 1648توانست زمینه 

اراده خدا و انتخاب مردم

بررسی دســتاوردهای انقالب به دو روش ممکن است؛ یکی به روش بررســی کّمی تغییر و تحوالتی است که در ابعاد 
مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی به وجود آمده است که عمدتًا به صورت آماری ارائه می شود و روش دوم 
بررسی دستاوردهای کالن انقالب اسالمی است. شیوه اول، شیوه مفیدی اســت و منابعی نیز در این زمینه به رشته 
تحریر درآمده اســت، اما عالوه بر آن، نگاه کالن در افقی فراتر از تغییر و تحوالت خاص، امری ضروری اســت. در این 

نوشتار از جنبه کالن به این موضوع نگریسته می شود.

بررسی ساختار قدرت در انقالب اسالمی

تمایز انقالب ایران با دیگران
تفاوت اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران با نظام های تئوکرات و مستبد 
دوران پیش از رنســانس در این اســت که این نظام نوپا مشروعیت خود را از 

اسالم می گرفت و مقبولیت عینیت بخشی خود را از مردم.

دکتر منوچهر محمدی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران 
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سلطه جویانه و اســتعمارگرانه جهان استکباری، از 
همان روزهای آغازین شــروع کرده بود.  انقالب ها 
عموماً در گام نخست به ساختارشکنی می پردازند، 
تا مدت ها بعد از سقوط رژیم پیشــین و پس از نابود 
کردن همه آثــار آن، دوره ای از هــرج و مرج را پیش 
رو دارند و انقالبیون نیز بــر ایجاد نظم جدید و کمال 
مطلوب اصــرار نمی ورزند و اگر هــم نظام جدیدی 
شــکل می گیرد، خیلی زود فرومی پاشد؛ چنان که 
در انقالب فرانسه ســالی یک قانون اساسی تدوین 
می شد و ســرانجام نیز بعد از 10 ســال هرج و مرج، 
دیکتاتوری مطلق ناپلئونی بر ســر کار آمد. همین 
سرنوشت نیز برای سایر انقالب ها رقم خورده است. 
پس از پیروزی انقالب به دلیل توطئه های گوناگون 
داخلــی و خارجــی، بی درنگ اقدامــات الزم برای 
نظام سازی بر مبنای مردم ســاالری دینی آغاز شد 
و در کمتر از یک ســال تمامی نهادهای جدیدـ  آن 
هم از طریــق انتخاب های دموکراتیــک و مردمیـ  
شکل گرفت و تثبیت شد. در این مدت کوتاه، هفت 
انتخابات برگزار شد. این در حالی بود که ساختار نظام 
قبلی سســت و لرزان گردیده و ساختار نظام جدید 
هنوز شکل نگرفته بود و هرج و مرج ناشی از تحریکات 
دشمنان داخلی و خارجی و ضد انقالب ادامه داشت. 
رهبری انقالب به منظور کاهش هزینه های ناشی از 
آشفتگی دوران انتقالی، با تشکیل شورای انقالب و 
دولت موقت پیش از سقوط کامل رژیم پهلوی، اجازه 
نداد تا ســاختار اداری و نظامی رژیم گذشته کامال از 
هم فروبپاشد و بدون مدیریت بماند؛ چنان که حتی 
برای اعاده حیثیت به نیروهای مسلح، روزی را برای 
آشتی با ملت تعیین کرد که روز ارتش نام گرفت. در 
آن روز نیروهای مسلح به خیابان ها آمدند و به جمع 

برادران دینی و ایمانی خود پیوستند.

 تأسیس نهادهای انقالبی و مردمی
از آن جا که نهادهای باقیمانده از رژیم گذشــتهـ  به 
دلیل تضعیف روحیهـ  کارآمدی الزم را نداشــتند و 
نمی توانستند پاسخگوی نیازها و تقاضاهای فزاینده 
توده های مردم باشــند، در کنار ســاختار موجود 
هرکجا که ضرورت ایجاب می کرد، نهادهای انقالبی 
و مردمی شکل گرفتند؛ مانند کمیته های انقالب در 
کنار شــهربانی و ژاندارمری، سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به موازات ارتش، دادگاه هــای انقالب در 
کنار دادگستری، جهاد ســازندگی در کنار وزارت 
کشــاورزی و عمران روســتایی و نیز بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی به مــوازات وزارت مســکن. این 

نهادهای انقالبی با تثبیت نظام جمهوری اســالمی 
عموماً در نهادهای هم طراز خود ادغام گردیدند، یا 
این که مأموریت آن ها از یکدیگرند تفکیک شد. پس 
از آن که مردم در 12 فروردیــن 58 با اکثریت قاطع 
98 درصد آرا به نظام جمهوری اسالمی رأی مثبت 
دادند، بی درنگ مجلس خبرگان برای تدوین قانون 
اساسی تشکیل شد. با وجود کارشکنی های لیبرال ها 
در دولت موقت، در کمتر از ســه ماه این سند مهم 
مترقی و افتخارآمیز تهیه و به رأی مردم گذارده شد 
و تأیید گردید. این سند که با اصالحاتی جزئی تا 10 
سال بعد از تصویب همچنان پابرجا ماند، امروز نیز به 
عنوان الگویی از یک نظام سیاســیـ  دینی توانسته 
همه نظریه های اندیشمندان غربی و غرب زده را زیر 
سؤال برد و نشان دهد که نه تنها دوره حاکمیت دین 
و خدا به پایان نرسیده، بلکه تنها راه حل چالش های 
فراروی جامعه بشری بازگشــت به دین و پذیرفتن 
حاکمیت خداســت. در این نظام جدید در تحقق 
ارزش های اسالمی، از تجربیات موفق دنیای معاصر 
نیز استفاده شد و چون نظام جمهوری از نظر مردمی 
بودن، از ســایر نظام های موفق تر به نظر می رسید، 
نوع نظام نیز تحت عنوان جمهوری اسالمی انتخاب 
گردید. از ســویی با تبیین جایگاه برتر برای والیت 
فقیه، رهبری نظــام را آن گونه تعریف کردند که هم 
مردمی باشد و هم دینی. در این طراحی، حاکمیت 
الهی از طریق والیت مطلقه فقیه و با اراده و خواست 
مردم اعمال می گردد. تفاوت اساسی نظام جمهوری 
اسالمی با نظام های تئوکرات و مستبد دوران پیش 
از رنســانس در این بود که این نظام نوپا مشروعیت 
خود را از اسالم می گرفت و مقبولیت عینیت بخشی 
خود را از مردم. با این همه، نظام جمهوری اسالمی 
بی هیچ تعصبی از تجربیات موفــق در غرب به ویژه 
اصل تفکیک قواـ  که برگرفته از انقالب فرانسه بودـ  
بهره جست و با توزیع قدرت میان سه قوه، از تمایالت 
احتمالی و دیکتاتورمآبانه قوه مجریه جلوگیری کرد. 
با وجود فضاسازی ها و تبلیغات دشمنان و مخالفان و 
لیبرال های سکوالر که می کوشیدند نظام جمهوری 
اسالمی را با نظام های مســتبد دینی قرون گذشته 
مطابقت دهند و با حمله به اصل حاکمیت و والیت 
مطلقه فقیه سمت و سوی آن را در جهت حاکمیت 
دیکتاتوری ترسیم کنند، عماًل ثابت شد که نه تنها 
والیت فقیه به سمت دیکتاتوری گرایش نمی یابد، 
بلکه به گفته امــام خمینــی)ره(، از دیکتاتوری و 
انحرافات رؤســای جمهوری و صاحبان قدرت نیز 

جلوگیری می کند. 

الزم را برای فروپاشــی هر دو امپراتوری فراهم کند. 
این نظریه مــورد قبول همه اندیشــمندان غربی و 
حتی اندیشــمندان جهان قرار گرفته بود که دوره 
حکومت به نام دین پایان یافته و به تاریخ پیوســته 
اســت و از آن رو باید حکومت های دینی را فقط در 
موزه تاریخ جستجو کرد. با شــکل گیری و توسعه 
نظام های سکوالر و مادی گرا، نظریه جدایی دین از 
سیاســت )حتی بعدها ضدیت با دین( فراگیر شد و 
بدین سان نظرات الهی جای خود را به پوزیتیویسم 

و اثبات گرایی داد تا جایی که نیچه گفت: خدا مرد!
حتی در جوامع اســالمی که امکان تفکیــک دین از 
سیاســت وجود نداشت، تشــکیل حکومت دینی به 
آینده دور و دوران ظهور حجت خدا موکول گردیده بود. 
این اوضاع، نــه در دوران مدرنیته و نــه در دوران بعد از 
مدرنیته، به هیچ رو میدانی برای بازگشت دین به صحنه 
سیاســت باقی نگذارد. بدین ترتیب انسان، جایگزین 
خدا شد و دموکراسی بر پایه انســان خدایی، به جای 
حاکمیت الهی و حکومت های تئوکراتـ  که مترادف 
با دیکتاتوری مذهبی بودـ  گســترش یافت. هیچ کس 
حتی به خاطرش خطور نمی کرد که در دوران پیشرفت 
عظیم علم و فناوری و در عصر فضاـ  که ناشی از توفیقات 
بشر در دوران مدرنیســم بودـ  کسی یا جامعه ای ندای 
بازگشت به دین و حاکمیت الهی را ســر دهد و بتواند 
دین و مردم ســاالری را آشــتی دهد، ولی این رؤیا با 

انقالب اسالمی در سال 1357 تحقق پذیرفت. 

 ملت ایران خواستار حکومت دینی
ملت مسلمان ایران در شعارها و بیانیه هایشان نه تنها 
خواستار ســرنگونی رژیم منفور پهلوی بودند، بلکه 
نظام جایگزین را نیز آشــکارا و یک صدا مشخص و 
مطرح می کردند. آن ها نه  تنها بازگشت به حکومت 
الهی و حاکمیت دین را می خواســتند، بلکه ماهیت 
و محتوا و همچنین برنامه و سیاســت های آن را بر 
پایه دو شعار معروف »اســتقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی« و »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« 
بی هیچ ابهامی اعالم می داشــتند. امام خمینی)ره( 
نیز چند سال پیش از آن در نجف اشرف و در سلسله 
درس هاي حوزوی خود، با طــرح نظام والیت فقیه، 
نوع حکومت دینــی جدیدی را تئوریــزه کرده بود. 
عینیت یافتن چنین امــری و قبول ایــن امر برای 
بســیاری از نخبگان و روشــنفکران و حتی علمای 
دینی، دور از تصور و بســیار دشــوار بود؛ به ویژه که 
این نظام نوپدیــد و مردمی، معارضه خــود را ، هم 
با دیکتاتوری هــای موجود و هم با سیاســت های 

مردم ساالری دینی
پس از پیروزی انقالب به دلیل توطئه های گوناگون ، بی درنگ اقدامات الزم برای 
نظام سازی بر مبنای مردم ساالری دینی آغاز شد و در کمتر از یک سال تمامی 

نهادهای جدید شکل گرفت و تثبیت شد.

ملت مسلمان 
ایران در شعارها 
و بیانیه هایشان 
نه تنها خواستار 
سرنگونی رژیم 
منفور پهلوی 

بودند، بلکه نظام 
جایگزین را نیز 

آشکارا و یک صدا 
مشخص و مطرح 

می کردند
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گفت وگو

  آقای دکتر! انقالب های مختلفی 
در ســطح جهان روی داده است که 
فرانســه،  انقالب  آن ها  مهم ترین 
انقالب روســیه و انقالب انگلیس 
و انقالب اســالمی ایــران و اخیراً 
انقالب هایی در ســطح منطقه است 
که به صورت دومینو رخ داد. ویژگی 
متمایز انقالب اسالمی در مقایسه با 

این انقالب ها چیست؟ 
انقالب هــا بر ســه دســته اند:1- انقالب های 
اقتصــادی، 2- انقالب هــای سیاســی و 3- 
انقالب های معنــوی. در نــوع اول انقالب ها؛ 
یعنی انقالب های اقتصادی، گروهی که منافع 
اقتصادی دارند علیه وضع موجود َعلَم اعتراض 
برمی افرازنــد. در انقالب های سیاســی، مثل 
انقالب های فرانســه و انگلیــس، اگرچه عامل 
اقتصادی نقــش دارد، اما وجه سیاســی آن ها 

در پی گشودن افق هاي جدید

 انقالب هایی که تا قبل از انقالب اســالمی در ســطح جهان روی دادند، یا انقالب مارکسیستی بودند یا 
اصالحاتی بر اساس لیبرالیسم. انقالب اســالمی، مفهوم انقالب را در جهان عوض کرد. انقالب اسالمی، 
ایده مارکسیستی را که »دین، افیون توده هاست«، شکست. امروزه این مسئله کاماًل مشخص شده است. 
در گفت وگو با دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشکده اندیشــه سیاسی و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و نویســنده کتاب های مختلفی درباره  انقالب اسالمی مانند انقالب فرامدرن 
و تمدن اسالمی )موج چهارم بیداری اســالمی(، آموزه: شرق شناسی نوین و انقالب اسالمی و مؤلفه های 
اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( و ...، به بررســی ویژگی های انقالب اسالمی در مقابل دیگر انقالب های 

ایران و جهان پرداخته ایم.

ویژگی های منحصربه فرد انقالب اسالمی در گفت وگو با موسی نجفی
نفیسه امامی
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اصل انقالب اسالمی اســت که می خواهد افق 
جدیدی در بسته شدن افق مدرنیته ایجاد کند. 
آن ها در واقع بــا طرز تلقی انقالب اســالمی از 

انسان مشکل دارند.
مدرنیته در غرب، ادامه ســنت غربی است، اما 
غربی ها لزومــی نمی بینند که به ســنت خود 
رجوع کنند. ســنت بــرای آن ها مرده اســت. 
مدرنیته برای آن ها در افق ســنت زاده نشــده 
است. ســهم کشــورهای اســالمی از غرب و 
مدرنیته این اســت که غربی ها نمی پذیرند در 
کنــار فرهنگ مــدرن، فرهنگ هــای دیگری 
نیز وجود داشــته باشــد. به هر روی اگر انقالب 
اســالمی از مدرنیته تأثیــر می پذیرفت، باید 
جنس آن از جنس مدرنیتــه مي بود؛ یعنی باید 
تکامل مدرن مشروطه می شد، نه تکامل دینی 

مشروطه. 
انقالب اســالمی با خــرد ابزاری و عقــل نقاد 
میانه ای نــدارد و آن هــا را نقد می کنــد. اصاًل 
وقتی کل گفتمان مدرن را نقد می کند، انقالب 
اســالمی جهانی می شــود؛ به این علــت که با 
فطرت انسان ها ســروکار دارد و انسان را در یک 
ساحت خاص محدود نمی کند. در تفصیل این 
امر باید کار کرد و این وظیفــه مهم حوزویان و 

دانشگاهیان است. 
مبانی مدرنیته از جنس فرهنگ ما نیست، بلکه 
به تفکر، جامعه و فرهنگ دیگــری تعلق دارد. 
به بیان دیگــر مدرنیته با هســته و ذات ملی و 
هویت ما ناســازگار اســت. مدرنیته از فرهنگ 
خاص، تاریــخ خاص، جامعه خــاص و مردمی 
خاص حکایت می کند. در واقع برخالف ادعای 
طرفداران مدرنیته، مدرنیته جهانی نیســت، 
هرچند داعیه جهانی بــودن دارد. مدرنیته در 
مشروطه رشد کرد، اما در انقالب اسالمی جایی 

برای رشد و نفوذ پیدا نکرد.
انقالب اســالمی در افق مشــروطه و مدرنیته 
نیست، مشــروطیت، واکنش اســالمی در افق 
مدرنیته با لوازم آن است، در صورتی که انقالب 
اسالمی اصاًل نمی خواهد در افق مدرنیته دیده 
شود. در واقع مدرنیته در جهان به تمامیت خود 
رســیده که افقش در حال بســته شدن است. 
انقالب اسالمی نمی خواهد با مدرنیته هماهنگ 
باشــد؛ هر چند برخــی از ضرورت هــای آن را 
می پذیرد، در پی گشــودن افق جدیدی است. 
بی شــک این افق جدید به نقد بشر تک ساحتی 

بر می گردد.
   نگاه امام)ره( به مشــروطه چه 

بود، آیا دیدگاه مثبتی داشتند؟
نگاه حضرت امــام)ره( به مشــروطیت مثبت 
بوده است، زیرا ایشــان اصوالً حرکت مشروطه 
را حرکتی مردمی می دانســتند. در واقع ایشان 
رهبری بودند که قصد داشتند جرقه ایجاد کنند 
و آن را به نور تبدیل کنند و قســمت های نورانی 
قبلی را مد نظر قرار می دادنــد. اصوالً امام)ره(، 
رژیم پهلوی را به واســطه مشــروطه زیر سؤال 
برد. ایشــان می گفت: شــما اگــر مجلس تان، 
مجلس باشــد، باید فقها به آن نظــارت کنند. 
در متمم قانون اساسی مشــروطیت، نظرهای 
فقیه طراز اول وجود داشــت. در ضمن ایشــان 
آسیب شناســی مشــروطه را مد نظر داشتند 
و از مشــروطه درس های خوبی گرفتند. شاید 
مهم ترین درس این بود که اســاس سلطنت را 
زیر ســؤال ببرند. در هر دو انقالب، حضور مردم 
تعیین کننده است. بیداری اي است که در پرتو 
آن مردم زنده می شــوند و یک انرژی فوق العاده 
ملی آزاد می شود. در واقع وقتی انرژی مردم در 
یک نسل آزاد می شود، این انرژی در نسل های 
بعد تا چند دهه حیات می دهد. اما تفاوت اصلی 
در دو انقالب این بود که در مشروطیت ایرانیان 
نتوانستند به یک ایســتگاه مطمئن برسند، اما 
در انقالب اســالمی به یک ایســتگاه مشخص 

رسیدند.
اگر مشــروطه ناب تر می شــد، می توانست بر 
مدرنیتــه غلبه کند و همان زمــان ما به انقالب 
اسالمی می رسیدیم؛ اما باید حدود هفتاد سال 
می گذشــت و مدرنیته بــر ارکان جامعه غلبه 
می یافت،  بعد انقالب اسالمی در مقابل مدرنیته 
شکل می گرفت. اگر اندیشه دینی در مشروطه 
غلبه می کرد مطمئناً با پدیده رضاشــاه مواجه 

نمی شدیم. 
   انقالب اســالمی چه تفاوت ها و 
شــباهت هایی با انقالب مشروطه 

دارد؟
مشــروطه برخالف انقــالب اســالمی، رهبر 
واحد نداشت. در انقالب اســالمی از 15 خرداد 
و حتی قبــل از آن، رهبری امام)ره( شــاخص 
بود و شــخصیت امام بر دیگر علمــا غلبه کامل 
داشــت. فکری هم که انقالب اســالمی در پی 
تحقق آن بود، تقریباً معلوم بود. مشــروطه، این 

بسیار پررنگ تر اســت، به همین علت در بطن 
انقالب فرانسه، اعالمیه جهانی حقوق بشر رشد 
می کند؛ اما انقالب های معنوی، ممکن اســت 
ارزشی باشند و انقالب سیاســی و اقتصادی را 
هم در خود داشــته باشــند. انقالب اســالمی 
ایران، مجموعه ای از هر سه این انقالب هاست؛ 
بدین معنا کــه در انقالب اســالمی، آرمان ها 
و ارزش های دینــی ای مطرح می شــود که به 
نوعی بــه دو وجه دیگرـ  یعنی اقتصــاد از زاویه 
دین و معنویتـ  نگریسته می شود. مردم ایران 
می گفتند که ما تغییر سیاســی می خواهیم و 
رژیم شــاه باید برود؛ اما این تغییر باید بر اساس 
یک سلســله ارزش ها صورت گیرد. در حقیقت 
اسالمی بودن، مطلوب جامعه ایران بوده است. 

از مباحثی که در ماهیت و ذات انقالب اسالمی 
ارزش و اهمیــت بســزایی دارد، بحث معنویت 
گرایی و حضــور دیــن در عرصــه اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی اســت. توجه به این موضوع 
و تمرکــز بــر آن، می توانــد به نوعــی جوهره 
افول یابنده تمدن غربی را جلوه گر ســازد؛ زیرا 
مهم ترین پایه گفتمان مدرن، بحث سکوالریزم 
و خدشــه ناپذیر بودن آن در حیات سیاســی و 
فکری مغرب زمین و دنیای مدرن است. با توجه 
به تمنای عالم گیر شدن مدرنیزم، شکل گیری، 
تکوین و رشد انقالب اســالمی ممکن است در 
مقابل و درســت در تضاد با حیات و وجود غرب 

تلقی و تفسیر شود. 
   ویژگی منحصربــه فرد انقالب 
اســالمی، وجه دینــی آن بود که 
برخالف روند سکوالریســم جهانی 
روی داد. بــا وجود ایــن، برخی از 
کارشناسان غربی ســعی دارند القا 
کنند که انقالب اســالمی حرکت به 

سمت مدرنیته بوده است.
اگر انقالب اســالمی واقعیتی غیرسکوالر است 
که به احیــای معنویت نظــر دارد، به هیچ وجه 
در افق مدرنیته قابل طرح نیســت. اصاًل قبل از 
پدیده انقالب اسالمی، انقالب دینی نداشته ایم. 
پدیده انقالب اســالمی در زمانــی اتفاق افتاده 
اســت که مدرنیته وجهه ای جهانی داشت. این 
یک اتفاق جدید اســت که غربی هــا هم آن را 
می بیننــد، اما انکار می کنند. به نظرم مشــکل 
غربی ها با مــا در مســائلی مانند هســته ای و 
ســالح اتمی و ... نیست؛ بلکه مشــکل آن ها با 

نه مدرن نه پست مدرن
 انقالب اسالمی دقیقاً خود را ادامه دهنده راه پیامبران و امامان معصوم می داند. چنین 
انقالبی، نه انقالب مدرن است نه پست مدرن؛ چرا که پست مدرنیته نیز نقاد مدرنیته 

است و در پی آرمان های دینی و معنوی نیست. 

اگر انقالب 
اسالمی واقعیتی 
غیرسکوالر است 

که به احیای 
معنویت نظر 

دارد، به هیچ وجه 
در افق مدرنیته 

قابل طرح نیست. 
اصالً قبل از پدیده 

انقالب اسالمی، 
انقالب دینی 

نداشته ایم. پدیده 
انقالب اسالمی در 
زمانی اتفاق افتاده 

است که مدرنیته 
وجهه ای جهانی 

داشت

نه مدرن نه پست مدرن
 انقالب اسالمی دقیقاً خود را ادامه دهنده راه پیامبران و امامان معصوم می داند. چنین 
انقالبی، نه انقالب مدرن است نه پست مدرن؛ چرا که پست مدرنیته نیز نقاد مدرنیته 

است و در پی آرمان های دینی و معنوی نیست. 
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می دهد.
انقالب اســالمی دقیقاً خود را ادامه دهنده راه 
پیامبــران و امامــان معصوم می دانــد. چنین 
انقالبی، نه انقالب مدرن اســت نه پست مدرن؛ 
چرا که پســت مدرنیته نیز نقاد مدرنیته است و 
در پی آرمان های دینی و معنوی نیســت. حتی 
اگر به شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی 
دقت کنیم، می بینیم که پشــتوانه استقالل و 
آزادی، عنصر ارزشی و دینی است. پس انقالب 

اسالمی نفی جامعه مدرن سکوالر است.
   بعد از انقالب اســالمی خصوصًا 
در سال های اخیر، تالش هایی برای 
نظریه پردازی انقالب اسالمی انجام 
شده است، در نظریه پردازی انقالب 

اسالمی چه باید کرد؟
به نظر مي رســد در بحث از نظریه ســازی برای 
انقالب اســالمی، باید از ســه مرحله پژوهشی 
گذر کنیم تا بــه نظریه اصیــل انقالبی و بومی 
نزدیک شــویم: مرحله اول این است که نکاتی 
را که غربی ها بحث کرده اند، بشناسیم؛ چرا که 
شناخت بدون هیچ گونه تعصبی، ضروری است. 
باید متون آن ها را کامل بخوانیم و مرزشناســی 
آن ها را کامــل بدانیم. در مرحلــه دوم باید این 
متون را نسبت به خودمان بســنجیم و آن ها را 
با محک واقعیت معاصر خــود نقد کنیم. اما این 
روند زمانی کامل می شود که به مرحله سوم نیز 
وارد شویم؛ چه، برای آن که نظریه پردازی های 
آن ها را با واقعیت بســنجیم و ببینیم چه مقدار 
درســت گفته اند و چه مقدار نادرست، ورود به 
مرحله سوم ضروری اســت؛ یعنی باید ببینیم 
که خودمان چه داریم و بر اساس چارچوب فکر 
خودمان چه تحلیلی می توانیم داشــته باشیم. 
ولی متأســفانه چه در حوزه های علمیه، چه در 
دانشگاه هاـ  که سربازان اصلی فرهنگ هستند 
ـ و چه در سطح رهبران فکری جامعه، می بینیم 
که آن هــا در ایــن زمینه کمتــر کار می کنند. 
علتش هم این اســت که ما خود در این انقالب 
هســتیم و در این انقالب به طور عملگرا دخیل 
شده ایم، لذا کمتر فرصت می کنیم که از بیرون 
به آن نگاه کنیم و به بازنگــری آن بپردازیم، اما 
غربیان که از بیرون به آن نگاه می کنند، فرصت 
نظریه پردازی بیشتری دارند. به هر حال این ها 
نقاط ضعف ما را توجیــه نمی کند. باید به عنوان 
محقق بی طــرف به بحــث بنشــینیم و حتی 

بازنگری خودمان را نیز نقــد کنیم و ببینیم چه 
بحث هایی را می توانیم داشــته باشیم و نداریم. 
بعد از چنین سیری می توانیم به نظریه های اول 
و دوم بازگردیم و درک صحیح و نقد درســتی از 

آن ها داشته باشیم. 
  به نظریه پردازی اندیشــمندان 
غربی در مورد انقالب اسالمی اشاره 
کردید. به نظر می رســد نتوانستند 
تحلیل درســت و جامعی از انقالب 
اسالمی ارائه دهند. به نظر شما علت 

این امر چیست؟
نکته مهم، اندیشــه و فلســفه انقالب اسالمی 
اســت که شــالوده ای از جنس فلســفه تاریخ 
مهدویــت دارد؛ یعنی وقوع انقالب اســالمی 
در جایگاه بیــرون از غرب می ایســتد و خود را 
مطرح می کند. خواه ناخواه بــه غربی می گوید 
تو کمال نیســتی، تو پایــان تاریخ نیســتی و 
اندیشــه تو آخرین نیســت. بنابراین چیزی در 
فلســفه این انقالب وجود دارد که نظریه پرداز 
غربــی نمی خواهــد آن را در تئوری پــردازی 
خود اعتراف کند. لــذا نظریه پرداز غربی ضمن 
این که نمی خواهد به ذات ایــن انقالب اعتراف 
کند، از طرح آن ها نیز بر می آشوبد. خود انقالب، 
شالوده شکن نظرهای شرق شناسانه است یعنی 
نظریات ناظر به انقالب اسالمی نه تنها در این جا 
سست می شود، بلکه نظریات شرق شناسانه را 

شالوده شکنی هم می کند. 
غربیان اگر بخواهنــد این انقــالب را بپذیرند 
هم نمی توانند، چون آن را کمــال نمی دانند از 
طرفی بحــث مدرن بودن انقالب اســالمی هم 
برای آنان مهم اســت. پس ناگزیر می شوند راه 
دیگری در پیش گیرند. بعضی از نظریه پردازان 
غربی اعتراف می کنند که این انقالب به ســمت 
مدرنیته در حال حرکت اســت. آنان می دانند 
که ریشــه انقالب اســالمی، ســنتی است و تا 
این انــدازه هم خود را از گفتمــان مدرن خارج 
می کنند، اما چــون نمی خواهنــد از این دایره 
بیرون بیاینــد و در نهایــت می خواهند به یک 
دایره بســته بازگردند، به این اعتقاد می رسند 
که انقالب اســالمی حالت پروتستانیسم دارد 
و مرحله گذار از جامعه ســنتی به جامعه مدرن 
را طی می کند و نقش دوره گــذار برای انقالب 
اسالمی قائل می شــوند که جواب این نظر هم 

کاماًل مشخص است. 

دو خصلت را، الاقل به طور شفاف ندارد. رهبرانی 
دارد: علمــای ایــران و نجف؛ و البتــه جریان 
روشــنفکری. از لحاظ فکری هــم فکر دارد هم 
ندارد. نیمی از این افکار شــفاف اســت و نیمی 
دیگر نیست. قسمتی که شفاف است این است 
که این ها می دانستند چه چیزی نمی خواهند، 
اما نمی دانســتند چــه چیــزی می خواهند؛ 
می دانستند استبداد نمی خواهند اما تعریف هر 

کدام از استبداد فرق می کرد.
مقایسه بین انقالب اســالمی و مشروطه، مثل 
مقایســه دوران دبیرستان و دبســتان ماست. 
در دبیرستان ما بزرگ تر شــدیم اما می توانیم 
بگوییم دوران دبســتان بــه درد نمی خورد؟! 
این ها دو مورد مختلف از یک ســنخ هســتند، 
اما در دو زمان متفــاوت و بنابراین تفاوت هایی 
دارند. یکــی از تفاوت ها این اســت که انقالب 
اســالمی بعد از مشــروطه اتفاق افتاده است و 
حافظه مشــروطه را با خــود دارد. دیگر این که 
انقالب اسالمی از مشــروطه پیچیده تر است و 
باالخره این که مشــروطه با استبداد غیرمدرن 
قاجــار مبارزه کــرد اما انقالب اســالمی ایران 

استبداد مدرن پهلوی را از میان برداشت. 
انقالب اســالمی در جهانــی رخ داد که در حال 
مدرن شــدن بود. با توجه به سؤال قبلی شما در 
مورد رابطه انقالب اسالمی و مدرنیته باید بگویم 
انقالبی که تحــت تأثیر مســتقیم مدرنیته در 
ایران قرار داشــت، انقالب مشروطیت بود البته 
انقالب مشــروطه، انقالبی کاماًل مــدرن نبود، 
بلکه جنبه های مذهبی نیز داشــت؛ اما انقالب 
اســالمی، تفاوت عمده ای با انقالب مشــروطه 
دارد. انقالب مشروطیت در ابتدای مدرنیته قرار 
دارد، اما انقالب اســالمی در انتهای آن اســت. 
اتفاقاً انقالب اســالمی، اولین انقالبی است که 
مدرنیته را به پرسش می کشد، چرا؟ زیرا اولین 
عنصر مدرنیتــه، سکوالریســم )جدایی دین 
از سیاست( اســت. بنابراین انقالب اسالمی، نه 
یک انقالب مدرن، نه یک انقالب پســت مدرن 
و نه یک انقالب ارتجاعی که به تعبیر امام انفجار 
نور اســت البته هنگامی کــه می گوییم انقالب 
اســالمی غیر مدرن اســت، مقصود این نیست 
که ارتجاعی اســت، بلکه منظور آن است که بنا 
بر مختصات مدرن شــکل نگرفته است. اتفاقاً 
انقالب اســالمی از مدرنیته عــدول می کند، از 
آن بیرون می رود و دنیــای مدرن را خطاب قرار 

از مباحثی که در 
ماهیت انقالب 
اسالمی اهمیت 
بسزایی دارد، 
بحث معنویت 
گرایی است. توجه 
به این موضوع ، 
می تواند به نوعی 
جوهره افول یابنده 
تمدن غربی را 
جلوه گر سازد؛ 
زیرا مهم ترین پایه 
گفتمان مدرن، 
بحث سکوالریزم 
و خدشه ناپذیر 
بودن آن در حیات 
سیاسی و فکری 
مغرب زمین و 
دنیای مدرن است

نگاه امام به مشروطه
نگاه امام)ره( به مشــروطیت مثبت بوده است، زیرا ایشــان اصوالً حرکت مشروطه را 
حرکتی مردمی می دانستند. در واقع ایشان رهبری بودند که قصد داشتند جرقه ایجاد 

کنند و آن را به نور تبدیل کنند و قسمت های نورانی قبلی را مد نظر قرار می دادند. گفت وگو
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هنر امام )ره(
امام خمینی)ره( برای تحقق آرمان انقالب اسالمی، مردم ســاالری دینی را در قالب نظام 
جمهوری اســالمی ارائه کرد که مردم با رأی قاطع خود آن را پذیرا شــدند. هنر امام قطع 

دست های استکبار  در ایران بود  که به سقوط همیشگی نظام شاهنشاهی انجامید.

 10 شاخصه اصلی
شــاخصه های حکومت اســالمی از دیدگاه امام 
خمینی)ره(، از گفتــار و عمل ایشــان در مدت 
مبارزه و ســپس رهبری ایشان اســتنباط شده و 
درسی اســت که از روش ایشان می توان آموخت. 
این 10 محــور، عصاره مفهوم عدالــت از دیدگاه 
امــام خمینــی)ره( و برگرفته از تجربه ســال ها 
مبارزه و رهبری ایشان اســت که عبارتند از: 1- 
برخورداری عموم و همه اقشــار مــردم از حقوق 
برابر 2- عمل بر اســاس قانون 3- تساوی همه در 
برابر قانون 4- برخورداری همه اقشار مردم از رفاه 
نسبی و زندگی آبرومند 5- از میان برداشته شدن 
شــکاف های طبقاتی 6- توزیــع عادالنه ثروت و 
امکانات 7- محو هرگونه ظلم و بی عدالتی 8- لغو 
امتیازات ویژه مقامات 9- مردمی بودن مسئوالن 

10- انتقاد آزاد از حکومت و مسئوالن.  

  دشمنی بی پایان
 تعالی انســان، در ترویج عدالت مندرج و مستتر 
اســت. دیدگاه اســالم در مورد پایان جهان نیز 
برگرفته از اهمیت عدالت است؛ به این ترتیب که 
پایان کار دنیا با برقراری کامل عدالت و رســیدن 
به تعالــی واقعی انســان ها رقم خواهــد خورد، 
همان طور که پیامبر اسالم بشارت داد که فرزندی 
از فرزندان من قیام کرده و جهــان را از عدل و داد 
لبریز خواهد کرد. بیش از سه دهه برای تحقق این 
اهداف تالش شده، مسیری که هرگز هموار نبوده 
اســت، طوری که امروز می بینیــم، دیکتاتوری 

جهانی برای متوقف کردن ایــن حرکت )انقالب 
اسالمی( برآمده و از هیچ کاری فروگذار نمی کند. 

   مردم ساالری دینی
امــام خمینی)ره( بــرای تحقق آرمــان انقالب 
اســالمی، مردم ســاالری دینی را در قالب نظام 
جمهوری اســالمی ارائــه کرد که مــردم با رأی 
قاطع خــود آن را پذیرا شــدند. هنــر امام قطع 
دســت های اســتکبار و ایادی آن ها در ایران بود 
که به ســقوط همیشــگی نظام شاهنشاهی در 
ایران انجامید. خداونــد می فرماید: »وال تهنوا وال 
تحزنوا وأنتم األعلون إن کنتم مؤمنین«. این آیه 
اشاره دارد که ناراحت نشــوید و غمگین نباشید 
که این وعده خدا برای مؤمنین اســت و چنانچه 
خیلی ها گفتند اگر امــام)ره( از دنیا بروند، همه 
چیز سرنگون می شــود، اما دین بر پایه حق بنیان 
گذاشته شده و این اولین درسی است که خداوند 
به بندگان می دهد. درس دوم تاریخ اســالم این 
اســت که، شــما برترین و بهتریــن مخلوقات 
هســتید، با این که در کنار امام)ره(، یاران ایشان 
حضور داشــتند، اما از طریق منافقین و دشمنان 
اسالم آسیب های زیادی دیدند که نمونه بارز آن  
ترورحضرت آیت اهلل بهشــتی بــود. واقعه هفتم 
تیر، یکی از مهم ترین وقایع انقالب اســالمی بود 
که هفتاد و دو نفر از وارســته ترین افــراد در آن به 
شهادت رسیدند. دشمنِی دشمنان تمام نشده و 
دشمنان از پا ننشستند و شما مشاهده کردید که 
چگونه دانشمندان هســته ای ما را ترور کردند و 

هنوز هم می خواهند شخصیت های ارزشمند ما 
را ترور کنند، چون نمی خواهند انقالب اســالمی 
را ماندگار ببینند، زیرا موفقیت ها و پیشرفت های 

امت اسالمی را در جهان نظاره می کنند.

 جوهره انقالب
جریان انقالب اسالمی یک معجزه واقعی است که 
خداوند متعال بدون واسطه، هدایت آن را به دست 
مردم ایران سپرده اســت. اگر عنایت الهی نبود، 
انقالب اسالمی در ایران شکل نمی گرفت، زیرا در 
آن دوران رژیم شاهنشــاهی ظرفیت های بزرگی 
داشــت که با اســتفاده از آن ها افراد بسیاری را به 
سمت خود کشانده بود. جریان های روشنفکری 
و حتی افــرادی به ظاهر مخالف شــاه در خدمت 
رژیم شاهنشــاهی بودند. در آن دوران، ســاواک 
اجازه گفتن حتي یک مســئله شرعی را از علمای 
دینی گرفته بود، به همین علت شــرایط سختی 
برای مردم ایجاد شد. اما برای تحقق معجزه الهی، 
مردم باید حرکت های جمعی را تقویت می کردند 
و این آزمون را به خوبی ســپری کردند. شــرق و 
غرب دنیا با رژیم شاهنشــاهی همراه بودند و در 
مقابل جریان انقالب بسیاری از مخالفان شاه نیز 
در کنار او قــرار گرفتند و بــا حرکت های انقالبی 
امام خمینــی)ره( مبارزه کردنــد. ملت ایران که 
یک رادیــو را در اختیار نداشــت، اقداماتی انجام 
داد که جهان نسبت به آن ها متحیر ماند. غربی ها 
نمی تواننــد بفهمند که چگونه مردم نســبت به 
پیامبر خود عشق می ورزند،  جوهره اصلی انقالب، 
اسالمی بودن آن است و اگر انقالب، اسالمی نبود 
هرگز پیروز نمی شد. افراد بســیاری برای اهداف 
امام خمینی)ره( داشــته های خود را فدا کردند و 
در این مسیر نشــان دادند که با تأسی به حضرت 
زینب)س( در راه اســالم همه دارایی های خود را 

می دهند.

  سیاستمدار مومن
ایمان، اخالص و آگاهی نسبت به مسائل مختلف 
ایران اســالمی از ویژگی های امام راحل اســت. 
ایشان سیاستمداری بودند که بر پایه درک و فهم 
اساسی، مردم را حرکت دادند و این ویژگی ها باید 
بازگو شود تا نسل امروزی ایشــان را درک کنند. 
طبق گفته ایشــان حرکــت در راه خداوند ترس 
ندارد و افراد برای رسیدن به پیروزی نباید نسبت 

به تهدیدها توجهی داشته باشند. 

شاخصه های بنیادی انقالب

مطلب حاضر، گزیده ای اســت از گفته های حجت االسالم و المســلمین عبدالحسین معزی، 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر که با محوریت انقالب اسالمی و جایگاه اندیشه حضرت 
امام خمینی)ره( در حکومت اسالمی ایراد شده است. یادآور می شــود، گفته های ایشان  در 

مناسبت های مختلف و در قالب سخرانی یا مصاحبه بیان شده اند. 

امام خمینی)ره( برای تحقق آرمان انقالب اسالمی، مردم ساالری 
دینی را در قالب نظام جمهوری اسالمی ارائه کرد که مردم با رأی 

قاطع خود آن را پذیرا شدند

حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین معزی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

ایمان، اخالص و 
آگاهی نسبت به 
مسائل مختلف 
ایران اسالمی از 
ویژگی های امام 

راحل است. ایشان 
سیاستمداری 

بودند که بر 
پایه درک و فهم 

اساسی، مردم را 
حرکت دادند و 

این ویژگی ها باید 
بازگو شود تا نسل 
امروزی ایشان را 

درک کنند
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دیدگاه

  سیر حرکت امام)ره( بر اساس قرآن
عقبه فکری انقالب اسالمی همان دستگاه فلسفی 
و فکــری امام خمینی)ره( اســت. امــام راحل به 
عنوان یک فیلســوف، عارف و فقیــه، در حقیقت 
یک دستگاه فکری داشت که بر اساس آن دستگاه 
فکری این انقــالب را آغاز، هدایت و به ســرانجام 
رســاند. آثار، نتیجه و عقبه فکری ایــن انقالب را 
می توانیم در اندیشه های فلسفی امام)ره( مطالعه 

کنیم، رویکردی که تبدیل به حرکتی عظیم شد و 
ملت پا به پای امام)ره( پیش رفتند. نکته ای که قابل 
توجه است، سیر حرکت امام خمینی)ره( بر اساس 
قرآن و آموزه های قرآنی است. امام خمینی)ره( اول 
کادرســازی می کند، چنانچه که خداوند در سوره 
»شــعرا« خطاب به پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
»َوأَنِذْر َعِشیَرتََک األْْقَربِیَن«. قرآن در این آیه اشاره 
به خویشــان نزدیک می کند، امــام خمینی)ره( 

نیز این گونه حرکت خــود را آغاز می کند؛ یعنی از 
نزدیکان و شاگردان خود در سطح نجف و قم شروع 
و به تدریج کادرســازی کرد و این حرکت به میان 
مردم آمد. امام)ره( مردم را آگاه می کند. همچنین 
این آیه قرآن »إِنَّ اهللَّ الَ یَُغیُِّر َمــا بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّرواْ 
َما بِأَنُْفِسِهْم« را می توانیم در سیر انقالب اسالمی به 
وضوح مشاهده کنیم. بر اساس این آیه، در حقیقت  
خدا حال قومــی را تغییر نمی دهــد، مگر آن که 
خودشان حال خود را تغییر دهند. شاهد بودیم که 
مردم از سال ها ظلم و ستم رژیم پهلوی خسته شده 
بودند و دیگر حاضر به تحمل آن شــرایط نبودند، 
این گونه بود که به رهبری امام راحل)ره( دســت 
به کار شده و اســاس و پایه آن رژیم سراسر ظلم را 
برچیدند. این رویکردی بود که قرآن به آن اشــاره 
داشته است و به چشــم دیدیم که مردم ایران نیز 
چگونه سرنوشت خود را تغییر دادند و خداوند نیز 

یاری گر آنان بود.

 انقالبی سراسر اندیشه و معارف
انقالب اســالمی ایران انقالبی سراســر اندیشه و 
معارف بود که با رهبری امام راحل)ره( به پیروزی 
رســید.  امروز بعد از گذشــت بیش از سه دهه از 
انقالب، ثمره آن حرکت عظیم را شاهد هستیم و 
باید اندیشه ها و آثار امام خمینی)ره( بیش از پیش 
در حوزه ها و دانشــگاه ها تدریس شود چراکه اگر 
می خواهیم نسل خمینی و نســل انقالبی داشته 

باشیم، باید در مراکز علمی مان نیرو پرورش دهیم.

  لزوم تبیین عقبه فکری امام)ره(
من سال هاســت که طی مباحث خود بــه ویژه در 
گفت وگو با رسانه ها تأکید کرده ام که باید در دروس 
فقهی، اصــول و دروس کالمــی از کتاب های امام 
خمینی)ره( برداشت داشته باشیم، ارائه این دروس 
باید از آثــار امام خمینی)ره( باشــد؛ یعنی در کنار 
ســایر کتبی که در حال حاضر تدریس می شود، به 
این آثار نیز توجه ویژه ای شود. تحقق این امر تأثیر 
بســزایی دارد. این امر سبب می شــود تا در آینده 
علمایی داشته باشیم که مثل امام)ره( فکر کنند و 
انقالبی باشــند و این نهضت را پیش برند. حتی در 
سطح حوزه باید مرکز یا نهاد مخصوصی برای تربیت 
خبرگان داشته باشیم و این افراد از ابتدای طلبگی با 
تفکر امام و رهبری آشنا شــوند. در کل این که، باید 
عقبه فکری امام خمینی)ره( در مراکز فکری مثل 

حوزه و دانشگاه بیش از پیش ارائه شود. 

لبیك به آموزه های قرآن 

پیروزی انقالب اسالمی ایران در ســال 1357، نویددهنده اندیشه سیاســی نوینی مبتنی بر معارف و مباحث دینی 
به جهان بود؛ جهانی که در آن روزگار از بُن و پایه با  تاثیر دین  بر سیاســت مخالف بود. اما انقالب اســالمی، به رهبری 
امام خمینی)ره(  ســاختاری متفاوت ارائه کرد. گویی ایــن انقالب لبیک به آیات قرآن و روایــات اهل بیت)ع( بود، 
مبنی بر ظلم ستیزی و عدم سکوت در برابر ســتمکاران. براي بررسی جایگاه و ریشــه های قرآنی انقالب اسالمی و 
همچنین اندیشــه و عقبه فکری حرکت عظیم ملت ایران، دیدگاه آیت اهلل محسن غرویان، عضو هیئت علمی جامعه 

المصطفی)ص( العالمیه را جویا شده ایم.

دیگاه محسن غرویان درباره مبانی قرآنی انقالب اسالمی ایران 

اندیشه ناب امام)ره(
 انقالب اسالمی ایران سراسر اندیشه و معارف بود که با رهبری امام)ره( به پیروزی رسید و 
امروز  ثمره آن حرکت عظیم را شاهد هستیم و باید اندیشه ها و آثار امام)ره( بیش از پیش در 

حوزه ها و دانشگاه ها تدریس شود.

مریم علی بابایی
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الگوي صحیح حفظ انقالب
  راهکارهای تببین اندیشه انقالب اسالمی هماني است که پیامبر)ص( و امام علی)ع( به 
یادگار گذاشته اند؛ یعنی همان روش پیامبر اکرم)ص( و سنت آن حضرت در اداره حاکمیت 

و نیز روش حضرت امیر)ع( در اداره حاکمیت باید مسیر راهمان باشد. 

مساجد در 
تبیین اندیشه 

انقالب اسالمی 
نقش ویژه ای 

دارند. مساجد 
باید مروج 

اندیشه های 
صحیح و ناب 
قرآنی باشند، 
مساجد باید 

زندگي رسول 
خدا و سنت 

پیغمبر)ص( و 
امیرمؤمنان)ع( 

را در عمل به 
عنوان الگو به 

مردم ارائه کنند

  تحقق و عهد الهي
 این نگاه، نگاه بسیار خوشبینانه و اقتدارگرایانه اي 
اســت؛ البته بر مبنای توحید و بــر مبنای محضر 
پروردگار و درک وجــود خدای تعالــی. بنابراین 
وقتی که نگاه مــا به تطورات و تحــوالت تاریخی 
این گونه باشد، بدیهی است که پشتوانه های بسیار 
برانگیزاننــده و مقتــدری در حرکت های تاریخی 
خواهیم داشت، یعنی می دانیم که یک نگاه بسیار 
عمیق، تمامی وقایع تاریــخ را مدیریت می کند و 
براساس حکمت الهی همه وقایع محقق می شود. 
وقتی که این گونه نگاه کنیم، بدیهی اســت که به 
دنبال کســب رضای خدا و انجام وظیفه و تکلیف 
الهی هســتیم. لذا وقتی که چنین انقالب عظیمی 
در کشــور ما اتفــاق می افتــد، چون عقبــه نگاه 
توحیدمدارانه داشته و حضور پروردگار عالمیان را 
در تمامی تطورات با خود همراه دارد، روشن است 
که این انقالب، انقالبی الهی، بدیع، ماندنی، قاهر و 

موفق باشد.

   بشارت قرآن
 خداوند در قــرآن می فرماید: » َفلَن تَِجَد لُِســنَِّت 
ِ تَْحِویاًل«، این آیه  ِت اهللَّ ِ تَْبِدیاًل َولَن تَِجَد لُِســنَّ اهللَّ
خود داللت بر این دارد که سنت های الهی بر همه 
وقایع تاریخی حاکم اســت؛ چنانچه شــیخ اجل 

این گونه سرود: »خدا کشتی آن جا که خواهد بََرد، 
وگر ناخدا جامه بر تن درد«، این را قرآن به ما نوید 
می دهد. یعنی خود قرآن حضور پروردگار عالمیان 
را در جای جای لحظات تاریخی بشارت می دهد و 
این بزرگ ترین بشارتی اســت که قرآن کریم به ما 
می دهد و البته ســایر بشــارت ها در جهت ظهور 
حضرت بقیه اهلل و غلبه حق بر باطل اســت. تمامی 
این موارد، مبشرات قرآنی است که چون قرآن کالم 
الهی است و تمامی منویات پروردگار عالمیان را در 
قالب الفاظ متداول بیان کرده اســت، بدیهی است 
که ما از طریــق هدایت های قرآنــی می توانیم به 

رهنمودهای بیرونی و عملی دسترسی پیدا کنیم.

 راهکارهــای تببین اندیشــه انقالب 
اسالمی

راهکارهــای تبییــن اندیشــه انقالب اســالمی 
و همچنیــن انتقــال پیام انقــالب بــه جوانان با 
هجمه های متعــدد فقط فرهنگی ممکن اســت . 
راهکار را پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین علی)ع( برای 
ما به یادگار گذاشــته اند؛ یعنی همان روش پیامبر 
اکرم)ص( و ســنت آن حضرت در اداره حاکمیت و 
روش حضرت امیر)ع( در اداره حاکمیت باید مسیر 
راهمان باشــد. اگر می خواهیم بمانیــم، باید همه 
حرکت ها بر مبنای عدالت باشد؛ قرآن می فرماید: 

»اْعِدلُواْ ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوی« عدالت پیشه کنید که آن 
به تقوا نزدیک تر است. 

بحث اعتدال نیست، بحث عدالت است؛ این بحث 
مفصلی می خواهد که فرصت آن نیســت. بنابراین 
اجماالً، اگر رهبران جامعه و کســانی که مردم به 
آن ها نگاه می کننــد و جزو ملــوک و امرای مردم 
محسوب می شوند، عدالت را چه نسبت به خانواده 
و چه نســبت به جامعه رعایت کنند، می توانیم در 
دل های مردم جا باز کنیم. اما این که بین خودمان 
و سایر اقشار مردم خط بکشیم و خود را سلول های 
خاکســتری مردم به حســاب بیاوریم، به گونه ای 
که گویی مغز متفکر مردم ما هســتیم و بقیه باید 
تبعیت کنند، رویکردی نادرســت و مرزبندی اي 
خطا و اشتباه است که فاصله میان توده های مردم 
و حاکمیت را زیاد می کند. باید دنبال این باشیم که 
اصاًل فاصله ای بین حاکمیت و مردم ایجاد نشود و 
راهش آن است که زاهد و خوش اخالق باشیم و با 
روابط عمومی قوی در دل پا برهنه ها، مساکین، فقرا 
و گرفتارها جا باز کنیم کــه آن ها حکام را از جنس 
خودشــان بدانند، پیامبــر)ص( می فرمود: »الفقر 
فخری« یعنی فقــر افتخار من اســت، همچنین 
می فرمود: خدایا مرا با فقرا محشــور کن. این بدان 
معناست که اقشــار محروم جامعه خودشان را به 
هیچ عنوان مغبون در جامعه به حســاب نیاورند و 
اقشار غنی و ثروتمند و مقتدر خودشان را غالب به 
حساب نیاورند، یعنی باید غنی بداند که عدالتی در 
کار است و از حساب بترسد و فقیر هم باید بداند که 
فقر او موجب سرافکندگی او نیست. اگر ما بتوانیم 
این فواصل را برطرف کنیم می توانیم  مردم را قانع 
کنیم که با اخالق الهی کنــار یکدیگر یک زندگی 

جانانه و بر مبنای اخالق و توحید داشته باشند.

   نقش مساجد در تبیین اندیشه انقالب 
اسالمی

مســاجد در تبیین اندیشــه انقالب اسالمی نقش 
ویــژه ای دارند. مســاجد باید مروج اندیشــه های 
صحیح و ناب قرآنی باشند، مســاجد باید زندگي 
رسول خدا و سنت پیغمبر)ص( و امیرمؤمنان)ع( را 
در عمل به عنوان الگو به مردم ارائه کنند. در طول 
این سی و هفت سال مســاجدی که ائمه جماعات 
خوش برخورد و فعال داشــته اند، تا حدی زیادی 
توانســته اند به این رویکرد نزدیک شوند. اما هنوز 
خیلی کار داریــم و باید بیش از پیش نســبت به 

مساجد توجه شود. 

اندیشه شیعی ؛ چراغ راه بشریت

نگاه تاریخی در اندیشه شیعی وجود دارد که وقایع تاریخی را براي رضاي الهی تحلیل می کند 
و دســت قدرتمند پروردگار عالمیان را در تحوالت تاریخی مالحظه می کند؛ این که حضرت 
زینب)س( خطاب به یزید فرمودند: »ما رأیت اال جمیال« داللت بر همین تفکر شیعی بر تحوالت 
تاریخی است. این قضیه در سرتاسر تاریخ به عنوان راهبرد اصولی بر استدالالت و تفکر شیعی 
حاکم است و در تمام ایام وجود داشته است.  این گفته حضرت، یعنی آنچه که پیشامد می کند 
داللت بر اقتدار پروردگار دارد و نشان می دهد که پروردگار عالمیان در لحظه به لحظه تاریخ با 
اقتدار خود گردش تاریخ را در چنبره قدرتش گرفته است؛ یعنی همان طور که ماه و خورشید با 
اتکا به قدرت الهی مدار خودشان را طی می کنند، تاریخ بشر هم با اتکا به اقتدار الهی روزگار خود 

را طی می کند و می رسد به سرمنزلی که حضرت حق تعالی از ابتدا برایش تعیین کرده است.

راهکارهای تبیین اندیشه انقالب اسالمی و همچنین انتقال پیام انقالب 
به جوانان با هجمه های متعدد فقط فرهنگی امکان پذیر است؟

حجت االسالم مرتضی ادیب یزدی
 کارشناس دینی 
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گفت وگو

     تأثیر انقالب اســالمی بر سبک 
زندگی مردم ایران را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ به بیان دیگر انقالب اسالمی 
چقدر توانست بر مردم و نگاهشان بر 

ماهیت زندگی اثرگذار باشد؟
اساساً ســبک زندگی در جوامع، مختلف است. 
اصول و مبانی ســبک زندگی تأثیر مستقیمی 
بر نوع فرهنگ، شهرسازی و نهایتاً تمدن سازی 
می گذارد. این مســئله در مورد انقالب اسالمی 
جای بررســی فراوانی دارد، چــرا که انقالب بر 
وجهه های مختلفی از زندگی مردم اثر گذاشت. 
به بیان دیگر باید انقالب اســالمی را این گونه 
معنا کنیم که؛ انقالب اسالمی نه به مثابه پروژه 
یا اتفاق، بلکــه فرایندی بود که یک سلســله 
مبانی را با خــود به همراه داشــت . این مبانی 
مبتنی بر جهت دهی های دینیـ  مذهبی بوده و 
طبیعتاً وقتی که این مبانی عمیق دینی در سیر 
حرکت عظیمی چون وقوع انقالب اســالمی به 
عنوان پایه و اصل باشــد، قطعاً در زندگی مردم 

اثر خواهد گذاشت.
به بیان دیگــر مردمی کــه قبــل از انقالب، 
اهدافشان بیشــتر در حد زندگی روزمره بود، 
در ســیر وقوع انقالب اســالمی با مبانی ایثار 
و فداکاری مواجه شــدند. زمان انقالب و پس 
از آن در زمــان جنگ تحمیلی، پشــتیبانی و 
حمایت های پشــت جبهه و مــواردی از این 
قبیل مدل دیگــری از اوج ایثار انســانی را به 
نمایش گذاشــت و این موارد در نظام اسالمی 
ما فراوان بوده و هســت. مردم به اندازه ای در 
کنار یکدیگر بودند که به ویژه در زمان جنگ، 
خیابان ها و کوچه هــا مملو از ایســتگاه های 
صلواتی شــده بود. بنابراین نوع قوانین مبتنی 
بر فطرت، مذهب و باورهــای دینی در انقالب 
اسالمی سبب شــد تا جلوه های زندگی مردم 
نیز متفاوت شده و نوع زندگی خاصی را شاهد 
باشــیم که طی آن اصول انســانی و اخالقی 
حرف اول را مــی زد. البته نمی تــوان به طور 
کلي گفت که همه مردم زندگی هایشان تغییر 
کرد، اما گفتمان غالب زندگی مردم بر اساس 
همین تفکر شکل گرفت که طی آن بخشی از 
اساس و اصول زندگی به آخرت و بخشی از آن 
به ســعادت معنوی جامعه عنایت دارد. خوب 
که دقت می کنیم برایمان واضح می شــود که 
در این سیســتم، خدا تعریف مشخصی دارد 

تبلـور اوج ایثار 

انقالب اسالمی ایران نویدبخش شکل گیری سبک زندگی مبتنی بر آرمان ها و ارزش های پررنگ دینی بود که با رهبری 
امام خمینی)ره( و حرکت عظیم مردم به پیروزی رسید. با پیروزی انقالب این نوید در جامعه ایران به طنین انداز شد که 
مردم می توانند با تکیه بر ارزش های متعالی ، به اهداف واال دست یابند. به همین خاطر است که می بینیم سبک زندگی 
مردم ایران، به ویژه در سال های اولیه بعد از وقوع انقالب اســالمی رنگ و بویی متفاوت دارد و تعامل و دوستی میان 
اقشار مختلف مردم موج می زند. مرور شرایط روزهای انقالب و ســال های اولیه بعد از پیروزی آن، می تواند تصویری 
روشن از ســبک زندگی مردمی که آن روزها پرچمدار انقالب بودند ارائه کند و الگویی برای همه دوران ها باشد. برای 
بررسی این مسئله، با حجت االسالم سیدسجاد ایزدهیـ  مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیـ  

به گفت وگو نشسته ایم.

با سیدسجاد ایزدهی درباره سبک زندگی بر اساس الگوی انقالب اسالمی 

تغییر عینی
نوع قوانین مبتنی بر فطرت، مذهب و باورهای دینی در انقالب اســالمی سبب شد تا 
جلوه های زندگی مردم نیز متفاوت شده و نوع زندگی خاصی را شاهد باشیم که طی آن 

اصول انسانی و اخالقی حرف اول را می زد.

سیده معصومه محمدی 
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دیده می شــود. فرهنگ غالب جامعه ایران بعد 
از انقالب، مبتنی بر ارزش های متعالی منبعث 
از اسالم بود. البته ممکن است که چالش هایی 
نیزایجاد شــود، امــا معموالً راهبــران نظام و 
کسانی که راهبران فکری نظام هستند، در نوع 
زندگی مردم تأثیرگذارند و نســبت به اصالح 

وضع می کوشند.
     مهم ترین چالــش اجتماعی 
امروز که در سطح زندگی مردم دیده 

می شود چیست؟
به جــز هجمه های مختلــف فرهنگی و دوری 
برخی خانواده هــا از معنویت کــه حاصل این 
هجمه هاســت، ما شــاهد نوعی مصرف گرایی 
هستیم. اســراف و مصرف گرایی در جامعه ما 

زیاد شده است.
     مســلما این موضوع رویکردی 

کاماًل مغایر با انقالب اسالمی است.
دقیقاً! اگر فضای عمومی به ســمت اســراف و 
مصرف گرایی برود، طبیعتــاً مقطعي خاص را 
نمی توان به مثابه الگــو در نظر گرفت. منظورم 
این اســت که زمان انقالب، رویکــردی دیگر 
در جامعه وجود داشــت و اصاًل اســراف امری 
مذموم بود. زمانی می توانیــم الگوی انقالب را 
به درســتی در تک به تک عناصر مهم زندگی 
پیاده کنیم کــه حقیقتاً دنبالــه رو راه انقالب 
اسالمی باشیم. زمان انقالب واقعاً سبک زندگی 
متفاوت بــود؛ هر فرد به اندازه خودش ســعی 
می کرد که اسراف نداشته باشد، بنابراین مهم 
آن اســت که آرمان های انقالب تبدیل به الگو 
و سبک زندگی شــود. برخی کارگزاران نظام، 
الگوی نامناسبی بودند و شرایط زندگی شان با 
آنچه که بر پایه آرمان انقالب بود فاصله داشته 
و از ساده زیستی به دور بود. با این وجود هرگز 
شــرایط به گونه ای نبوده اســت کــه در توده 
مردم، اسراف به مثابه امر مطلوب قلمداد شود، 

اسراف همواره یک نابهنجار بوده است.
در ســالیان اخیر نیز مقام معظــم رهبری در 
این حوزه تأکیدات ویژه ای داشته اند؛ از جمله 
این که سال 88 را ســال اصالح الگوی مصرف 
نام نهادند. همچنین مســوالن نظام تأکید بر 
استفاده از کاالهای ایرانی داشــته اند. تمامي 
این حرکت ها مسیری به سمت الگوی انقالب 
اســالمی اســت و در واقع یک جریان است در 

راستای نهادینه شدن مبانی انقالب اسالمی. 

از ســوی دیگر، از ویژگی هایی کــه در روایات 
توصیه شده است و امام راحل)ره( و مقام معظم 
رهبری)حفظــه اهلل( نیز همواره بــه آن تأکید 
داشته اند، ساده زیســتی مسوالن دولت و نظام 
است. اگر مسئوالن به این منطق رجوع کنند، 
قطعاً الگوی بیرونی آن ها درست می شود. مردم 
نیز باید کســانی را انتخاب کنند کــه حقیقتاً 
ساده زیســت باشــند. در این صــورت فضای 

مصرف گرایی تعدیل خواهد شد.
     ایثار و خیرخواهی که در زمان 
انقالب در رفتار و کــردار اکثریت 
جامعــه نمود یافت، امــروز چطور 
می تواند از نو متولد شــود و مردم 
به یکدیگر  چنین رویکردی نسبت 
داشته باشند. منظور سبک زندگی 

مبتنی بر مدارا و نیکی است؟
اصوالً اگر اهداف خاصی مد نظر باشــد که آن 
اهداف هم به صورت خاصــی در جامعه فراگیر 
شــود، همه مردم همراهی می کنند. در فضای 
انقالب همه مردم خواهان یک هدف مشترک 
بودند و چون آن هدف مشــترک مد نظر قرار 
گرفت دیگر افــراد و »َمن« های مختلف وجود 
نداشــتند و عمدتاً »ما« بود و چــون »ما« در 
جامعه آن زمان تبدیل به یک اصل واحد شــد 
و مردم همه با هم بودند، در نتیجه این رویکرد 

رفتاری در مردم متبلور شد.
همچنین به زمــان جنگ تحمیلــی می توان 
اشــاره کرد که از خودگذشتگی در میان اقشار 
مختلف مردم موج می زد، اما بعد از جنگ گویا 
آن ســبک رفتاری مبتنی بر ایثــار به تدریج 
فراموش شــد، چرا که این »ما« به »من« های 
مختلفی تبدیل شــد که این »من« هــا باید با 
هم مبــارزه می کردند، چون دیگــر رقیب هم 
شده بودند و در هجمه های فرهنگی دشمن و 

مصرف گرایی صرف قرار می گرفتند.
به نظرم باید بــرای شــکل گیری و همچنین 
تقویت الگــوی زندگی مبتنی بــر ارزش های 
انقالب اســالمی در جامعه امروز باور داشــته 
باشــیم همچنان در حــال انقالب و توســعه 
هستیم و همچنان برای رسیدن به تمدن نوین 
اســالم در حرکتیم و می خواهیم منطق مان را 
به مثابه الگو به جهان ارائه کنیم، اگر هدف ها، 
راه ها و منافع مان مشترک شوند، طبیعتاً دیگر 

تقابل و تضادی میان افراد وجود ندارد.

و درایت و عبــادت، جایگاه ویــژه ای به خود 
اختصاص داده اند. 

     مبارزه با ظلــم و زیر بار حرف 
ویژگی های  از  هــم  نرفتــن  زور 
انقالب  ایرانی هاست.  ما  شخصیتی 
اســالمی در این زمینه چه اثراتی 

داشت؟
به وضوح شاهد هستیم که بعد از وقوع انقالب 
اسالمی، روحیه دشمن ســتیزی و نپذیرفتن 
ظلم، تبلور می یابد و این موارد جلوه های جدی 
است که در فضای زندگی روزمره مردم محقق 
شــد به طوری که می بینیم مردم بعد از مدتی 
به تدریج با ادبیــات تــازه ای از زندگی مواجه 
شدند. یعنی نوع نگاهشــان و نوع مواجه شان 
غیــر از ســبک قدیم اســت؛ در این ســبک 
زندگی، یعنی ســبک زندگی شکل گرفته بعد 
از انقالب اســالمی که بر پایه توجه حداکثری 
به ارزش هــای متعالی اســت، نگاه ها متفاوت 
شده اســت. گرچه بعضاً تفاوت هایی هم دیده 
می شود. برای مثال اســراف مقوله ای ناپسند 
تلقی می شود، اما هســتند بسیاری از مردم که 
توجهی به درست مصرف کردن ندارند. از سوی 
دیگر ظلم ســتیزی و عدالت طلبی جزو آرمان 
و ادبیات انقالب اســالمی اســت که البته این 
آرمان و ادبیات در نوع زندگــی عمومی مردم 
رواج یافته اســت و البته در زندگی شــخصی 
مردم نیز جلوه گر اســت. از این جهت اســت 
که ســبک زندگی مردم ایران، حتي به نسبت 
دیگر کشورهای مسلمان متفاوت است، چراکه 
اســتوار بر آرمان انقالبی، مردمی و دینی یعنی 

انقالب اسالمی است.
     همان طور که اشــاره داشتید  
قبل از انقالب اسالمی شاهد نوعی 
ترویج فرهنگ مصرف گرایی بودیم، 
این رویکرد امــا بعد از وقوع انقالب 
تبدیل به نگرشی کاماًل متضاد شد و 
فضایی مبتنی بر خوداتکایی، ایثار و 
گذشت در میان مردم شکل گرفت، 
این مســئله منبعث از چه فرهنگی 
بود، به بیان دیگــر ادبیات فکری و 
گفتمان انقالب اسالمی چگونه منجر 

به شکل گیری چنین رویکردی شد؟
ببینید، اساســاً در کنار این فرهنگ غالبی که 
در هــر جامعه ای وجــود دارد، آرمان هایی نیز 

باور همیشگی به انقالب
باید برای شــکل گیری و همچنین تقویت الگوی زندگی مبتنی بر ارزش های انقالب 
اسالمی در جامعه امروز باور داشته باشیم همچنان در حال انقالب و توسعه هستیم 

و همچنان برای رسیدن به تمدن نوین اسالم در حرکتیم.

ظلم ستیزی و 
عدالت طلبی 
جزو آرمان و 

ادبیات انقالب 
اسالمی است که 

البته این آرمان 
و ادبیات در نوع 
زندگی عمومی 

مردم رواج یافته 
است و البته در 

زندگی شخصی 
مردم نیز 

جلوه گر است
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1  بحــث تجدید تفکــر و تمدن ســازی نوین 
اســالمی از حدود صــد و پنجــاه ســال قبل با 
اندیشــه های سیدجمال الدین اســدآبادی آغاز 
شده است؛ اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی، 
دو جریــان را نمایندگی می کــرد؛ یکی جریان 
حکمت متعالیه و دیگری مکتب اجتهادی شــیخ 
انصاری که فقیهی نواندیش به حســاب می آمد. 
این جریان فکری سیدجمال سبب شد تا سه موج 
در جهان اسالم ایجاد شــود، ضمن این که تمامی 
شــاگردان این جریان، خودشــان پرچم داران و 
بزرگان جریانات نواندیشــی در طــول این مدت 
بوده اند. اما انقالب ضد اســتبدادی مشروطیت 
موج اول این ســه جریان بود. مــوج اول یا همان 
جریان مشــروطیت کل جهان اســالم از مصر و 
شامات تا آســیای میانه و قفقاز را در بر گرفت، اما 
در ایران و حــوزه های علمیه اســالمی از نجف تا 
قم توانســتند آن را تئوریزه کنند و طی این روال 
بود که نهایتاً انقالب مشروطه در ایران پیروز شد. 

2   از ســوی دیگــر توجه داشــته باشــیم که 
ســیدجمال الدین اســدآبادی چهره بین المللی 
جهان اسالم اســت، از این نظر اســت که عبدو و 
رشــیدرضا که از شــاگردان این جریان هستند، 
خود را ادامه دهنده راه ســیدجمال دانسته و او را 
استاداالعظم می دانند. پس با این تفاسیر جریان 
مشــروطه در ایران دیرتر آغاز اما زودتر تئوریزه 
شــد، به نحوی که منجر به ایجاد قانون اساســی 
شــد. با این حال ایــن امر محقق نشــد که قانون 
مشروطه در سطح وســیع مطرح شود و در نهایت 
استعمار جدید شــکل گرفت و این جریان توسط 
انگلیس تخریب شــد. هرچند کــه مقاومت های 
فراوانی تــا آخرین لحظه صــورت گرفت. در این 
اثنا بود که با وجود مقاومت های شــهید آیت اهلل 

مدرس، وی به شهادت رســید و پس از شهادت او 
جریان نواندیشــی وارد مرحله جدیدی شد و باز 

هم در کل جهان اسالم حرکتی جهانی آغاز شد. 
3  ایــن حرکــت، شــکل گیری یــک نهضت 
اســتقالل طلبانه و ملی خواهانه بود کــه باز هم 
مختص به ایران نبود و در ایــران اتفاقاً دیرتر این 
جریان به وقوع پیوســت، ولی به موفقیت رسید 
و حتی دولت مورد نظرشــان روی کار آمد و حتی 
الهام بخش کشــورهای مصر و هند شد. این جا و 
در ســیر جریان دوم در ایرانـ  همان نهضت نفت 
ـ مســائلی پیش آمد؛ از جمله این که کودتا شد و 
علت این کودتا نیز اعتماد بی جهــت به آمریکا و 
انگلیس بود. متأسفانه میان رهبران اصلی نهضت، 
یعنی آیت اهلل کاشــانی و مصدق اختالف شــد و 
از جریان اصلی نهضت فاصلــه گرفتند و به جای 
آن که فاصله را پر کنند، شــرایط به سمت دیگری 
ســوق یافت. در آن زمان بیش از اندازه به آمریکا 
اعتماد شــد، در حالی که آمریــکا، تجربه جهانی 
نداشت و بیشتر به عنوان کشــوری آزادی طلب 
و آزادی خواه معروف شــده بود. آمریکا ســبب 
کودتای 28 مرداد در ایران شد، اما هنوز چند ماه 
از این کودتا طی نشده است که نیکسونـ  معاون 
رئیس جمهور وقت آمریکاـ  بــه ایران می آید تا به 
عنوان پیروز ایــن کودتا به او دکتــرای افتخاری 

بدهند که دانشجویان بیدار قیام می کنند. 
4   بعد از این جریان و یک دهه بعد نهضت پانزده 
خرداد شکل می گیرد، بعد از گذشت پانزده سال 
از نهضت 15 خرداد نیز انقالب اسالمی به پیروزی 
می رسد که انقالبی ضد اســتبدادی است. ما بعد 
از انقالب شــاهد اتفاقات گوناگونی بودیم و عماًل 
پس لرزه هایی را شــاهد بودیم. جریان اول بعد از 
انقالب اسالمی، بیداری اسالمی بود چه در لبنان 

و چه در فلســطین، اما در وهله بعد انتفاضه دوم 
شکل گرفت که در دنباله آن بسیاری از کشورهای 
منطقه متأثر شــدند. با این حال برخی نیز با این 
حرکت کنار نیامدند و در موج دوم شاهد تحمیل 
جنگ به ایران هســتیم ولی با این وجود ایران نه  
تنها ضعیف نشد بلکه قدرتمند از جنگ تحمیلی 

بیرون آمد. 
5   با وجود تمام این شــرایط، انقالب اسالمی به 
جهان صادر شــد و امروز ایران کشوری قدرتمند 
در جهان محســوب می شــود. باید این قدرت به 
رسمیت شناخته شود و هرچند که اکنون تقریباً 
با هزینه زیادی دارند این قدرت را می شناســند. 
امروز اگر خود را باور کنیم و هرچه فراتر بر اقتصاد 
مقاومتی، فرهنگ مقاومتی و دفاع مقاومتی تکیه 
کنیم که همه این موارد الزم و ملزوم هم هستند، 
می توانیم این انقالب را به بهترین شــکل ممکن 
به نسل های ســوم و چهارم بعد از انقالب منتقل 
کنیم. بــه بیان بهتــر، این انقــالب حاصل تفکر 
عمیق بود که شــکل گرفت. ایجــاد ارتباط میان 
نســل ســوم و چهارم با نســل اول و دوم انقالب، 
کاری است که باید بر اســاس معرفت و ایده انجام 
شود. باید تالش بر این باشــد که مفاهیم انقالبی 
را به نسل های ســوم و چهارم معرفی کنیم و این 
مهم محقق نمی شود مگر آن که تکیه بر مقوالتی 
چون فرهنگ و اقتصاد مقاومتی داشــته باشیم. 
این انقالب در پی فکر و اندیشــه عمیق ایجاد شد 
و سرمنشأ بســیاری از تحوالت در سطح منطقه 
و جهان گشــت. مســلمین را بیدار کرد و بسیار 
اثرگذار بود، لذا امروز در مقام صیانت هرچه بیشتر 
از انقالب اســالمی باید بتوانیم به بهترین شکل 
ممکن، مفاهیــم و معارف انقالب اســالمی را به 

نسل های جدید بعد از انقالب منتقل سازیم. 

تحقق رویای تاریخی 

در بررسی علل پیروزی انقالب اســالمی ایران باید به زمینه های تاریخی آن هم رجوع کرد. 
یک شاخه از آن در مطلب پیش رو دستاویز قرار گرفته است که به طور گذار مرور می شود.

انقالب  اسالمی چگونه به بار نشست و چه تاثیری بر جا گذاشته است؟
علیرضا صدرا

 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 انقالب در پی 
فکر و اندیشه 
عمیق ایجاد شد و 
سرمنشأ بسیاری 
از تحوالت در 
سطح منطقه 
و جهان گشت. 
مسلمین را بیدار 
کرد و بسیار 
اثرگذار بود، لذا 
امروز در مقام 
صیانت هرچه 
بیشتر از انقالب 
اسالمی باید 
بتوانیم به بهترین 
شکل ممکن، 
مفاهیم و معارف 
انقالب اسالمی 
را به نسل های 
جدید بعد از انقالب 
منتقل سازیم

گفتار
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كتاب حق
آیات شــریفه، فرامیني اســت از خداوند متعال به رســول محبــوب خویش و چنین 
مي فرماید: »ما کتاب را بر اساس حق بر تو فرســتادیم تا برابر آنچه بر تو نمایانده ایم در 

میان مردم قضاوت کني و حمایت گر خائنان نباشي، و در پیشگاه خداوند استغفار کني.«

خداوند متعــال در قرآن کریم چندیــن عده را به 
عنوان کســاني که خداوند آن ها را دوســت ندارد 

مطرح فرموده است:
1   معتدین

»و قاتلوا فــي ســبیل اهلل الذیــن یقاتلونکم و ال 
تعتدوا اّن اهلل الیحــبّ المعتدین« )بقره/109( در 
راه خدا با آناني که با شــما مي جنگند پیکار کنید 
لکن در مقاتلــه از حّد تجاوز نکنیــد، که خداوند 

تجاوزکنندگان را دوست ندارد.
2   کّفار اثیم )ناسپاس گنه کار(

»یمحق اهلل الّربــا و یربي الّصدقــات و اهلل الیحّب 
کّل کّفاٍر أثیم. )بقره/276( خداونــد ربا را از میان 
برمي دارد و صدقــات را افزایش مي دهد و خداوند 

هیچ ناسپاس گنهکاري را دوست نمي دارد.
3  ظالمین

»و اّما الّذین آمنــوا و عملوا الصالحــات فیوفیهم 
اجورهم و اهلل ال یحّب الظالمین« )آل عمران/57(، 
و اما آنان که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام 
دادند، خداوند پاداش کامل بــه آن ها خواهد داد و 

خداوند ستمکاران را دوست نمي دارد.
4   متکبر فخرفروش

»و اعبدوا اهلل و ال تشرکوا به شیئاً و بالوالدین احساناً 
و بذي القربي و الیتیمي و المســاکین و الجار ذي 
القربي و الجــار الجنب و الصاحــب بالجنب و ابن 
ســبیل و ما ملکت ایمانکم اّن اهلل ال یحّب من کان 
مختاالً فخوراً« )نساء/36(، 1- خدا را عبادت کنید 
و هیچ چیز را همتاي او قرار ندهیــد، 2- و به پدر و 
مادر نیکي کنید، 3- و همچنین به خویشاوندان، 
4- یتیمان، 5- و مســکینان، 6- و همســایگان 
خویشاوند، 7- و همسایگان نزدیک، 8- و دوستان 
و نزدیکان، 9- و واماندگان در سفر، 10- و بردگان و 
کنیزکاني که مالک آن ها هستید. و خداوند دوست 

ندارد آن کس را که متکبر و فخرفروش است. »و از 
اداي حقوق دیگران سر باز مي زند.«

5   خیانتکار
»انّا انزلنا الیک الکتاب بالحّق لتحکم بین الّناس بما 
اراک اهلل و ال تکن للخائنین خصیماً و اســتغفراهلل 
اّن اهلل کان غفــوراً رحیماً و ال تجــادل عن الذین 
یختانون انفســهم اّن اهلل ال یحّب مــن کان خّواناً 
أثیماً« )نســاء/ 107( این آیات شــریفه فرامیني 
است از خداوند متعال به رسول محبوب خویش و 
چنین مي فرماید: »ما کتاب را بر اســاس حق بر تو 
فرســتادیم تا برابر آنچه بر تو نمایانده ایم در میان 
مردم قضاوت کني و حمایت گر خائنان نباشــي، 
و در پیشگاه خداوند اســتغفار کني، )البته روشن 
است که معناي استغفار براي رسول خدا)ص( غیر 
از معناي اســتغفار براي دیگران است( که خداوند 
آمرزنده و مهربان است. و آنان که بر خویش خیانت 
کردند و مرتکب گناه شــدند قابل دفاع نیستند، 
زیرا خداوند افراد خیانت پیشه و گنه کار را دوست 

ندارد.
6   مفسدین

»و یســعون فــي االرض فســاداً و اهلل الیحــّب 
المفسدین. )مائده/64(. قوم یهود تالش مي کنند 
براي فســاد در زمین، و خداوند مفسدان رادوست 

ندارد.
7   اسراف کنندگان

»و هوالذي أنشأ جّنات معروشات و غیرمعروشات 
و النخل و الــزرع مختلفاً إکله و الزیتــون و الّرّمان 
متشــابهاً و غیرمتشــابه« او خداوندي است که با 
غستان هاي معروش )که درختانش بر داربست ها 
قــرار دارد، مانند، مــو، کیــوي و ...( را بیافرید، و 
باغ هاي غیرمعروش )درختاني که نیاز به داربست 
ندارند( را همچنین نخل و انواع کشتزارها را داراي 

رنگ ها و طعم هاي گوناگون.
»کلوا من ثمره اذا أثمر و آتوا حّقه یوم حصاده و التسرفوا انّه ال یحب ّ المسرفین« 
)انعام/141(؛ از میوه ها و ثمــرات آنان در هنگام بــاروري بخورید )و بهره مند 
شوید( و هنگام برداشت محصوالت حقوق واجب )و مستحب( آن را بپردازید. 
)و در بهره وري از محصوالت اسراف نکنید(، که خداوند اسراف کاران را دوست 

ندارد.
8   مستکبرین

»الُهُکم اله واحد فالذین ال یؤمنون باالخره قلوبهم منکره و هم مســتکبرون« 
)نحل/22( خداوند همه شما، همان خداوند یگانه است، اما آناني که به آخرت 
ایمان نمي آورند دل هایشــان حقیقت را انکار مي کند و آنان مســتکبرند. »ال 
ون و ما یعلنون انّه ال یحّب المستکبرین« )نحل/23(  جرم اّن اهلل یعلم ما یســرّ
قطعاً خداوند از آنچه پنهان مي دارند و آنچه آشــکار مي کنند باخبر اســت و او 

مستکبران را دوست ندارد.
9  سرمستان شاد و مغرور 

»اّن قارون کان من قوم موســي فبغي علیهم« قارون از قوم موسي بود، لکن بر 
آنان سرکشــي و طغیان کرد. »و آتیناه من الکنوز ما اّن مفاتحة لتنوء بالعصبة 
أولي القوة « ما آن قدر به او از خزانه ها و گنج هــا داده بودیم که حمل کلیدهاي 
آن از توان مــردان زورمند خارج بــود. »اذ قال له قومه ال تفــرح اّن اهلل الیحّب 
الفرحین«، قوم او به او گفتند این قدر سرمســت و شــادمان و مغرور مباش که 
خداوند انسان هاي این گونه را دوست ندارد.  »و ابتغ فیما اتاک اهلل الّدار اآلخره«، 
از این همه ثروت و مکنت که خداوند به تو ارزاني داشــته است بهره گیر و سراي 
آخرتت را نیز آباد کن. »و ال تنس نصیبک من الّدنیا« و بهره خویش از دنیا را از یاد 
مبر، »و احسن کما احسن اهلل الیک« به کارهاي خیر و نیکو اقدام کن همان گونه 
که خداوند به تو نیکي کرده اســت. »و ال تبغ الفســاد في االرض اّن اهلل ال یحّب 

المفسدین« )قصص/77-76(
و در زمین سرکشي و فساد مکن که خداوند مفسدان را دوست ندارد.

10  کافران
»من کفر فعلیه کفره« هرکس کافر شود کفرش به زیان خود اوست.

»و من عمل صالحاً فألنفسهم یمهدون« و آن کس که کار نیک انجام دهد براي 
خود »سرمایه نیک« آماده مي کند. »لیجزي الذین آمنوا و عملوا الصالحات من 
فضله« تا خداوند پاداش دهد از فضل خویش آناني را که ایمان آوردند و کارهاي 

شایسته انجام دادند. »انّه الیحّب الکافرین« خداوند کافران را دوست ندارد.
کاماًل روشن است که هرکدام از این عناوین بحث خاص خود را مي طلبد فعاًل به 
همین مقدار کفایت مي کند. رحمت واسعه خداوند و محبت ذات مقدسش حّد 
و مرزي ندارد و بر همه سایه گستر است لکن این افراد قابلیت خویش را از دست 

داده  و از فیض عظماي رحمت واسعه حضرت حق محرومند.

خداوند چه كسانی را دوست ندارد؟

دریای پرگوهر معارف قرآن در دل خود ذخایر ارزشــمندی دارد کــه از منظرهاي گوناگون 
می توان از آن بهره برد و چراغ های راهنما از آن ها برگرفت. در میان اشــارات زیبای قرآنی 
در برخی آیات به عبارت هایی برمی خوریم که خداونــد در آن ها فرموده چه رفتارها را از چه 

کسانی می پسندد و چه اعمالی را نمی پسندد. 

نگاهی به مفاهیم قرآن کریم
محمد صالح احمدوند

فیض رحمان جمله را شامل بود
   قابلیت نیست جمعي را از این
الیحب فرموده بر آن ها خدا  

   حضرت حق خویش فرمود اینچنین
معتدین و مفسدین و مسرفین

   بدزبانان بي خیاالن خائنین
جملگي محروم از حّب خدا     

  چون که رحمانیتشش کامل بود
نیست آنان را لیاقت اینچنین

گشته اند از رحمت رحمان جدا
در کتابش الیحّب الکافرین

       ناسپاسان سرکشان مستکبرین
گفته رحمان الیحّب الّظالمین 

    واي بر احوالشان در آن سرا
نگارنده
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تحلیل

 جاهلیت سعودی
عربستان چرا شیخ نمر را به شهادت رساند؟ ارتباط این اتفاق با وضعیت این 

کشور در منطقه چیست؟
حجت االسالم والمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی

رئیس پژوهشکده حج و زیارت
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عماًل هیچ دســتاوردی نداشته است. اگر تمام این 
قضایا را کنار هم قرار دهیم، می بینیم که عربستان 
یک هــدف را دنبــال می کند و ایجــاد اختالف و 
شــکاف های مذهبی برای بقای خویش است. اگر 
در طول تاریــخ وهابیت هم نگاه کنیــم، همواره 
دنبال اختالف افکنی بوده و در میان شــکاف های 

مذهبی به حیات خود ادامه داده است .

 شــهادت شــیخ نمــر در ادامــه 
شکست های منطقه ای

با در نظر گرفتن همه این تحــوالت و بعد از واقعه 
شــهادت شــیخ نمر، به این نتیجه می رسیم که 
این قضیه هــم در ادامه همان سیاســت ها بوده 
اســت، به این معنا که  او را مدت ها در زندان نگاه 
داشــتند و در این مدت عواطف شیعیان به شدت 
تحریک شدـ  هنگامی که می خواستند شیخ نمر 
را دســتگیر کنند به ران او تیر زدند و مجروح بود 
ـ و بعد مرتب گفتند می خواهیــم اعدامش کنیم 
و عواطف شیعیان را تحریک کردند در این شرایط 
بود که چنین اقدامی را مرتکب شــدند. هدف آل 
ســعود تحریک احساسات شــیعیان بود تا دست 
به خشــونت بزنند و هنگامی که این خشــونت ها 
نمایان شــود، دولت عربســتان آن را حمل بر این 
کند که شــیعیان به دنبال  آشــوب و اغتشــاش 
هســتند از طرف مقابل اهل سنت را تحریک کند 
که در مقابل شیعه موضع بگیرند و یک همگرایی 
میان اهل ســنت در مقابــل شــیعه و در نهایت 

جمهوری اسالمی ایران به وجود آورند.

 موضع گیری شیعیان 
پس از این که عربستان سعودی شیخ نمر را شهید 
کرد، شــاهد برخی حوادث در ایران بودیم؛ مانند 
آتش زدن ســفارت یا تعرض به برخی از مساجد 
اهل ســنت در عراق... و این موارد بهانه ها را دست 
دولت آل ســعود داد و »عادل الجبیر« به شــدت 
نســبت به این قضایا موضع گیری و مظلوم نمایی 
کرد.  بعد شــورای همکاری خلیج فارس تشکیل 
شــد و او توانســت به نوعی در فضای بین المللی 
یارگیري کند و به هر حال در این فضا پیش رود. اما 
عربستان سعودی از آن غافل  است که؛ به هرحال 
در داخل کشورشان شیعیان در ایالت های شرقی 
مانند احسا و قطیف در نتیجه سال ها ظلم و تعدی 
توســط وهابیت  ماند آتش زیر خاکســترند. در 
نتیجه بهترین راهکاری که عربستان می توانست 

داشــته باشــد، این بود که با آزادی شیخ نمر، این 
اقلیت عربســتان را به ســمت خودش جلب کند 
و از خشم شــان بکاهد تا به نوعی حسن نیتش را 
به جمعیت شــیعیان نشــان دهد و اگر این اتفاق 
می افتاد، عربســتان ســعودی می توانســت به 
اصطالح نوعی همگرایی و تقویت فرهنگ عمومی 
را در جامعه داشــته باشــد ولی این کار را نکرد و 
این امر هم به علت سیاســت هایی است که دولت 
عربســتان به علت سرگشــتگی هایی که دارد به 
آن دچار شــده اســت. به علت این که افرادی که 
امروز متولی سیاســت در عربستان شده اند، هیچ 
تجربه ای در این حوزه ندارند و توجه شــان فقط به 

جلو پایشان است.
امکان دارد شــهادت شــیخ نمر موجــب ایجاد 
شــکاف های مذهبــی در منطقــه شــود و این 
شکاف های مذهبی دامن عربســتان را می گیرد؛ 
با توجه به این کــه بزرگ ترین اقلیت عربســتان 
شیعیان هستند، مســلماً آرام نخواهند نشست و 
این کینه ای که در سراسر دنیا نسبت به عربستان 
ایجاد شده تقویت خواهد شد و واقعاً اگر عربستان 
سعودی تمایل دارد که در فضای بین المللی موفق 
باشــد، باید از این سیاســت های مقطعی و کوتاه 

دست بردارد و مسیر خود را مشخص کند.
اگر بخواهیم در تقابل با سیاســت های خطرناک 
عربســتان موفق عمل کنیم، باید ریشه و زیربنای 
این اندیشــه ها را بشناســیم و بدانیم که آن ها به 
دنبال ایجاد تفرقه میان شــیعه و ســنی هستند. 
مرزهای بین اهل ســنت و وهابیت را تبیین کنیم 
و اهل سنت را کنار شــیعیان و در تقابل با وهابیت 
قرار دهیم و برای اهل سنت بیان کنیم که وهابیت 

نه تنها دشمن شیعه، که دشمن اهل سنت است.
امروز استراتژی وهابیت این است که با اهل سنت 
همگرا شــود و هنگامی که تا حدودی خاطرش از 
شیعه جمع شود به سراغ اهل سنت خواهد رفت. 
اما با مراجعــه به تاریخ می بینیم که اهل ســنت و 
شــیعه همواره در کنار هم بوده اند و با هم زندگی 
کرده انــد، ولی هیــچ گاه وهابیت در عربســتان 
نتوانســت اهل ســنت معتــدل ماننــد حنابله، 
شافعی ها و احناف را تحمل کند، لذا به نظرم یگانه 
راه مقابله با این توطئه ها آن اســت که کاماًل مرز 
وهابیت را جدا کنیم و با تمام توان مراقب باشــیم 
که توطئه وهابیت و عربســتان سعودی شناخته 
شود، که آن ها نتوانند اهل سنت را کنار خودشان 

قرار دهند. 

شهادت آیت اهلل شیخ نمر را باید  با توجه به شرایط 
عربســتان در حوزه بین الملل بررسی کرد؛ یعنی 
اول نگاهی به جایــگاه و عملکرد سیاســت های 
خارجی عربســتان سعودی داشــته باشیم و بعد 
نسبت به شهادت شــیخ نمر و علل اقدام عربستان 

در شهادت ایشان نظر دهیم.
با بررسی سیاست های خارجی عربستان در سال 
گذشته می بینیم که عربستان در برنامه های خود 
هیچ گونه توفیق و موفقیتی نداشته است، نخست 
این که در جریان بیداری اسالمی، هنگامی که در 
سال 2011، جهان اسالم با بحث رنسانس اسالمی 
یا بیداری اسالمی یا انقالب عربی مواجه می شود، 
عربستان تالش بســیاری کرد که بتواند این روند 
و پدیده را کنترل کند، اما موفــق نبود و بجای آن 
در مصر جریان سلفی را ســر کار آورد و تالش کرد 
احزابی چون حزب سلفی »النور« و »الفضیله« را 
حاکم کند . ولی مردم علیه اخوان المســلمین که  

قدری متمایل به عربستان شد،  اعتراض کردند.
از ســوی دیگر به بحرین آمدند و می خواســتند 
قیام مردم بحرین را سرکوب کنند. ورود سربازان 
عربســتان به بحریــن باعث ایجــاد انزجار مردم 
بحرین نسبت به عربستان شد . همچنین در تونس 
هنگامی که »بن علی« از قدرت کناره گیری کرد، 
عربستان از او دعوت کرد ؛ حضور دیکتاتور تونس 
در عربستان، باعث شد که مردم تونس نگاه منفی 
نســبت به عربســتان پیدا کنند و کینه ای در دل 
مردم نسبت به عربستان ایجاد شود. اوج شکست 
سیاســت های منطقــه ای عربســتان را باید در 
سوریه جست و جو کنیم؛ با وجود آن که برداشت 
عربستان این بود طی شــش ماه خواهند توانست 
بشار اســد را کنار بزند، اما  با گذشت  چند سال از 
این واقعه گذشــته.نتیجه این ماجراجویی  صدها 
هزار کشته و آواره است. حتی جریان های تکفیری 
که خــودش آن ها را بــه وجــود آورد، امروزعلیه 
عربســتان موضع می گیرند و منافع و مواضع این 

کشور را تهدید می کنند.
درعراق نیز با تشــکیل داعش به زعم خودشــان 
کوشیدند که دولت شــیعی عراق را از بین ببرند و 
به نوعی شــکاف های مذهبی را عمیق کنند، ولی 
رشد و پیشروی  نیروهای مقاومت مردمی و ارتش 
عراق و بســیج عمومی مردم نتوانست این توطئه 
عربستان را به سرانجام رســاند و در این حوزه هم 
شکســت خورد. در یمن هم شــاهد هستیم که 
محمد بن ســلمانـ  که جوانی اســت بی تجربهـ  
رهبر حمله به یمن می شــود و اکنــون  چند هزار 
کشــته روی دســت مردم یمن مانده و عربستان 

هدف شوم آل سعود
عربســتان یک هدف را دنبال می کند و آن ایجاد اختالف و شکاف های مذهبی برای 
بقای خویش است. مثل وهابیت که در طول تاریخ همواره دنبال اختالف افکنی بوده 

و در میان شکاف های مذهبی به حیات خود ادامه داده است .

 اگر بخواهیم 
در تقابل با 

سیاست های 
خطرناک 

عربستان موفق 
عمل کنیم، باید 

ریشه و زیربنای 
این اندیشه ها را 

بشناسیم و بدانیم 
که آن ها به دنبال 

ایجاد تفرقه میان 
شیعه و سنی 

هستند. مرزهای 
بین اهل سنت و 
وهابیت را تبیین 
کنیم و اهل سنت 
را کنار شیعیان و 

در تقابل با وهابیت 
قرار دهیم و برای 

اهل سنت بیان 
کنیم که وهابیت 

نه تنها دشمن 
شیعه، که دشمن 
اهل سنت هست
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بخش های بهداشــتی دولتی تأسیس گردید. 
کمبود آگاهی های عمومی درباره بهداشــت 
و ســالمت، یکی از مهم ترین تهدیدکنندگان 
ســالمت مردم بود در این میان آنچه آسیب 
ارتش،محــوری  وارد می کــرد،  بیشــتری 
رضاخان بــود که نه تنهــا بســیاری از امور 
اقتصــادی و کشــاورزی را بــه ارتشــی ها 
می ســپرد، بلکه »به نظر می رسید که توجه 
به بهداشت عمومی مردم، در مقایسه با توجه 
خاص حاکمیت بــه مراقبت بهداشــتی در 
ارتش، به عنوان دومین اولویت حکومت قرار 

می گرفت«.3 

  وظایف بلدیه
در دوره رضاخــان، بلدیــه در حکــم بازوی 
اجرایی دولت، مســئولیت تأسیس مؤسسات 
و مراکــز مختلف برای تأمین خواســته های 
حکومت را به عهده گرفــت. یکی از وظایفی 
که بلدیه به عهده گرفت، توجه ویژه نســبت 
به خدمات رفاهی و بهداشــتی بود که در این 
مســیر باید موقوفاتی را که خّیرین برای امور 
بهداشــتی اختصــاص می دادنــد مدیریت 
می کــرد. باتوجه به اهمیت وآســیب پذیری 
زنان و کودکان، حفاظت از آنــان در اولویت 
برنامه ها قرار گرفت و در این راســتا مدرسه 
آموزش قابلگی تأســیس شــد و اولین دوره 
آن در ســال 1312 به پایان رسید. تأسیس 
مراکز حمایتی از زنان بــاردار و مراکز معاینه 
عمومــی و مجانی بــرای نوزادان، تأســیس 
شیرخوارگاه ها، تقسیم شیر بین اطفال فقیر، 
برپایی مجالس سخنرانی و تبلیغات بهداشت 
محور، از جمله اقدامــات مدیریتی دولت در 

ثبات حیات و تحرک درجهان و برخورداری 
از آسایش کامل جســمی، روانی و اجتماعی 
استعمال شــده است که بررســی آنها خارج 
از موضوع نوشــتار حاضر اســت. متن حاضر 
بدنبال شناسایی تاریخی اقدامات موسسات 
خیریه در زمینه بهداشــت اســت و در جمع 
بندی نهایی، تحلیلــی از رویکرد دوره مدرن 

به پزشکی ارائه خواهد داد. 

   تاریخچه بهداشــت و موسسات 
بهداشتی در ایران

نخســتین حکومتی کــه در ایران بــه ایجاد 
مراکز خدمــات بهداشــتی مبــادرت کرد، 
حکومت ناصرالدین شــاه بود. پیگیری های 
وی و امیرکبیــر، موجــب تأســیس اولین 
مریض خانه در تهران به ســال 1266 شد.2 
در ســال 1300ش، در پیج مرکز اســتانی، 

اقدامات مرتبط با امور خیریــه، عموماً در دو 
بخش رفاهی و بهداشــتی اســت. در سلسله 
مقاالتی کــه تاکنــون درباره تبارشناســی 
مؤسســات خیریه تقدیم می شــد، محوریت 
با امور رفاهی بــود، اما در نوشــتار حاضر به 
اقدامات خیریه در امور بهداشــت و سالمت 

پرداخته خواهد شد.
امروزه، بهداشــت و ســالمتی، الزمة هم و از 
ثمرات دوران مــدرن به شــمار می روند. اما 
اکتشافات پزشــکی و طبی در ایران باستان 
و همچنین در آثار حکمای اســالمی، گویای 
درگیــری دانشــمندان اعصــار گوناگون با 
مقوله بهداشت اســت. بر این اساس، ارجاع 
اکتشافات پزشــکی و دغدغه های درمانی به 
دوران مدرنیته و رنســانس امــری غیر قابل 
پذیرش است.1 درتعریف بهداشت و سالمت 
نیز تعابیر مختلفی از قبیــل فقدان بیماری، 

بهداشت، خیریه و چند ماجرا 

در سلســله مقاالتی با عنوان تبارشناسی مؤسسات خیریه در ایران تالش می شــود با بهره گیری از نگاه 
تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک موجود به تبارشناسی مؤسسات خیریه ایران - اعم از دولتی و مردمی 
ـ تاریخی، عوامل تأثیرگذار بر شــکل گیری و تکوین انواع مؤسسات  ــ پرداخته و ضمن تحلیل اجتماعی 
خیریه در ایران بررسی شود. در شماره پیشــین از اهمیت موضوع رفاه اجتماعی وتأکیدات دین اسالم بر 
لزوم آبادانی دنیا و بهره مندی همگانی از نعمت های الهی سخن  گفت. درنوشتار حاضر سازمانی شدن ارائه 

خدمات رفاهی، و زمینه های ایجاد چنین سازمان هایی مورد بررسی تاریخی قرار گرفته است.

حسین حاج محمدی

تبارشناسی مؤسسات خیریه در ایران) اواخر پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم(
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امور بهداشــت بود که با کمک خّیرین انجام 
می گرفت.

در کنــار بلدیــه، مؤسســات عام المنفعــه 
دیگری نیز وجود داشــتند که در راســتای 
اجــرای قوانین جدیــد طبابت و بهداشــت 
اقــدام  می کردند. در رأس این ســازمان ها و 
مؤسسات، باید از جمعیت شــیر و خورشید 

ایران نام برد.

 جمعیت شیر و خورشید
»جمعیت شیر و خورشید« نخستین سازمان 
خیریه ایران بود که عهــده دار وظایف مهم و 
متعــددی از قبیل تأســیس بیمارســتان و 
درمانگاه، تهیــه دارو و تجهیزات پزشــکی، 
تربیــت پرســتار، نگهــداری از کــودکان 
بی سرپرســت، ارائه برنامه های ویــژه برای 
جوانان و برخی فعالیت های عمرانی در داخل 
و خارج از کشــور و امداد رســانی در حوادث 
غیر مترقبه بود. نخســتین رویکرد تشــکیل 
مؤسســه خیریه امــدادی در ایــران تحت 
حمایت دولت، در ســال 1301 خورشیدی 
صورت گرفت. در این ســال به کوشش دکتر 
امیراعلــم اقداماتی برای تأســیس شــیر و 
خورشــید با حمایت دولت انجام شــد. این 
جمعیت در ســال 1302 ش به طور رسمی 
تشکیل و در کشور منشــأ فعالیت و خدمات 
خیرخواهانــه گوناگونــی گردیــد. جمعیت 
در همین سال رســمیت یافته و به عضویت 

اتحادیه بین المللی صلیب سرخ درآمد.
نخســتین حرکت امدادی جمعیت شــیر و 
خورشید، کمک به زلزله زدگان تربت حیدریه 
بود و این کمک رسانی در زمانی بود که هنوز 
هیچ گونه امکاناتــی در اختیار جمعیت نبود. 
در سال های بعد، تشــکیالت جمعیت رو به 
گسترش گذاشت و بســته به موقعیت، افراد 
عضو جمعیت به کمک ســانحه دیدگان و نیز 
نیازمندان می شــتافتند. از جمله این موارد، 
کمک رسانی به زلزله زدگان شیروان در سال 
1308ش بود. دوران خدمت گذاری شــیر و 

خورشید را می توان در سه بخش پی گرفت:
1- پیش از شهریور 1320

2- بعد از شــهریور 1320 تا انقالب اسالمی 
در سال 1357

3- بعد از انقالب اسالمی.
در دوران پیــش از 1320، اقدامــات ایــن 
جمعیت بیشــتر محدود به امــور امدادی و 
رسیدگی به حال آسیب دیدگان در حوادث و 

سوانح گوناگون بود و احیاناً تأسیسات درمانی 
مفیدی نیز ایجاد می کرد )4(

 موسسات خیریه برای بانوان
بخش بانوان جمعیت شــیر و خورشید که در 
امور مربوط به زنــان اقدام می کرد، در 1307 
ش تأســیس شــد. از جمله اقدامات بخش 
بانوان، تشکیل کمیســیون خیریه بود که با 
هدف جلب امکانات ایجاد موسســات خیریه 
برای بانوان و با ریاست شمس پهلوی تشکیل 

گردید. 
 این کمیســیون و اقدامات بعدی توانســت 
مســیر تأســیس بنگاهی اختصاصــی برای 

حمایت از مادران و کودکان گردد.
جمعیت شــیر و خورشــید در دوران پهلوی 
دوم )پس از 1320( در زمینه  خدمات خیریه 
نیز اقداماتی را انجام داد. جمعیت، هدف خود 
را ایجاد روح همکاری و تعاون برای کمک به 
همنوعان محروم می دانســت و در این راستا 
توانســته بود اعتماد مــردم را نیز جلب کند. 
مردم در موارد فراوانی به این مؤسســه کمک 
می کردند و با وقف امــالک و ثروت خود، در 
جهت تعــاون اجتماعی قدم بر می داشــتند. 
یکی دیگر از اهــداف مهم جمعیــت، امداد 
فوری به مصدومین و ســانحه  دیــدگان بود 
که در موارد آتش ســوزی، ســیل، زلزله و... 
وارد عمل می شدند. تأســیس درمانگاه های 
عمومی و مجانی و آسایشــگاه ها برای ایتام و 

اطفال نیز از دیگر اهداف جمعیت بود.
جمعیت شــیر و خورشید ســرخ، در بخش 
بهداشت اقدامات مهمی به انجام رساند که از 
جمله آن اقدامات می توان به واکسیناسیون 
اجباری، آبله کوبــی، ایجــاد داروخانه های 
مجانی و اســتخدام داروســازان، تأســیس 
مریض خانه ویژه زنان و اطفال، شفاخانه های 
مخصوص بیماران مبتال به سل و... اشاره کرد. 
درمانگاه جنوب شــهر، یکی از قدیمی ترین 
مؤسسات جمعیت اســت.کادر پزشکی این 
درمانگاه عبارت بودند از سه پزشک دیپلمه، 
یک مامــا و دو دانشــیار و دو خدمتکار جزء. 
درمانگاه کودکان نیز در سال 1328 و با وقف 
زمین توســط یکی از خّیرین به نام صدراهلل 
خان، تأسیس شد. مشــارکت باالی مردمی 
در برنامه هــای این جمعیت، عــالوه بر رفع 
مشــکالت  مالی، تجربه نوینــی از همگرایی 
آحاد جامعه برای امدادرســانی به نیازمندان 

را به نمایش گذاشت.

 نتیجه یک اشتباه
رعایت نکــردن بهداشــت و نبــود امکانات 
بهداشــتی فراگیر در هر دو دوره پهلوی اول 
و دوم، موجب شــیوع بیماری هــای فراگیر 
و کشنده از جمله وبا و آبله شــده بود. تلقیح 
اجبــاری واکســن بیماری های مســری و 
آبله کوبــی، از جملــه اقدامــات حکومت در 
راستای رفع مشکالت بهداشــتی مردم بود. 
غرب زدگــی و خــود فراموشــی در دوران 
پهلوی مانع از ایجاد مراکــزی بومی و فراگیر 
در زمینه بهداشت گردید. متأسفانه بهداشت 
و سالمتی در کشــوری که پیشینه ای سرشار 
از حکیمان و طبیبــان جهانی دارد، مقوله ای 
مــدرن و وارداتــی تلقــی شــده و اقدامات 
بهداشــتی مؤسســات خیریه نیز عمدتاً در 
شــهرهای بزرگ، آن هم در قالــب اقداماتی 
نمادیــن پیگیــری می شــد. بی توجهی به 
اصول بهداشتی و ســالمتی بومی و اسالمی، 
متأســفانه موجب ترویج هرچــه پررنگ تر 
پزشکی مدرن گردید که نتیجه آن را در رشد 
شتابان و روزافزون بیماری ها و بیمارستان ها 
در کنار کاهش ســالمتی و تحرک مشاهده 
می کنیــم. در طب ســنتی ایــران، یکی از 
مهم ترین پایه های حفظ صحت و پیشگیری 
از بیماری ها، تغذیه صحیح اســت. محمد بن 
زکریای رازی نخستین کسی است که کتابی 
به نــام منافع و ضررهــای غــذا تألیف کرد. 
شیخ الرئیس، ابوعلی سینا نیز بخش بزرگی از 
کتاب های خود را در ارتبــاط با تغذیه تألیف 

کرده است.)5 (
بزرگان حکمت اسالمی، شــعار پیش گیری 
بهتر از درمان اســت را عماًل نشان می دادند 
اما پزشــکی مدرن تنها به درمان شیمیایی و 

دارویی می اندیشد.

  سهم مشارکت مردمی
مشارکت مردمی در امور رفاهی و خیریه نیز 
تفاوت هایی باهم داشــتند و به نظر می رسد 
که در حوزه خدمات رفاهی، حضور و تعامل 
بیشــتری وجود داشــت. شــاید دلیل این 
مشــارکت را باید در هزینه های مالی کمتِر 
مشــارکت در کارهای خیریه رفاهی دانست 
که با هزینه های اندک نیز امکان مشــارکت 
در این امور وجود داشــت. در حوزه خدمات 
خیریــه بهداشــتی، مشــارکت و همکاری 
کمتری از مــردم دیده می شــود. در حوزه 
خیریــه رفاهــی، حمایت قانونــی و دولتی 

در حوزه خیریه 
رفاهی، حمایت 
قانونی و دولتی 

عظیمی در 
انجام کارهای 

خیر وجود 
نداشت و برخی 

از اقدامات نیز 
صرفاً برای 

کسب شهرت و 
وجهه اجتماعی 
انجام می گرفت، 

اما در حوزه 
بهداشتی، عالوه 

بر هزینه های 
باالی امور 
بهداشتی، 

چنین عواملی 
کمتر وجود 

داشتند

تاریخچه وقف )7(
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عظیمی در انجام کارهای خیر وجود نداشت 
و برخــی از اقدامات نیز صرفاً برای کســب 
شهرت و وجهه اجتماعی انجام می گرفت اما 
در حوزه بهداشتی، عالوه بر هزینه های باالی 
امور بهداشــتی، چنین عواملی کمتر وجود 
داشتند. در بسیاری از موارد، اقدامات خیریه 
بهداشــتی در سطح بخشــنامه های دولتی 
متوقف می شــد و یا همت واقعــی در میان 
مسئولین دیده نمی شــد و یا در طی مراحل 
اجرای کار، به واســطه فساد اداری و حیف و 
میل امکانات دولتی، عمــاًل چنین اقداماتی 

بی نتیجه رها می شدند.)6(
همچنان کــه در ابتدای نوشــتار گذشــت، 
مسئولیت اصلی بهداشت اجتماعی بر عهده 
بلدیه بــود تا با ایجاد مؤسســات مربوطه در 
پیشــبرد اهداف بهداشتی دولت تالش کند. 
در همین زمینه، تأســیس اندرزخانه برای 
رسیدگی به سالمتی زنان باردار، دارالرضاعه 
بــرای حفاظــت از کودکان بی سرپرســت، 
مریض خانه های مسلوالن و بیمارستان های 
بانــوان توســط بلدیــه انجــام می گرفت. 
دارالمجانین نیز از جمله این مؤسســات بود 
که برای بیماران روانی اختصاص داشت و با 
توجه به افزایش معضــالت اجتماعی، تعداد 
بیماران نیز افزایش یافتــه و بلدیه ناچار به 
اختصاص مراکز جدید برای مجانین شــد. 
»بودجه ای که برای رســیدگی به وضعیت 
تیمارســتان تخصیــص داده شــد، بالغ بر 
ماهی 30 هزار تومان بــود. حیف و میل این 
بودجه از سوی برخی مســئوالن و  بیماران 
خرید، که چه بســا بــا رئیس تیمارســتان 
تقســیم می کردند، در نهایت برای دیوانگان 
تیمارستان جز گرســنگی و چوب و شالق و 

زنجیر چیزی باقی نمی گذاشت«)7( 
در ایــن میان یکــی از مضحک  تریــن انواع 
خیریــه بهداشــتی، خدمــات بهداشــتی 
خارجی ها بود که توســط مبلغان مسیحیت 
انجام می گرفت. در دورانــی که عامل اصلی 
قحطی و بیماری در ایران، حضور استعماری 
خارجی ها بود، تأســیس مراکز بهداشــتی 
توسط ایشان قطعاً با اهداف دیگری از جمله 
ترویج مسیحیت بوده است. مؤسسات تحت 
نظر بلدیــه در حــد ایده آل ســازمان های 
بهداشــت جهانی نبودند اما ایجاد و به بهره 
برداری رســاندن آنها می تواند گام کوچکی 

در ایجاد محیطی پاک تلقی گردد.
 

  سرنوشت شیر و خورشید
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 
1357، تغییرات وسیعی در ساختار، ماهیت 
و وظایف جمعیت شــیر و خورشید به وجود 
آمد. بر اساس مصوبه دولت موقت، در اسفند 
1357، کلیه مؤسســات درمانی و بهداشتی 
و بیمارستانی، به همراه چندین پرورشگاه و 
خانه کودک، از جمعیت هالل احمر منفک، و 
با حفظ مالکیت جمعیــت به وزارت بهداری 
و بهزیســتی وقت انتقال یافت. این مصوبه 
باعث تغییر سیاســت های کلــی جمعیت و 
توقف تمامی فعالیت های درمانی و حمایتی 
آن شــد. همچنین بر پایه مصوبه های بعدی 
هیئت دولــت، مراکز مختلف پژوهشــی ـ 
حمایتی جمعیت بــه وزارت بهداری واگذار 
شــدند و برخی از امکانات ترابــری هوایی و 
دریایــی از جمله هواپیماهــای جمعیت به 
سایر نهاد ها واگذار شــد. در دی 1362 برابر 
ماده واحده مصوب مجلس شورای اسالمی، 
عنــوان جمعیت بــه جمعیــت هالل احمر 

جمهوری اسالمی ایران تغییر یافت. )8(

منابع:
1- چنین ارجاعــی را می تــوان در آثار زیر 
مشــاهده کرد: ملک زاده الهام، مؤسســات 
خیریه رفاهی بهداشــتی در دوره رضاشاه، 
نشــر تاریــخ ایــران، ص187. صادقــی 
حسن آبادی، علی، کلیات بهداشت عمومی، 

دانشگاه شیراز، ص7.
2- فریــدون آدمیت، امیرکبیر، انتشــارات 

خوارزمی، تهران، ص31.
3- ملک زاده الهام، مؤسسات خیریه رفاهی 
بهداشتی در دوره رضا شاه، نشر تاریخ ایران، 

ص200
4- همان، ص224

5- بهداشــت تغذیــه از دیــدگاه حکمای 
پزشــکی ایران، دکتر حســین روازاده، نشر 

پویندگان دانشگاه، ص13.
6- ملک زاده الهام، مؤسسات خیریه رفاهی 
بهداشتی در دوره رضا شاه، نشر تاریخ ایران، 

ص 278
7- همان، ص264

8- تاریخچــه جمعیت هالل احمر، ســایت 
رســمی جمعیت هــالل احمــر جمهوری 

اسالمی ایران
9نهج البالغه، نامه 53. 

در نگاه دینــی، اداره امور رفاهی دارای مختصات ســاختاري خاصی 
اســت که از ویژگی های جامعه نبوی نیز قابل اخذ و تعمیم است. در 
آغاز استقرار مسلمانان در مدینه، دامنه فقر بسیار گسترده بود. عالوه 
ه، که در فقر شدید به ســر می بردند، زند گی مهاجران  بر اصحاب ُصَفَّّ
به انصار وابســته بود، اما دیری نپایید که به برکت برنامه های صحیح 
اقتصادی و خدمات اجتماعی، وضعیت همه آنان بهبود یافت، به نحوی 
که در اواخر ســال های عمر پربرکت پیامبــر)ص( همگی مهاجران، 
مسکن، شــغل و وضعیت رفاهی مناســبی پیدا کردند. امیرمؤمنان 
می فرماید: رســیدگی به حال یتیمان و زمین گیران و سالخوردگان 
بیچاره، که پیش کسی دست دراز نمی کنند را بر عهده گیر و روزی شان 
را جاری کن، که ایشان بندگان خدایند. پس با مددرسانی به ایشان و 
تأمین روزی و ادای حقوقشان به اندازه الزم، به خداوند نزدیکی بجوی، 

که کارها با پاکِی نیت ها خلوص می یابند!9
  الگوي تأمین اجتماعي اسالم عبارت است از: جامعه  محوري )به  جاي 
دولت  محوري(؛ استحقاق گرایي )به  جاي عام گرایي(؛ منطقه  محوري 
)به  جاي تمرکزگرایي( و عدم دوگانگي میــان منابع مالیاتي و منابع 
تأمین اجتماعي. الگوي مزبور داراي ویژگي  هاي کارکردي برجسته اي 

است که از میان آن ها می توان بر ویژگی های مهم زیر اشاره کرد:
1- تقدم توانمندسازي و خوداتکایي افراد بر وابستگي به کمک ها

2- فدا نشدن تأمین اجتماعي به پاي اهداف رشد اقتصادي
3- برخورداري تأمین اجتماعي از کارکرد عدالت بین نسلي
4- فراگیري تأمین اجتماعي نسبت به اقلیت هاي مذهبي

5- توانایي تبدیل تهدیدها به فرصت ها
منطقه گرایی، مســئله مهمی اســت که در اقدامــات خیریه مدرن 
از آن غفلت می شــود. تأکید بر اولویت حتمي تخصیص زکات مال و 
زکات فطرة هر منطقه اي به نیازمندان همان منطقه و تقدم نیازهاي 
منطقه اي در تخصیص سایر درآمدهاي بیت المال، همچنین برتري 
انفاق و وقف بــر نزدیکان و تأکید بر اهداي چهره به چهره و مســتقیم 
کمک هاي مالــي همگی مــواردی از منطقه گرایی دینی هســتند 
که الگوی اقدامات خیریه می باشــند. با حاکمیــت چنین الگویي، 
کارآمدي مدیریت اطالعات نیازمندان تســهیل گردیــده و یکي از 
مشــکالت عمده تخصیص خدمات رفاهي در جوامع فعلي، از ناحیه 
عدم تقارن اطالعات و پدیده سواري مجاني، به حداقل خواهد رسید. 
این الگو همچنین، از بروز پدیده دیوان  ساالري و گسترش هزینه هاي 
اجرایي خدمات اجتماعي جلوگیري خواهد کرد. عالوه بر این، به دلیل 
مشاهده مســتقیم آثارِ کمک هاي اعطایي، انگیزة عرضه کنندگان 

افزایش مي یابد.

اصول اداره امور رفاهی 
از نگاه دینی

نکته
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تاریخ نگاری

گفتاریدربارهتاریخنگاری
انقالباسالمی

 هنوز اول
 راهیم

مصاحبه

گفتوگوبامحسنکاظمینویسنده
کتاب»خاطراتعزتشاهی«

سیر تکاملی 
خاطره نگاری انقالب

یادبود

بهیادامیرحسینفردیکههمهعمر
خودراصرفادبیاتانقالبیکرد

 نویسنده متعهد
 و با اخالق

جوشش قلم

ادب

ادبیاتانقالبچگونهماندگارشد



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هفتم   |       بهمن 1394 48    

تاریخ نگاری

ویژگیتاریخنگاریاسالمی
پیش و بیــش از همه باید به این مســئله ایمان 
داشت که انقالب ما چون ماهیتی اسالمی دارد 
و هدف و رسالت آن تحقیق فرهنگ، ایدئولوژی 
و تمدن اســالمی اســت، تاریخ نگاری اش هم 
نشــأت گرفته از مبانی ایدئولوژی و جهان بینی 
اســالم اســت. قرآن کریــم وقتــی از تاریخ و 
سرگذشــت پیشــینیان صحبــت می کنــد، 
می فرماید اولین مســئله تاریخ، عبرت است. به 
تعبیر روشن تر وقتی سرنوشت سالطین جور؛ 

شــداد، نمرود و فرعون، ســتمگران، کافران، 
منافقان و افراد منفی را مطــرح می کند، برای 
عبرت گیری است. به معنای متعارف، »تاریخ« 
نمی گوید اما بینــش و نگرش تاریخی می دهد. 
دومین مســئله، ارائه الگوســت. وقتی قرآن از 
حضرت موسی، عیسی، یوسف، نوح، مؤمنین، 
متقین، افراد صالح و حکیــم صحبت می کند، 
درحقیقت اســوه، الگو و نمونــه ارائه می دهد. 
در مورد مقام حضــرت محمد)ص( می فرماید: 
اســوه حســنهـ  در حقیقت پیامبر)ص( برای 

تمام بشــریت در طول زمان ها و مکان ها »اسوه 
حســنه« و نمونه »کامل« اســت. رسالت سوم 
قرآن ارائه تجربه اقوام و ملل گذشــته اســت. 
بنی اســرائیل چگونه بودند؟ از دســت فرعون 
چگونه نجات پیدا کردند؟ چه افکار طاغوتی اي 
در ذهنشــان بــود کــه در برابر موســی)ع( 
می ایستادند؟ یا علل ســقوط نوح، لوط و اقوام 
گذشــته چه بود؟ چهــارم، بینــش و نگرش 
انسان، خدا، جهان و جامعه است. مورخ انقالب 
اسالمی که ماهیت اسالمی دارد، مسلماً نگرش 
و بینشــش را از آن جا می گیرد. وقتی که بحث 
تقوا مطرح می شود، فقط برای نماز نیست، زبان 
انسان هم باید تقوا داشته باشد.کسی که قلم در 

دست می گیرد باید تقوا داشته باشد. 

تاریخنگاریغربی
جریان تاریخ نگاری غربی یا مراکز شرق شناسی 
که عمدتــاً ماهیت اســتعماری داشــته اند، با 
اهداف اســتعماری وارد تاریخ نــگاری ممالک 
شرق و جهان اسالم شده اســت. این اتفاق نیاز 
به کالبدشکافی، بررسی و نقد در عملکرد 300  
ســاله دارد. هدف، روش، کارنامــه، تأثیر آن بر 
سیاســت، حکومــت، جامعه، به ویــژه محیط 
علمی و دانشــگاهی ما چه بوده؟ چه انحرافات 
و اعوجاجاتی پدیــد آورده؟ چگونه هندســه 
تاریخی ما را تغییر داده؟ حقایق را به چه شکل 
وارونه کرده؟ چگونه سنت ها را مورد هجمه قرار 
داده؟ آیا مبانی الهی تاریخ نگری، تاریخ نویسی 
را تبدیل به نگرش های مادی و ماتریالیســتی 
کرده؟ چگونه تحریفات و تحقیقات بی اســاس 
و خدشــه دار خود را به نام »تحلیــل علمی«، 
»تحقیق بی طرفانه«، »بررســی روشــمندانه 
علمی«... در جامعه ما گســترش داد؟ جمعی 
شیفته و شــیدا، عده ای بدون تأمل و تفکر آن 
را سرمشق قرار داده، دسته ای مبشر و مروج آن 
شدند. امروز نقد، بررسی، تحلیل، روش، هدف 
و عملکرد مراکز شرق شناســی، ایران شناسی، 
از  غــرب  و شیعه شناســی  اسالم شناســی 
ضروری ترین کارهایی اســت که باید محققان، 
مورخان و اندیشمندان ما به صورت جدی آن را 
مورد توجه قرار دهند، حتی مراکز تاریخ نگاری 
ما بخش غرب شناسی و »شرق شناسی غرب« 
را تجزیه و تحلیل کنند. بد نیست اشاره داشته 
باشــیم به تاریخ نگاران غربی کــه درباره ایران 

هنوز اول راهیم
قاسمتبریزی

پژوهشگرتاریخمعاصر

اینمتن،برگردانگفتوگوییاستکهباقاسمتبریزی،پژوهشگرتاریخمعاصرانجامودرقالبیادداشت
تنظیمشدهاست.بایدهاونبایدهایتاریخنگاریانقالباســالمیمحوراصلیاینیادداشترااستوبه

چندموضوعکنکاشبرانگیزدیگرنیزمیپردازد.

گفتاریدربارهتاریخنگاریانقالباسالمی
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طباطبایی می نشــیند و مباحثــه و مصاحبه 
می کنــد، ولــی ناگهــان شــروع بــه تبلیغ 

شیخی گری می کند.
گلدزیهر، یک صهیونیســت ضددین و اســالم 
اســت و کتاب هایی ضد دین، اســالم و تصوف 
دارد. در مــورد گلدزیهر نقادی های مناســبی 
صورت گرفــت از جمله اثر اســتاد امام محمد 
غزالی مصری ترجمه و مقدمه حجت االســالم 

سیدصدرالدین بالغی.
گراهام فولر، ریچارد کاتــم، جیمز بیل. مارک 
جی. گا زیورسکی و... دیگر فعاالن این عرصه اند 
که اولی معاون رئیس شــورای ملی در سازمان 
سیا اســت. ا و در ســال 1982 به عنوان افسر 
اطالعات ملــی در امور خاور نزدیک و آســیای 
جنوبی در ســازمان ســیا فعالیت خود را آغاز 
کرد!  گراهام آثاری در مورد جغرافیای سیاسی 
اسالم و غرب، قبله عالم، آینده سیاسی نگاشته 

و امروز شیعه شناسی را آغاز کرده! 
چهره دوم به ظاهر کارمند ســفارت آمریکا در 
تهران بود که بعد ها مشخص شــد مأمور سیا و 
مسئول ارتباط با برخی سیاسیون و ملیون است 
و نقش جمــع آوری و تحلیل و ارائــه  اطالعات 
به آمریــکا دارد. )رجوع شــود به اســناد النه 

جاسوسی( 
ســومین چهره آمریکایــی، بین ســال های 
نهضت ملی شــدن نفت تا روی کار آمدن دکتر 
علی امینی )1330-1340( مشــغول اجرای 
برنامه  ها و تحقیقات بــود! در ظاهر نقاد آمریکا 
بود، ولی کتاب ناسیونالیســم در ایران نمونه ای 
از کار و هویت واقعی اوست. عمرش کفاف نداد 

که بیشتر به ملت ایران خیانت کند.
چهارمین چهره کــه به اصطالح نقــاد برخی 
سیاست های ایاالت متحده است، عضو انجمن 
مطالعات سیاســی آمریکا و جامعــه مطالعات 
ایرانی هاست!  او پس از اجرای طرح آمریکایی ها 
در ایران )انقالب سفید شاه( تحقیقات پیرامون 
ایران را آغاز کرد و همواره در کتابش سعی دارد 
به ظاهر، منتقد سیاست آمریکا در ایران باشد. او 
ارتباط گسترده ای با مقامات آمریکایی در ایران 
داشت و ســعي  می کرد از مستشاران نظامی تا 
برنامه  ریزان اقتصادی سیاسی، و به اصطالح از 
برخی اسناد نیمه محرمانه به صورت نیمه واقعی 
استفاده کند. او مخالف سلطه آمریکا و برنامه ها 
و حضور مستشــاران نیســت، بلکه از این که 

آمریکایی ها درک صحیحــی از واقعیات ایران 
نداشتند ایراد می گیرد! 

اشکال عمده از نظر ایشــان فقط این است که 
گروهک تروریستی منافقین، گروه های حافظ 
منافع اسرائیل در درون حکومت آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی، عوامل اصلی در ارائه چهره ای 
مخدوش و وارونه از ایــران در عرصه بین المللی 
هســتند! از منظر ایشان ســلطه آمریکا، غارت 
ایران، جنایات بی شــمار آمریکاییان و حکومت 

دست نشانده آن مهم نیست! 
و آخریــن چهره، بایــد از به اصطــالح محقق 
نهضــت ملی شــدن نفــت، دوران مبــارزات 
ضداســتعماری ملت ایــران علیــه انگلیس 
وطرفدار آمریــکا نام برد. او خــود را متخصص 
در جهان ســوم و وابســته به ســازمان ســیا 
مي داند. در ســال های متوالی به ایران می آمد 
و به عنوان استاد دانشــگاه )میهمان( مطالبی 
مطرح می کرد و در زمینــه خاورمیانه و جهان 
ســوم تحلیل ارائه مــی داد. او عضــو انجمن  
علوم سیاســی آمریکا، عضــو انجمن مطالعات 
بین الملــل و دارای کتاب و مقاالتــی در مورد 
ایران اســت و در کودتای آمریکایی انگلیســی 
28 مرداد 1332 ســعی دارد آمریکا را از نقش 
کلیدی تبرئه و علــل کودتا را شــاه و انگلیس 
بنامد! انتقادات او از آمریکا، نه  به خاطر ماهیت 
اســتعماری و امپریالیســتی و جهان خواری 
آن، که انتقاد از روش گاهی ناشــیانه اوست. او 
دسترســی های زیادی به اسناد ســازمان سیا 
داشته و دارد. برخی تحلیل هایش در نهایت به 
نفع منافع و اقتدار آمریکاســت! او حتی امروز 
به دنبال از سرگیری روابط ایران و آمریکاست! 
بدون آن که به جنایت ها و توطئه های »ســیا« 
در طی ســه دهه اخیر و کینه ورزی های ایاالت 
متحده در حــق ایــران و جهان اشــاره کند. 
تحلیل هــای وی برای افراد ســطحی، به نوعی 

خوشایند است! 
در مجموعه 12 جلدی کتاب دانشــگاه کمبریج 
که تاریخ ایران از باستان را نوشــته، عمدتاً آن را 
تحریف کرده است. تاریخ، هویت و شناسنامه هر 
مملکت است. وقتی هویت یک جامعه گرفته شد 
آن جامعه فشــل، بی رنگ و بی خاصیت می شود. 
این ها با مأموریت و هدف آمدنــد. اهل ایران که 
نیستند، ایران هم ثروتی در اختیارشان نگذاشت 
که بیایند درس بخوانند و ایران شــناس شــوند. 

نوشته اند: مشــهورترین آن ها ســرجان ملکم 
است؛ اولین کســی که هندســه تاریخی ما را 
تغییر داد. تاریخ ما عمدتاً یا از حضرت آدم آغاز 
می شد یا از اســالم. ولی این فرد این جریان را 
قطع کرد و آن را تحت عنوان پوشــالی» تحلیل 
علمی - مادی« جا انداخت. مضافاً تاریخ ایران را 
از باستان شروع کرد که با اسالم و دین و تعالیم 

انبیا منقطع شود.
سرپرسی سایکس، رئیس پلیس جنوب، فردی 
نظامی که انواع و اقســام جنایت را در حق ملت 
ایران مرتکب شــد و قتل عام های متعددی در 
بوشــهر، برازجان و دشتســتان انجــام داد، به 
عنوان یک تاریخ نگار، تاریــخ ایران را با تحریف 
و دروغ نوشــت و بعدها در مرکز شرق شناسی 
و ایران شناســی کمبریج مشــغول به کار شد. 
ســایکس  بیشــتر از 60 عنوان کتــاب درباره 
ایران نگاشــته اســت. آن چنان نوشته هایش 
سایه بر عملکرد او داشته و دارد که برخی افراد 
سطحی نگر، غافل، بی توجه یا شــیدا و شیفته 
شرق شناسان غربی، جنایات و عملکرد او را در 
دوران حضورش در ایــران، خاصه جنوب غربی 
ایران نادیــده گرفته و حتی حاضــر به بیان آن 
عملکرد نیستند! دســته دیگر،  آثارش را مبنای 
تحقیقات تاریخــی قرار می دهنــد. امروز باید 
پیرامون او ده ها کتاب نوشته شود تا نسل حاضر 
و نسل های آینده او را به درســتی بشناسند. از 
جمله دیگر چهره هــای ایران شــناس باید از 
ادوارد براون نام برد. شــخصی کــه در ترویج و 
گســترش بابی گــری و ازلی گری فعال شــد 
و مدعی شــد بیشتر از 2500 رســاله در بابیت 

جمع آوری کرده! 
دیدار پانــزده روزه وی با یحیی صبــح ازل در 
قبرس! دیدار هفده روزه او با حســینعلی نوری 
در فلسطین و... خصوصاً دورانی که وی به ایران 
آمد، یک سال در شــهر های ایران به گردش و 
عیاشی پرداخت! دفاع او از سیدحسن تقی زاده 
پس از ترور آیت اهلل سیدعبداهلل بهبهانی! و نامه 
تذکرگونه به آیت اهلل آخوند خراسانی!... و نهایتاً 
دورانی خــود را قطب دراویش نامیــد و ده  ها و 
صد ها موضوع در مورد این انگلیسی هزار و یک 
رنگ، باعث خفت اســت. )رجوع شود به کتاب 

ادوارد براون / نوشته عباس سفر(.)1(
هانری کربن اسالم شناس فرانسوی است. خوب 
تحقیق می کند، با عالمه سیدمحمدحســین 

اسناد خود 
ساواک می گوید 

که جمشید 
آموزگار طرفدار 

آمریکایی هاست 
و با آن ها ارتباط 
دارد. تقی زاده، 

فراماسون وابسته 
به انگلیس هاست. 
جمال امامی جزو 
مدافعان سیاست 
انگلیس در ایران 
است. مجموعه، 

ماهیت این 
حکومت را نشان 

می دهد. بر اساس 
اسناد، بیش از 

3200 دولتمرد 
دوره محمدرضا، 

فراماسون هستند

تاریخ نگاری شاهنشاهی
چاپلوسی،دروغگویی، تعریف و تمجید از شاه، خاندان پهلوی و درباریان فراوان بود.

تاریخ نگاری شاهنشاهی به ابتذال و پان ایرانیسم مبدل شد. تمام تاریخ تملق از شاه، 
وصل کردن رضاخان و پهلوی به ایران باستان و تعریف هخامنشی شده بود. 
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تاریخ نگاری

وجود آورد و نســلی با ایدئولــوژی و جهان بینی 
انقالب اســالمی پا به عرصه گذاشــت. نه مثل 
تقی زاده و امثالهم به غرب وابســته بود، نه مثل 
باقر مؤمنــی و مرتضی راوندی به شــرق، و نه به 
بهائیت، فراماســونری و صهیونیســم گرایش 
داشت و نه شــیدا و شــیفته مراکز تاریخ نگاری 
اروپا و آمریکا بود، بلکه کاماًل مســتقل،از درون 
این مملکت بدون هیچ گونــه گرایش به غرب و 
جریانات معارض با فرهنــگ، کار تاریخ نگاری را 

شروع کرد.
وانگهی تاریخ نگاری، گســترده تر و عمیق تر شد. 
حضرت امام)ره( و نظریه پــردازان انقالب، مثل 
اســتاد شــهید مرتضی مطهری، نــگاه و بینش 
تاریخی عمیق داشــتند. مجموعه صحبت های 
حضرت امام درباره تاریخ، احــزاب و گروه ها،  هر 
یک، کتابي 700 صفحه ای شــده اســت. شهید 
مطهــری در تحلیــل نهضت های 100 ســال 
اخیر مبانی تاریخی دارد. از آن ســو، کســانی که 
در دوران پهلــوی مبارز بودند، شــروع به تحلیل 
و ارائــه خاطراتشــان کردنــد. به عنــوان مثال 
خاطرات عزت شــاهی کــه در حقیقــت تاریخ 
20 ســاله پایان پهلوی اســت. تازه این مربوط به 
یک نفر است. دومین دســتاورد انقالب، باز شدن 
آرشیوهای اسنادي است؛ بزرگ ترین خدمتی که 
به تاریخ نگاری این مملکت شــد. مثاًل وزارت امور 
خارجه مقداری از اسناد را منتشر کرد. مجموعه 
اســنادی که به طور مســتقیم منتشــر شد یا به 
صورت تحلیلی در اختیار مورخان گذاشــته شد، 
نشان داد که نبیل الدوله ســال 1300 یک چهره 
مبلغ بهایی در آمریکا، ســفارت مــا را در اختیار 
دارد. یا عین الملک هویدا در کنسولگری ایران در 
سوریه، ُمبلغ بهائیت اســت. یا در حکومت هویدا، 
9 وزیر بهایــی داریم.  دیگر، اســناد دربار بود که 
بخش عمده ای از این اســناد، ســّری و یا به کلی 
محرمانه بــود. از جمله 165 هزار ســند از دوره 
رضاخان است. گرچه هنوز اول راهیم، اما اتفاقات 
بی ســابقه ای در تاریخ نگاری رخ داده است. امروز 

بیش از 20 مرکز اسنادی فعال شده است.

مشکالتتاریخنویساننسلانقالب
نســل اول انقــالب کــه دارد تاریــخ انقالب را 
می نویسد، 3 مشــکل دارد. اول خألیی است که 
در تاریخ معاصر 150 ساله اخیر وجود دارد، باید 
این خأل را پر کرد. دوم القائات و شــبهاتی است 

که دیگران وارد کردند. ســوم معارضینی که در 
داخل و خارج هستند. در داخل، همان جریانات 
مشغول ترجمه و تألیف هستند، با همان نگرش؛ 
گاهی هم مبتذل تــر و نازل تر. ایــن جریان القا 
می کند که بدون اســناد انگلیســی و آمریکایی 
و اروپایی، نمی شــود تاریخ ایران را نوشت. خود 
این القائات یعنی دست را بستن و دوباره تسلیم 
تاریخ نگاران غربی شــدن یا منتظر ماندن برای 
انتشار اسنادی که هیچ گاه انتشار نمی یابد. اسناد 
)ک.گ.ب(؛ بــا آن که اتحاد جماهیر شــوروی 
سوسیالیستی ســقوط کرد، نه خیانت های چپ 
را در نهضت جنگل انتشار داد نه اسناد را. »فرقه 
کمونیست« در آلمان، نه علل دستگیری و زندان 
و اعدام صد ها ایرانی را منتشــر کــرد و نه تبعید 

آن ها را در دوران استالین! 
حتماً روس ها حاضر نیســتند اسناد خیانت بار و 
وابستگی حزب توده، فرقه دموکرات آذربایجان، 
حزب دموکرات کردســتان و سازمان فدائیان را 
منتشر کنند. همچنان دِر آرشــیو »کا.گ.ب« 
بسته است و دخالت ها و جنایت های شوروی ها 

انتشار نیافته است.
گرچه اســناد دوران روســیه تــزاری در زمان 
سلطه کمونیست ها و دیگر اســناد » اینتلجنت 
سرویس« در مورد مأموران و وابستگان انگلیس 
در ایران امثال ملکــم فان، فروغــی، تقی زاده، 
حســینقلی خان نواب و... یا عملکــرد جوالیس 
انگلیــس در ایران امثال الپــارد، میس لمبثون 
و... یا جنایاتی که در طی دویســت سال گذشته 
انگلستان مرتکب شد انتشــار نیافت. تشکیالت 
فراماســونری، بهائیت و... نیز منتشــر نشدند. 
همچنین آمریکایی ها نیز اسناد »سیا« را درباره 
ایران و دخالت های مســتمر 37 ســال دوران 
محمدرضا منتشر نکردند و ایضاً فرانسه و... . پس 
محقق ایرانی منتظر کدام اسناد باشد؟ اسنادی 
که برخی واسطه ها از کنســولگری و گزارشات 
معمولی با ســر و صدا می آورند؟! متأســفانه در 
برخی صداقت نیســت و در جمعی شــجاعت و 
فضیلت کــه این شــگرد ها و خدعه های غرب را 

بیان کنند.
کســانی که این حرف را می زنند، سه دسته اند: 
یک، آدم های ســطحی که نه بینــش تاریخی 
دارند، نــه بینــش اجتماعــی و نه سیاســی. 
دوم کســانی کــه جریانــات تاریخ نــگاری 
غــرب را نمی فهمند و مراکز شــرق شناســی، 

آمدند تا تاریخ این مرز و بوم را تحریف و ملت ما را 
به زعم خودشان بی هویت کنند. 

تاریخنگاریشرقی
جریــان تاریخ نــگاری شــرقی بــه واســطه 
شــوروی  جماهیــر  اتحــاد  سیاســت های 
سوسیالیســتی شــکل گرفت. مورخانی مثل 
ایوانف و پتروشوفســکی روس، درســت روش 
غرب را داشتند. اما با توجه به این که آن ها مخالف 
غرب بودند، از روش دیگری استفاده می کردند. 
ایوانف در تاریخ »ایران نوین« علیه میرزاکوچک 
خان، شهید آیت اهلل سیدحسن مدرس و نهضت 
امام خمینی)ره( می نویســد. پتروشوفســکی 
درباره اســالم، ســربداران و تاریخ گذشــته ما 
می نویســد. افرادی مثل مرتضــی راوندی، باقر 
مؤمنی و بیشتر توده ای هایی که عمدتاً چشم به 
شــرق و آکادمی های تاریخ نگاری داشتند هم از 
آن جا تغذیه می کردند و می  کنند. هنوز آن تفکر 

بر برخی از آثار نویسندگان سایه دارد. 

تاریخنگاریشاهنشاهی
در دوران گذشــته تملق،چاپلوسی،دروغگویی، 
تعریف و تمجید از شاه، خاندان پهلوی و درباریان 
فراوان بودـ  کاری به استثناها نداریمـ  . در دوران 
پهلوی تاریخ نگاری شاهنشــاهی به ابتذال و پان 
ایرانیســم مبدل شــد. تمام تاریخ تملق از شاه، 
وصل کــردن رضاخان و پهلوی به ایران باســتان 
و تعریف هخامنشــی شــده بود. به قول مرحوم 
جالل آل احمد، 1300 سال را این جا قطع کردند، 
ُدم رضاخــان را به کوروش و داریــوش گره زدند. 
نویسندگانی هم مثل شــجاع الدین شفا، ابراهیم 
صفایی، ســعید نفیســی، علی شــعبانی، پرویز 
خانلری و پــورداوود مروج آن شــدند و از طرف 
دیگر راه را برای تاریخ نگاری مســتقل بستند. لذا 
ما در دوره پهلوی، تاریخ نگار اســالمی نداریم. یا 
روحانیت در تبعید بود یا در شــکنجه و زندان یا 
منزوی یا ممنوع القلم. به همین دلیل بســیاری 
از منابع تاریخ مشــروطه مانـ  که با ما 110 سال 
بیشترفاصله نداردـ  موجود نیست. تازه داریم در 

خانه ها و جاهای دیگر آن ها را پیدا می کنیم.

تحولدرتاریخنگاری
انقالب اسالمی، همان گونه که سیستم حکومتی 
را متحول کــرد، در تاریخ نگاری هــم تحول به 

این که بگوییم 
انگلیسی ها 
هیچ نقشی در 
ایران نداشتند و 
رضاخان مستقل 
بوده، سخنی 
متقن نیست، 
چون اسناد دربار 
و خاطرات رجال 
سیاسی همان 
دوره نشان می دهد 
انگلیسی ها او را 
آوردند. یا این که 
القا می کنند بدون 
اسناد انگلیس 
نمی توان تاریخ 
نوشت

مشکالت تاریخ نگاری انقالب
نسل اول انقالب که دارد تاریخ انقالب را می نویســد، 3 مشکل دارد. اول خألیی است 
که در تاریخ معاصر 150 ســاله اخیر وجود دارد، باید این خــأل را پر کرد. دوم القائات 

و شبهاتی است که دیگران وارد کردند. سوم معارضینی که در داخل و خارج هستند.
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مملکت راه انــدازی کرده ایم چرا مــا را هنوز به 
رسمیت نشناخته اید.)2( 

1102 ابوالفضل گلپایگانیـ  از رهبران بهائیتـ  
می گوید ما با علی اکبر داور صحبت کرده ایم قرار 

است بهائیت دین رسمی شود.)3(
تشکیالت فراماســونری هم از زمان ناصرالدین 
شاه بوده. این اســناد وقتی منتشر شد، ماهیت 

حکومت را نشان می دهد.)4(
اســناد خــود ســاواک می گوید که جمشــید 
آموزگار)5( طرفدار آمریکایی هاســت و با آن ها 
ارتباط دارد. تقی زاده، فراماســون وابســته به 
انگلیس هاســت.)6( جمال امامی جزو مدافعان 
سیاست انگلیس در ایران اســت.)7( مجموعه 
اســناد، ماهیت این حکومت را نشــان می دهد. 
بر اساس اســناد، بیش از 3200 دولتمرد دوره 

محمدرضا، فراماسون هستند.)8(
183 لژ فراماســونری در ایران فعالیت می کنند. 
االن مورخ انقالب اسالمی در این زمینه دستش 
پر اســت. البته فراموش نشــود که تاریخ نگاری 
معاصر ما هنــوز ابتدای راه اســت. مســلماً در 
مبانی نظری هنوز ضعیفیم. ما 96 رشــته تاریخ 
یا گرایش تاریخــی در دانشــگاه ها داریم، ولی 
متأسفانه هنوز وارد تاریخ نگاری معاصر نشده اند 

و هنوز دانشــگاه به دالیلی در تاریخ معاصر ورود 
نکرده است!

1. رجــوع شــود بــه کتــاب جریان شناســی 
تاریخ نگاری هــا )دوران معاصــر، ابوالفضــل 

شکوری، تهران، بنیاد تاریخ انقالب اسالمی(
2. رجوع شود به روزشــمار تاریخ معاصر ایران، 
تهــران، مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای 

سیاسی، جلد اول 
3. ظهور الحق، جلد 8، خطی

4. اســناد فراماســونری، 5 جلد، تهران، حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی

5. جمشــید آموزگار به روایت اســناد ساواک، 
تهران، مرکز اسناد تاریخی

6. سیدحســن تقی زاده به روایت اسناد ساواک، 
مرکز اسناد تاریخی

7. جمال امامی به روایت اسناد ساواک
8. اسناد فراماســونری، 2 جلد، تهران، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سیاسی 
از این دست اســناد نیز می توان نام برد: برادران 
رشیدیان به روایت اسناد ساواک، 4 جلد، تهران 
مرکزی بررســی تاریخی و مجموعه 24 جلدی 
رجال عصر پهلوی به روایت اســناد ســاواک از 

همین مجموعه. 

ایران شناســی، اسالم شناســی و وابســتگی 
این جریانــات را به ســرویس های اطالعاتی یا 
امور خارجه دخیل نمی دانند. ســومین دســته 
بیماری های دیگــری دارند. وقتــی می بینیم 
گراهام فولرـ  که معاصر و زنده اســتـ  25 سال 
جاســوس ســیا در خاورمیانه بوده و االن دارد 
تاریخ تشیع در ایران و خلیج فارس را می نویسد، 
دیگر جــای شــبهه باقــی می مانــد؟ ریچارد 
کاتم که جاسوس آمریکا در ســفارت بود، دارد 
»ناسیونالیســم در ایران« و »تحوالت در ایران« 
را می نویســد. پس این که بگوییم انگلیســی ها 
هیچ نقشی در ایران نداشتند و رضاخان مستقل 
بوده، سخنی متقن نیســت، چون اسناد دربار و 
خاطرات رجــال سیاســی همان دوره نشــان 
می دهد انگلیســی ها او را آوردند. یا این که القا 
می کنند بدون اســناد انگلیس نمی توان تاریخ 
نوشت. اوالً آیا انگلیس اسناد اینتلجنت سرویس 
را در اختیار ما می گذارد؟ اگر بگذارد که خودش 
محکوم می شــود! آیا اســناد چگونگی به وجود 
آوردن بهایی گری، ازلی گــری، انجمن اخوت، 
جریان فراماســونری، فراموشــخانه، جنایات 
رضاخان و ... را می دهد؟ آیا اســناد تحلیل های 
سیاسی سفرا و سیاستگزارانشــان را در اختیار 
ما می گذارد؟ چند ســند کنســولگری شیراز را 
می دهد، آن را هم کــه می خوانی می بینی 4-5 
اشــکال در آن وجود دارد. تازه این اصل اســناد 
هم نیست، تایپ شده است! پس با القای این که 
بدون اســناد اروپــاـ  آمریکا، نمی تــوان تاریخ 
نوشت، می خواهند به نوعی جلو تاریخ نگاری در 
ایران را بگیرند، از طرف دیگــر القا کنند هرچه 
غربی ها نوشــته اند، درست اســت و این ادامه 

همان حرکت عصر قجر و پهلوی است.

براینمونه
رضاخان، سوم اسفند 1299 توسط انگلیسی ها 
روی کار می آید. اول فروردین 1300 می شــود 
26 روز. حــزب صهیونیســم در ایــران اعالم 
موجودیت می کند. اســرائیل 1328 تشــکیل 
می شــود. 28 ســال قبل از تأســیس اسرائیل، 
درست در کودتا روی کار می آید. بعد نامه به امور 
خارجه ایران می نویسد که ما حزبمان را در مرکز 
راه اندازی کرده ایم، ما را به رســمیت بشــناس. 
16 فروردیــن 1300، نامه دوم بــه امور داخلی 
می نویســد که ما حزبمان را در سراســر ایاالت 
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گفت وگو

شمابیشتربهعنواننویسنده
تا هستید شناختهشــده انقالب
نویســندهجنگ،دالیلشمابرای

انتخاباینحوزهچیست؟

بارهــا و بارها عنــوان کرده ام که نویســنده 
انقالب هســتم، آن هم به ایــن دلیل که در 
حوزه جنگ کــه حوزه متأخــر و معاصرتر از 
انقالب اســت، نویســندگان فراوانــی وجود 

دارند که در حال تالش هســتند. اما در بحث 
انقالب بــه دلیل گرایش های سیاســی و بُعد 
زمانی آن از وضع موجــود، عالقه کمتری در 
نویســندگان وجود دارد تا بخواهند وارد کار 
در این حوزه شوند. کما این که این حوزه برای 
مردمی که سیاست گریز هســتند نیز چندان 
جذابیتی نخواهد داشــت. در حالی که جنگ 
فضای احساساتی تر و ایدئولوژیک تری دارد و 
مقدس تر اســت و خانواده ای در ایران نیست 
که به شکلی با جنگ ارتباط پیدا نکرده باشد. 
بسیاری از نســل امروز ما، بزرگ شده جنگ 
هستند و در این فضا ارتباط عمیق تری میان 
این نسل و کسانی که جنگ را هدایت کردند، 
برقرار می شود. اعتقاد من این است که ریشه 
جنگ در انقالب است و ما بدون پرداختن به 
این ریشــه نمی توانیم به طور کامل به بحث 
جنگ بپردازیم. لذا تــا زمانی که در این حوزه 
فقر نویســنده و محقق وجــود دارد، بر خود 

واجب می دانم که در این حوزه بمانم. 

سیر تکاملی خاطره نگاری انقالب
زهراسیادتموسوی

یکیازنویسندگانیکهآثارماندگاریدرزمینهتاریخشــفاهیبهچاپرسانده،محسنکاظمی،نویسنده
کتاب»خاطراتعزتشاهی«است.ایننویسندهوپژوهشــگردراینگفتوگودربارهویژگیهایتاریخ
شفاهی،ســیرخاطرهنویســیدرایران،دلیلتقدمادبیاتجنگبرادبیاتانقالبو...نکاتقابلتأملی
مطرحکردهاست.یادداشتهایسفرشهیدصیادشیرازی،سالهایبیقرار،خاطراتمرضیهحدیدچی،

یادداشتهایسفرصیادشیرازیوشبهایبیمهتابازجملهآثارمحسنکاظمیمحسوبمیشوند.

گفتوگوبامحسنکاظمینویسندهکتاب»خاطراتعزتشاهی«

رابطه ادبیات انقالب و جنگ
بسیاری از نسل امروز ما بزرگ شده جنگ هستند و در این فضا ارتباط عمیق تری میان 
این نسل و کســانی که جنگ را هدایت کردند، برقرار می شود. ریشه جنگ در انقالب 

است و ما بدون پرداختن به این ریشه نمی توانیم به طور کامل به بحث جنگ بپردازیم.
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بایســتی حتماً الیه های پیچیده آن باز شود. 
جنگ ساده است و دو سویه دارد: حق و باطل. 
ولی انقالب بسیار بسیار پیچیده است. گروه ها 
و ســازمان هایی که آمدند و تــالش کردند، 
اکنون چه جایگاهــی در تاریــخ دارند؟ اگر 
برخی از آن ها حتی از مســیر انقالب منحرف 
شدند، دلیل نمی شــود که در تاریخ به آن ها 
بی اعتنا باشــیم. باید تمام مســیر حرکتی و 
تکوینــی و حتی انحــراف و ســقوط آن ها را 
نوشــت. اما ما فقط به مقطع انحراف و سقوط 
آن ها نظر داریم. این برای آگاهی نســل های 
آتی الزم اســت. اگر ما نگوییم و ننویســیم، 
روزی دیگرانــی آن طور خواهند نوشــت، که 
دوســت دارند. از این رو من الزم می دانم که 
همه کارهایم را به شــیوه مســتند در اختیار 
مخاطبان قــرار دهم، حتی اگــر کار خاطره 

انجام می دهم. 
تاریخشــفاهیدرچندسال
اخیررونقگرفتهاست.بهنظرشما

دلیلآنچیست؟
در گذشــته، در کشــور ما در زمینه خاطرات 
شــفاهی آثــاری تولید می شــد کــه ارائه 
دهندگان، خود نمی دانســتند کارشان تاریخ 
شفاهی اســت، تا این که جریانی بعد از جنگ 
جهانی دوم در غرب آغاز شــده بود، آوازه اش 
به کشور ما هم رسید، یعنی »تاریخ شفاهی« 
و اســتفاده از ضبط صوت برای نوشتن تاریخ. 
ما نیــز آن را در داخل، مصــادره به مطلوب 
کردیم. پیش تر از ما، ایرانیان خارج از کشــور 
درگیر این روش و مقوله تاریخ شفاهی شدند. 
این امر به آن معنا نیســت که مــا با آن بحث 
غریــب بودیمـ  شــما می دانید کــه فرهنگ 
کشور ما بیشــتر بر اســاس فرهنگ شفاهی 
اســت. بســیاری از اخبــار، ضرب المثل ها و 
اصطالحات ما به صورت شــفاهی نســل به 
نسل، دهان به دهان منتقل شده استـ  بلکه 
منظور ما اســتفاده از مقوله تاریخ شفاهی در 
وضعیت تعریف شده ای اســت که به صورت 
کالســیک در غرب وجود دارد. در عین حال 
این بدان معنی نیست که ما در حال استفاده 
از یک روش غربی هســتیم و به ما برچســب 
غرب زدگی بزنند. نه، ما از یک روش درســت 
اســتفاده می کنیم کــه آن را در کشــورمان 
بر اســاس فرهنــگ و آیین اندیشــه ورزی 

بزرگی انقالبتحولبســیار  
اســتکهظرفیتالزمبرایخلق
رمانهایزیــادیدارد،امامعدود
کتابهاییدراینزمینهنوشــته
شدهاســت.بهنظرشمامهمترین

دالیلاینامرچیست؟
به طور کلی نویســندگان مــا در زمینه جنگ 
بیشــتر فعال بوده اند و هســتند تا انقالب. به 
جز تعداد اندکــی، غالب آثار تولید شــده در 
حوزه انقالب بسیار ســطحی هستند و چندان 
عمقی ندارند. عالوه بر این، نویسندگان انقالب 
در زیر سایه سنگین نویســندگان جنگ دیده 
نمی شوند. کســانی که در نبردها بودند، خود 
در این زمینه دست به قلم شــده اند و دیده ها 
و شنیده های خود را زیاد و کم روایت کرده اند؛ 
اما ادبیات انقالب اســالمی سرگذشت دیگری 
دارد. ادبیات انقالب ســویه های مختلفی دارد. 
انقالب یک نوع دگرگونی هایی در ما ایجاد کرد 
که این دگرگونی باعث تحوالت بزرگ تری در 
ما شــد. با این حال ابعاد جنگ بسیار بزرگ تر 
از انقالب اســت؛ به لحاظ آن هجمه ای که به 
کشور ما وارد شد و تمام دنیا در برابر ما ایستاد. 
جنگ روی پایه انقالب ســوار بــود اما جنگ، 
نفس انقالب را گرفت. بالفاصله بعد از انقالب، 
جنگ حادث شــد، بدون این که کسی بخواهد 
فرصت فکر کردن به انقــالب را پیدا کند و این 
وظیفه اول هرکس بود که بــه جنگ بپردازد؛ 
حتی افرادی بودند که قلم در دســت داشتند، 
اما قلم ها را بر زمین گذاشتند و سالح در دست 
گرفتند و وارد جنگ شدند. هیچ فرصتی برای 
پرداختن به بحــث انقالب نبــود و این قضیه 
شامل مرور زمان هم شــد که نهایتاً به سردی 

گرایید. 
انگیزهخودشمابرایپرداختن
بهادبیاتوتاریخشــفاهیانقالب

چیست؟
ما خــأل بســیاری در زمینه ادبیــات و تاریخ 
انقالب داریم، که الزم اســت بیشــتر در این 
زمینــه کار شــود. باید رویدادهــای حقیقی 
انقالب را منتشــر کنیــم، تا بدانیــم اکنون 
چه داریــم و به چه قیمتی آن ها را به دســت 
آورده ایم و چه چیزهایی را از دســت داده ایم 
تا این ها را به دســت بیاوریم. انقالب یکی از 
برش هــای مهم تاریخی کشــور ماســت که 

خاطرات عزت شاهی
 »خاطرات عزت شــاهی« مجموعه ای از خاطرات عزت شاهی، مبارز انقالبی است که 
توانست در جریان رویارویی با رژیم شاه از بازجویی و زندان جان سالم به در برد و خود 

را به پیروزی انقالب اسالمی برساند. 

ادبیات ما اعم از شعر و داســتان، در دوره های مختلف همراه انقالب 
اسالمی بوده است، اما معتقدم هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
بســیار هســت و همچنان باید در این راه آثار در خوری خلق شود.

آنچه انجام شده فقط چشــیدن به اندازه تشنگی بوده است. ما هنوز 
نتوانسته ایم انقالب را به نســل امروز معرفی کنیم. سؤال این است، 
پس از گذشت سه دهه از انقالب چرا نتوانسته ایم یک رمان ارزشمند 
و تأثیرگذار با موضوع انقالب به جهانیان عرضه کنیم؛ یک اثر جهانی و 
ماندگار که ترجمان تمام نسل ها باشد.کشورهای دیگر دنیا از مسائل 
پیش پا افتاده و کم مایه خود داستان های بلند می نویسند و به کمک 
ادبیات، حماسه سازی و افسانه ســرایی می کنند.ما جدا از پیشینه 
تاریخ تمدنی کشورمان؛ بحث مهم نهضت اسالمی را داریم. متأسفانه 
هنوز نتوانســته ایم  از این اقیانوس عمیق به اندازه بند انگشــتی اثر 
شاخص در زمینه ادبیات منتشر کنیم. انقالب ظرفیت های زیادی 
دارد که بخشی از آن داستان است. در زمینه های دیگر ادبیات و حتی 
در زمینه تاریخ هم خألهایی دیده می شــود. البته ما در دوره ای، در 
زمینه کار تاریخی اوج گرفتیم، اما نتوانســتیم ثابت بمانیم و اکنون 
بسیار افت کرده ایم. جنگ، یک رخداد از رخداد های انقالب ماست. 
از قَِبِل جنگ ، تعداد بسیار زیادی  کتاب داستان و خاطره منتشر شده 
اســت، در حالی که مادرِ جنگ، انقالب است. نه اینکه انقالب سبب 
جنگ شده باشد، بلکه آنچه که باعث شد تمام دنیا به سوی ما هجمه 
کند، علتش انقالب اســت و این انقالب در دنیا برتابیده نمی شود و 
برای این که آن را سرکوب کنند جنگ راه می اندازند و آنچه که باعث  
می شود ما در برابر آن ها مقاومت کنیم، روحیه و شخصیت فرزندان 
انقالب است که در  جریان انقالب شــکل گرفته است . آیا ما توانسته 
ایم این ظرافت ها را منتقل کنیم؟ آیا توانسته ایم به کمک داستان، 
نقاط ضعف و قوت انقالب را منعکس کنیم؟خیر. داســتان راه نرم و 
آرامی اســت که از طریق آن می توان عملکرد موجود انقالب و سیر 
تکاملی اش را بدون خراش به نقد کشید. اما ما متأسفانه نتوانسته ایم 
در این زمینه موفق باشیم. انقالب ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی زیادی را در خود داشته و دارد؛ ما در معرفی این 
ظرفیت ها چه کرده ایم ؟هیچ.بحــث انقالب با هویت و ماهیت تمام 
ایرانیان عجین شده اســت. در واقع پدیده  تاریخی که در سال 57 به 
نتیجه رســید، هویت جدیدی برای ما شکل داد. دنیا اگر می خواهد 
امروز ما را بشناســد عالوه بر این که ایران را کشوری شیعه و با سابقه 
2500 سال تمدن به یاد می آورد، با مشــخصه انقالب به ذهن می 
سپارد، گرچه شجاعت و میهن پرســتی ما را در صحنه دفاع مقدس 

دیده ولی  نگاه اصلیش به روی انقالب ماست.

در انتظار رمان 
ماندگار انقالب

برش گفت وگو
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نکته

خاطراتعزتشاهی
کتاب »خاطرات عزت شــاهی« مجموعه ای از خاطرات عزت شاهی، مبارز انقالبی اســت که توانست در جریان رویارویی با 
رژیم شــاه از بازجویی و زندان جان ســالم به در برد و خود را به پیروزی انقالب اسالمی برســاند. تدوین کننده کتاب، برای 
مستندســازی در منابع و مآخذ متنوع از قبیل منابع مکتوب الکترونیکی و منابع شــفاهی به تحقیق و جستجو پرداخته و 
حدود سه هزار سند، اخبار، گزارش های حوادث مربوط به گروه ها و مبارزان ضد شاهی قبل از انقالب و پس از انقالب، شرح 
زندگی شــخصیت های مطرح قبل و پس از انقالب را واکاویده و با عزت شاهی در میان گذاشــته است. ویژگی این خاطرات 
نسبت به خاطرات تک نگاری شــده دیگر، در تاریخ شفاهی بودن آن اســت. چرا که برای تعریض و تأیید گفتار راوی کتاب، 
نقبی به اظهارات و گفتار شفاهی شخصیت های مطرح در خاطرات وی زده اســت. کاظمی این افراد را از نقاط دور و نزدیک 
یافته و به پای مصاحبه درباره موضوعات تحقیق نشــانده است. کاظمی در فرایند شــکل گیری کتاب تالش کرده تا جای 
ممکن برای شخصیت و نقش آفرینان خاطرات عزت شــاهی و حوادث و رخدادهای دوران مبارزات وی، سند و مدرک ارائه 
دهد و حقیقت تاریخی را بازسازی کند تا چیزی پنهان نماند. وی به شرح احوال و در صورت امکان مشخصات ظاهری افراد 

اشاره کرده تا خواننده با داده ها و اطالعات بیشتری داوری کند. 

گفت وگو

چــون مصاحبه اش فعال نیســت و مســتند 
نمی شود. کســی که خاطرات آن را می گیرد، 
مصاحبه گر نیست بلکه خاطره گیر است و تنها 
گوش شنوایی است برای کسی که خاطراتش 
را روایــت می کند و یک نفر به شــکل متکلم 
وحده خاطراتش را بازگو می کند. در حالی که 

تاریخ شفاهی دو سویه است. 
درســت اســت که بن مایه تاریخ شفاهی هم 
خاطره اســت، اما در تاریخ شــفاهی یک سو 
مصاحبه گر است و یک سو مصاحبه شونده یا 
همان راوی اســت، هر دو حضور دارند. وقتی 
متنی از تاریخ شفاهی می خوانید حضور مورخ 
را هم می بینید. مورخ شفاهی ما کاماًل مسلط 
بر قضایاست و او هم در این متون جوالن داده 
و یک مصاحبه فعال را شکل می دهد. در بحث 
خاطره فقط بحث مونولوگ اســت، در حالی 
که در تاریخ شــفاهی ما دیالوگ داریم. تاریخ 
شــفاهی کارش با واقعیت و حقیقت تاریخی 
است و بر اساس رسالت تاریخی که دارد عمل 

می کند.
چراالگویتاریخشــفاهیدر

ادبیاتجنگجایگاهیندارد؟
من نمی گویم که در بحــث جنگ نمی توانیم 
تاریخ شفاهی داشته باشــیم، بلکه بر اساس 
آثار منتشــر شــده باید گفت در ایــن زمینه 
اهتمام نشده است. فضای امروز ادبیات دفاع 
مقدس، فضایی تنیده در نور و آسمانی است؛ 
فضایی کاماًل احساسی و مقدس و تاحدودی 

شــعارزده. لذا می بینیم تا نویسنده ای کمی 
از این فضا دور می شــود، به ضد دفاع نویسی 
متهم می شود. در امر تاریخ شفاهی ما بارها و 
بارها به راوی برمی گردیم و قرار نیست هرچه 
کــه راوی می گوید، ما به عنــوان مصاحبه گر 
بپذیریم. بــرای این که مصاحبه پرچالشــی 
داشته باشیم، باید گفت و گو در فضای دیالوگ 
شــکل گرفته باشــد. خواننده از ما به عنوان 
مورخ انتظار دارد که تحقیق کرده باشــیم تا 
مطلب بر اساس مســتندات تاریخی صحیح 
باشــد. همان قدر که راوی در شکل گیری کار 
مؤثر است، به همان اندازه هم مصاحبه گر در 

جایگاه مورخ نقش دارد.
تکاملیخاطرهنگاری ســیر  
انقالبدرایــرانراچگونهارزیابی

میکنید؟
دهه اول بعد از انقالب، حدود سال های 57 تا 
67 که پایان جنگ را هم در بر دارد، در زمینه 
خاطرات، وضعیت رو به ســکونی داشــتیم و 
حتی رو به عقب. چرا که مــا قبل از آن برخی 
جریان های فکری را داریم که خاطراتشــان 
منتشر می شــد. اما در این برهه، ما وضعیت 
ســاکنی داریم. غربی ها در همین زمان بسیار 
فعالنــد و از اینــس فضاها خوب اســتفاده 
می کنند و افرادی که روزی در ایران ســفیر 

بودند، دائم خاطراتشان را منتشر می کنند.
 پس از پایــان جنگ، بحــث خاطرات جنگ 
حرکتی در بحث خاطره نگاری ایجاد می کند 
که شــروع آن درســت پس از پایــان جنگ 
اســت. این همان مقطع دوم اســت؛ در دهه 
دوم مــا متوجه می شــویم کــه در غرب چه 
اتفاقی می افتد و ســرمایه انقــالب ما دارد به 
یغما می رود و افراد دیگری با نگاه خودشــان، 
طوری که دلشــان می خواهد خاطراتشان را 
می نویسند. در این زمان کســانی که دغدغه 
تاریخ دارنــد، تصمیم می گیرنــد وارد عمل 
شــوند و در برابر غربی هــا کار دیگری انجام 
دهند و دســت به تحقیق و پژوهش می زنند 
که کارهــای پخته ای حاصل نمی شــود، چرا 
که هنوز آغاز کار اســت. در همیــن برهه ما 
مواجهیم با موجــی از خاطرات که توســط 
گریختگان از کشــور نوشته می شــود. اما در 
داخل هم فعالیت هایی آغاز شده است و ما از 

انفعال بیرون آمده ایم. 

و پندارهــای کشــور خودمان بومی ســازی 
کرده ایم. ما هنوز هــم نمی توانیم یک الگوی 
مشــخصی را در جنگ نام ببریم و بگوییم در 
آن تاریخ شــفاهی جنگ صورت گرفته است. 
اما در انقــالب نمونه های بــارزی داریم. این 
بدین دلیل اســت که موضــوع انقالب، تاریخ 
اســت و الزم اســت ما حتماً از زاویــه تاریخ 
شــفاهی به آن بپردازیم، امــا جنگ و ادبیات 
جنگ بیشتر در وادی احساس و خاطره زدگی 

سیر می کند، نه تاریخ شفاهی.
تاریخشــفاهیچهتفاوتیبا
خاطرهشفاهیداردوارتباطایندو

باهمچگونهاست؟
این مشکل در جامعه تاریخی و ادبی ما وجود 
دارد که مــرز بین تاریخ شــفاهی و خاطرات 
شــفاهی را نمی بینند، در حالی کــه این دو 
مقوله کاماًل جدا از هم هســتند. امر خاطره، 
برون ریخت های ذهنی اســت و شما اتفاقاتی 
را کــه در یــک دوره زمانی به شــکل درون 
ریخت های ذهنی داشــتید، در یــک فرآیند 
دیگر به صــورت برون ریخت هــای ذهنی در 
عرصه نمایش می گذارید تا دیگران بتوانند از 

آن استفاده کنند. 
گاهی اوقات این برون ریخت ها اگر از قلم خود 
شما ساطع شــود، این بحث خاطره نویسی یا 
خاطره نگاری اســت. اما اگر شــخص دیگری 
وارد کار شــود، این خاطرات را از شما بگیرد 
و ضبط کند، این می شــود خاطرات شفاهی 

لزوم اهتمام بیشتر به تاریخ نگاری انقالب
ما خأل بسیاری در زمینه ادبیات و تاریخ انقالب داریم، که الزم است بیشتر در این زمینه 
کار شود. باید رویدادهای حقیقی انقالب را منتشر کنیم، تا بدانیم اکنون چه داریم و به 

چه قیمتی آن ها را به دست آورده ایم.

در دهه دوم ما 
متوجه می شویم 
که در غرب چه 
اتفاقی می افتد و 
سرمایه انقالب 
ما دارد به یغما 
می رود و افراد 
دیگری با نگاه 
خودشان، 
طوری که دلشان 
می خواهد 
خاطراتشان را 
می نویسند. در 
این زمان کسانی 
که دغدغه تاریخ 
دارند، تصمیم 
می گیرند وارد 
عمل شوند
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سایه جنگ بر سر ادبیات
جنگ درست هفده ماه پس از انقالب حادث شد و فکر و ذکر جامعه را از مسئولین گرفت 
و معتقدان و نویسندگان و شــاعران را به قدری به خود مشغول ساخت که به مهم ترین 

موضوع حیاتی و اساسی کشور تبدیل شد.

پیامانقالببایدصادرشود
البته فراموش نکنیم که انقالب  اســالمی ایران، 
در دل های مردم آزادی خواه جهانـ  با هر اعتقاد 
و دین و آیینیـ  جــاي دارد و آن را به دفعات و 
در شکل های مختلف دیده ایم. اما ملت ما برای 
این انقالب ابزار تبلیغات ندارد، بنابراین شاهدیم 
که پس از انقالب، عمده آثــار ترجمه از ایرانـ  
به شــکل محدود و معدودیـ  که در کشورهای 
دیگر صورت گرفته از نویسنده ها و شعرای غیر 
معتقد به انقالب اســت و اتفاقاً آثــاری از آن ها 
ترجمه می شود که مضامین ضد اسالمی و ضد 
انقالبی داشته باشــد. بنابراین اگر خود نظام و 
نهادهای فرهنگــِی معتقد به اســالم و انقالب، 
آســتین ها را باال نزنند و کارهای ارزشــمندی 
در این زمینه انجام ندهند، پیــام انقالب صادر 

نمی شود. 

ویژگیهایرمانانقالبی
در داســتان انقالب، شــخصیت اصلی، پیرنگ، 
درونمایه و گستردگی بســتر اجتماعی و سیاسی 
بسیار اهمیت دارد؛ اما داســتان هایی که در مورد 
انقالب نوشــته می شود، معموالً شــخصیتی را از 
یک طبقه محــروم اجتماعی معرفــي مي کنند. 
این شخص نه تحصیالت چندانی دارد و نه دانش 
و شــعور سیاســی، و صرفاً با دیدن یک سلســله 
ظلم های اجتماعی، که بیشتر تبعیض در مسائل 
مالی اســت، خواهان انقالب و تغییر مي شــود و 
مهم ترین فعالیتی که انجام می دهدـ  در بیشترین 

بعد سیاسیـ  پخش اعالمیه است. 

این چیز بدی نیســت، امــا ابعاد انقالب ما بســیار 
وســیع تر از این مسائل اســت. از زمانی که در دهه 
بیست، جنبش های مردمی شــکل گرفت، احزاب 
مختلف و جریان های فکری متفاوتی به وجود آمدند 
که یکی از آن ها جریان فکری اسالمی بود که از دهه 
بیست با فدائیان اسالم آغاز شــد و با اعدام انقالبی 
افرادی چون رزم آرا و حســنعلی منصور توســط 
هیئت های مؤتلفه در دهه چهــل ادامه پیدا کرد. یا 
شــاخه ای از نهضت آزادی که تفکر اسالمی خاص 
خودش را داشــت، یا گروه سازمان مجاهدین خلق 
که در ابتدا ظاهراً به صورت اســالمی شــروع به کار 
کرد و بعد اهداف خود را آشکار ساخت. همین طور 
موجی که با حضور دکتر علی شــریعتی پدید آمد 
و با قیام پانزده خرداد به رهبــری امام خمینی)ره( 
تداوم پیدا کرد. این ها همــه جریان هایی بودند که 
به شــکل مثبت یا منفی در انقالب حضور داشتند. 
اگر همــه این جریانــات در قالب هنری به شــکل 
داستان مطرح نشوند، بستر واقعی که منجر به قیام 
سال های 56 و 57 شــد، روشن نمی شود. به همین 
خاطر اســت که هنوز رمانی که توانسته باشد بستر 
سیاسی و اجتماعی انقالب را در حد قابل قبول ارائه 
دهد نداریم. در آثار تولید شــده، همه نویسنده ها، 
یک شــاخه کوچک را در نظر گرفته و بخش اندکی 
از انقالب را مطــرح می کنند. در این صورت عظمت 
انقالب یا ابعاد مختلف آن برای نسل هایی که در آن 

زمان نبودند، آشکار نمی شود. 

رماندرخورانقالبنداریم
انقالبی با این عظمت، به لحاظ طول داستانی و 

صفحات، نیاز به یک رمــان حجیم دارد تا بتواند 
این ابعاد وســیع را مطرح کند. رمان برای خود 
مشــخصاتی دارد و تنها به این معنا نیســت که 
نویســنده، زندگی یک نفر را در نظــر بگیرد و 
مستقیم از اول تا آخر روایت کند. رمان شاخه ها، 
زندگی ها و خانواده های متعــددی می خواهد. 
این ها اجزای مختلف رمان را نشان می دهد که 
در یک موضوع مشــترک هستند و در یک نقطه 
با هم تالقی پیدا می کنند. بنابراین ما به معنای 

واقعی کلمه رمانی در زمینه انقالب نداریم. 

سایهجنگبرسرادبیات
کمرنگ شــدن ادبیــات انقالب در کشــور ما، 
دالیل متعددي دارد؛ جنگ درســت هفده ماه 
پس از انقالب حادث شــد و فکر و ذکر جامعه و 
مســئولین را گرفت و معتقدان و نویسندگان و 
شاعران را به قدری به خود مشغول ساخت که به 
مهم ترین موضوع حیاتی و اساسی کشور تبدیل 
شد و همه مســائل اعم از ادبیات را تحت الشعاع 
قرار داد. این جنگ، هشــت ســال طول کشید. 
هشــت ســال به اضافه این هفده مــاه کفایت 
می کرد که موضوع انقالب به حاشــیه رود. بعد 
از جنگ شــکل های مختلفی از ادبیات جنگ به 
وجود آمد و مسائل جدیدی حادث شد که اجازه 
نداد ذهن ها مجدداً به انقالب رجوع کند. تعداد 
اندکی کار در این زمینه تولید شــد که همت و 
دغدغه و دوراندیشــی خود این نویســندگان 
را نشــان می داد که ایــن جریــان را فراموش 

نکرده اند. 

در جستجوی یک اتفاق ویژه
عظمتانقالباسالمیایرانبهلحاظطولداستانیوصفحاتنیازبه

یکرمانحجیمداردتابتواندهمهابعادآنرامطرحکند
محمدرضاسرشار

نویسندهوپژوهشگرادبی

انقالباســالمیایرانپدیدهایمنحصربهفرداستکهدراواخرقرنبیستممیالدی
رخداد؛بااینحالانقالبمادردنیاودرمیاندولتهــایجهانکاماًلغریبماندو
تحریمشد.وانگهیادبیاتوهنرمانتوانســتچهرهواقعیانقالبرابرایجهانیان
ترسیمکند؛درحالیکهدردیگرکشــورهایصاحبانقالب،ادبیاتوسینمامعرف

انقالبشانبودهاند.

در داستان انقالب، 
شخصیت اصلی، 
پیرنگ، درونمایه 

و گستردگی 
بستر اجتماعی 

و سیاسی بسیار 
اهمیت دارد؛ اما 

داستان هایی 
که در مورد 

انقالب نوشته 
می شود، معموالً 
شخصیتی را از 

یک طبقه محروم 
اجتماعی معرفي 

مي کنند
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یادبود

فردی، پیش از انقالب اســالمي نیز از مؤسســین 
کتابخانه مســجد جواداالئمه در ســال 1353 بود 
و شوراي نویسندگان آن مســجد را رقم زد. فردي، 
عالوه بر سردبیر و مدیرمســئول »کیهان بچه ها«، 
مؤسس و مدیر مسئول کیهان علمي، عضو شوراي 
داســتان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
عضو شــوراي داســتان بنیــاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاي دفاع مقــدس، مدیر مرکز آفرینش های 
ادبی حوزه هنری بود و ده ها مســئولیت و مدیریت 
اجرایي دیگر  برعهده داشت. امیرحسین فردی که 
در روز پنجم اردیبهشت ســال 1392 درگذشت، 

همه عمر دغدغه انقالب اســالمی را داشــت و در 
این راه تالش می کرد. در ســالروز پیروزی انقالب 
اسالمی ضمن گرامیداشت یاد او، مجموعه مطالبی 
به احترام ایشــان منتشر می شــود. یادش گرامی، 

روحش شاد. 

نویسندهشــاخصدرحیطهادبیات
انقالب

فیــروز زنوزی جاللی نویســنده، دربــاره زنده یاد 
امیرحســین فردی این طور می گوید: بدون شک 
یکی از نویســندگان شــاخص در حیطــه ادبیات 

انقالب اسالمی بود. من صرف نظر از این که سال ها 
با او دوســت و در حوزه هنــری همکار بــودم، در 
دبیرستان »اتابکی« واقع در امامزاده حسن نیز با او 
هم مدرسه ای بودم. البته او یک سال از من بزرگ تر 
بود. خاطرم هست در آن سال ها معلم ادبیات مدرسه 
اتابکی زنده یاد اکبر رادی بود. بعــد از این که هر دو 
از مدرســه فارغ التحصیل شــدیم هریک به مسیر 
جداگانه ای که سرنوشت برایمان در نظر گرفته بود 
رفتیم؛ من به نیروی دریایی رفتم و چند ســالی را 
در آن جا خدمت کردم. وقتــی به حوزه هنری آمدم 
و کارم را شــروع کردم، باز هم دست سرنوشت ما را 
در کنار یکدیگر قرار داد. امیرحســین فردی دارای 
ویژگی های نیکوی فراوانی بود، طوری که می توان 
او را از معدود نویسندگانی به شمار آورد که از کبر و 
غرور همواره پرهیز می کرد. دستش را روی قلبش 
گذاشــته بود و خالصانه در مســیر ادبیات فعالیت 
می کرد و همان طور که می دانید قدم های مؤثری در 
این زمینه برداشــت. نکته ای حائز اهمیت درباره  او 
این است که دور از حواشی جامعه بود و وجود تمام 
این خصایص باعث شــد خبر درگذشــت او مانند 
شوکی به پیکره اهالی قلم باشــد. ناگفته نماند که 
زنده یاد امیرحســین فردی از پایه گذاران جشنواره 
داستان انقالب بود و تا زمانی که از دنیا رفت سعی بر 

روشن نگه داشتن چراغ این وادی داشت. 

نویسندهومسئولیدغدغهمند
هدایت اهلل بهبودی دیگر نویســنده ای اســت که 
نظــرش را دربــاره زنده یــاد فردی جویا شــدیم: 
امیرحســین فردی از جمله نویســندگانی بود که 
همواره مورد احترام اهل قلم بود و در سه ســالی که 
به عنوان مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری 
فعالیت می کرد، همواره به پررنــگ کردن ادبیات 
انقالب اسالمی پایمردی و عالقه نشان می داد و در 
این مســیر قدم های تاثیرگذاری برداشت. او چه در 
حوزه رمان و چه درحوزه داســتان کوتاه قلم ها زد و 

قدم ها برداشت. 

الگوییبرایجوانها
نرگس آبیار، نویســنده و فیلمســاز هــم این طور 
می گوید: سال ها بود که ایشان را می شناختم به ویژه 
دوره ای که او داوری جشــنواره غنی پور را برعهده 
داشت به عنوان یکی از اعضای هیئت داوری در کنار 
او فعالیت می کردم و از او چیزهای زیادی فراگرفتم. 
بی تردید کسانی که از دور و نزدیک او را می شناسند 

نویسنده متعهد و با اخالق

مجیداحمدی

امیرحسینفرديازپیشگامانادبیاتانقالباسالمیاست؛اوباکتابهای»آشیانهدرمه«،»سیاهچمن«،
»یکدنیاپروانه«،»کوچکجنگلي«ورمان»اسماعیل«ِدینشراخیلیزودبهانقالباداکرد.حرکتهاي
ادبيوهنريآغازینحوزهاندیشهوهنراسالمي)حوزههنري(درآغازدههشصتنیزپیوندریشهداراورابا

هنرانقالباسالمينشانميدهد.

بهیادامیرحسینفردیکههمهعمرخودراصرفشکوفاییرمانو
ادبیاتانقالبیکرد

برگی از زندگی
فردی پیش از انقالب اســالمي از مؤسسین کتابخانه مســجد جواداالئمه در سال 
1353 بود . فردي عالوه بر سردبیري و مدیرمسئولي »کیهان بچه ها« مؤسس و مدیر 

مسئول کیهان علمي و  دارای و ده ها مسئولیت و مدیریت اجرایي دیگر بوده است.
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این نکته را به خوبی می دانند که فردی فارغ از این که 
نویسنده ای متعهد بود، شــخصیتی آرام و مهربان 
داشــت. هیچ کس از او چه در طول فعالیت در حوزه 
هنری و چه در سال هایی که سردبیر و مدیرمسئول 
کیهان بچه ها بود ناراضی نبود و هرگز نشنیدم کسی 
پشت سر او حرف بزند. امیرحسین فردی به معنی 
واقعی هنرمندی متعهد به ارزش ها بود و آثاری که 
در زمینه ادبیات انقالب اســالمی از او به جا مانده، 
می تواند الگوی خوبی برای نویسندگان جوانی باشد 

که قصد دارند مسیر فعالیت او را ادامه دهند.

نویسندهایاخالقمداروفروتن
از ابراهیم حســن بیگی که خود از نویسندگان حوزه 
ادبیات داستانی اســت درباره ویژگی های اخالقی و 
خصوصیات زنده یاد فردی می پرســیم. او می گوید: 
فردی، از اولین نویسندگانی بود که ادبیات را به شکل 
جدی وارد حوزه هنری کرد. در آن زمان او ُجنگی به 
نام »بچه های مسجد« را منتشر می کرد و مسئول این 
ُجنگ بود و من که در آن زمان در بندر  ترکمن زندگی 
می کردم، برای این نشریه شعر و داستان می فرستادم 
تا این که در سال 1368 به تهران آمدم و از نزدیک با او 
آشنا شدم و او مســئولیت ُجنگ »بچه های مسجد« 
را به من ســپرد. آن هایی که فردی را می شناســند، 
بی تردید متفق القول بر این باورند که او نویسنده ای 
اخالق مدار و فروتن بود. من به شــخصه هرگز خشم 
او را ندیدم. از این ها گذشــته، انساني قانون مدار بود؛ 
به چراغ راهنمایی توجه زیادی می کرد، شتابزدگی 
در کار او معنا نداشت و برای عبور از خیابان همیشه از 
روی خط کشی راه می رفت. به طور کلی نویسنده ای 
بود که برای رسیدن به مقصد عجله نمی کرد. طمأنینه 
عجیبی در او وجود داشت. دلســوزی اي که فردی با 
اهل قلم داشــت، به کشــف اســتعدادهای زیادی 
منجر شــد. اگر نویســنده جوانی برای نشریه هایی 
که او سرپرســتی و مدیرمســئولی آن ها را برعهده 
داشت مطلب می فرســتاد، حتماً زمینه ای را فراهم 
می کرد تا او را ببیند و با قلم او از نزدیک آشــنا شود. 
خاطره ای هم در این زمینه دارم؛ نویســنده ای یکی 
از آثار خود را برایمان فرســتاده بود. نام این نویسنده 
رضا امیرخانی و اثرش در نوع خود منسجم و پرمحتوا 
بود. او با امیرخانی که در آن زمان نویسنده ای بسیار 
جوان بود تماس گرفت و خواست او را از نزدیک ببیند، 
بعد هم که امیرخانی آمد و با هم آشنا شدند. مقصودم 
این است که به هر حال نویسنده ای بود که به نوقلمان 

توجه زیادی می کرد. 

متخصص کشف استعداد
ابراهیم حسن بیگی: دلسوزی اي که امیرحسین فردی با اهل قلم داشت، به کشف 
استعدادهای زیادی منجر شــد. اگر نویسنده جوانی برای نشــریه های او مطلب 

می فرستاد، حتماً زمینه ای را فراهم می کرد تا با قلم او از نزدیک آشنا شود.

زمان وقوع حوادث داســتان حدود بهار سال 1358 اســت؛ زمانی که انقالب اسالمی در جمهوری 
اســالمی ایران به پیروزی رســیده و کم کم دوران ثبات خود را آغاز کرده و این در حالی است که در 
موقعیت مکانی وقوع حوادث داســتان سیاه چمنـ  مناطق روســتایی اطراف شهرستان کهنوج در 
جنوب شرق کشــورـ  هنوز نشــانه هایی از بازماندگان ارباب ها و خان ها و ظلم و ستم آن ها به مردم 
فقیر روستایی دیده می شود. داستان از آن جا آغاز می شــود که در صبح بهاری خیرمحمد )پیرمرد 
روستایی(، امان داد )فرزندش( را با گوسفندها به سیاه چمن روانه می کند. میردادخان پیغام می آورد 

که به دستور سیف اهلل خان، از فردا گله به سیاه چمن نبرد... . 

رمان »گرگ ســالی« ادامه »اسماعیل« اســت. داســتان رمان درباره جوانی مبارز است که پس از 
فرار از دست نیروهای ســاواک به منطقه ســبالن پناه می برد و در آن جا با گرگ های آدمخواری که 
آمریکایی ها برای اصالح نژاد گرگ های ایرانی به آن منطقه فرســتاده اند، درگیر می شود. فردی در 
این داستان به کشمکش میان اسماعیل و گرگ ها می پردازد.»گرگ سالی« پیش از انقالب اسالمی 
را روایت می کند که آمریکایی ها و اسرائیلی ها در اطراف مجتمع اقتصادی کشاورزی مغان دست به 
اصالح نژاد گرگ ها می زنند، اما این گرگ های اصالح نژادی توسط آمریکایی ها مبدل به گرگ های 

آدمخوار می شوند و زندگی را بر مردم منطقه تنگ می کنند.

01

سیاهچمن

اتفاقات این داستان در بســتر انقالب اسالمی شکل 
می گیرد.اسماعیل، تهرانی است و بچه  جنوب شهر؛ 
کمی شر و شور و اندکی متفاوت با دیگر هم ساالنش. 
پدر رفتگرش را در کودکی از دست می دهد و مادر، با 
داشتن خواســتگاران متعدد، تن به ازدواج نمی دهد 
تا با همــه  بضاعتش، پدرانه به جــا  آورد آداب مادری 
را! اســماعیل از درس بیزار می شود و سر از قهوه خانه 
در می آورد. چند ســالی را به بیکاری و بطالت سپری 
می کند تا این که به مدد یک قاچاقچی! به اســتخدام 
بانک شــاهی درمی آید. وضــع خانواده را ســامان 
می بخشــد و به دختری از محله های مصفای جنوب 
شــهر دل می بندد. عشــقی که جنبه  اثیــری اش تا 

لحظات پایانی همراه مخاطب خواهد ماند... . 

02

اسماعیل

ویژگی های چندســویه میرزا کوچک خان، عشق او 
به زادگاه و مردمش، اعتقــادات مذهبی، تحصیالت، 
آموزش ها و تجربیاتــی که در داخل و خــارج ایران 
کســب کرده بود، ارتباطات وی با افــرادی که برخی 
از آن ها از چهره های شــاخص در تاریــخ جهان اند و 
رأفت و شکیبابی، از این شخصیت تاریخی، چهره ای 
مردمی و خســتگی ناپذیر پدید آورده است که نام و 
آرمانش همیشه در یادها باقی خواهد ماند. در کتاب 
کوچک جنگلی، نویســنده به کمک قوه تخیل خود 
ماجراهایــی را خلق و به وقایع تاریخی این داســتان 
ضمیمه کرده اســت تا جنبه های ادبی و هنری متن 
ارتقاء یابــد و حاصل کار بــه اثری نافذ و پرکشــش 

نزدیک تر شود.

03

کوچک
جنگلی

04

گرگسالی
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دیدگاه

 وجـه اسالمی
  و مـردمی
 شعر انقالب

دکتر علی موسوی گرمارودی

ما باید برای شعر انقالب تعریف درستی 
داشته باشــیم، تعریفی به همراه سند 
درســت و صحیح. ما در شــعر فارسی 
چندین ســبک داریم، سبک خراسانی، 
عراقــی، مکتب وفوع، ســبک هندی و 
ســبک بازگشــت. در عین حال دوره 
مشــروطه را داریم که نه ســبک است 
و نه مکتب. و این رونــد ادامه پیدا کرد 
تا زمانی که شــعر انقالب و مکتب شعر 
انقالب شکل گرفت. ولی آن چیزی که 
امروز به عنوان شعر انقالب باقی مانده، 
متعلق اســت به جریــان اصلی انقالب 
اســالمی که معلمانــی مثــل حضرت 
امام)ره(، دکتر شریعتی، شهید مطهری 
و رهبــر معظم انقالب داشــته اســت. 

و معلمان ادبی مثل اســتاد شــهریار، 
اخوان ثالث، استاد مهرداد اوستا، استاد 
ســبزواری و شــاگردان آن ها که نسل 
اول شاعران انقالب را تشــکیل دادند. 
و بعد از نسل اول ســه نسل دیگر شکل 
گرفت که نسل آخر، نســل جوان شعر 
انقالب است. شــعر انقالب شعر مردمی 
است، به شهریار گفتند: بهترین شعری 
که شــنیدی چیســت؟ گفت: »خدایا! 
خدایا! تــا انقــالب مهــدی از نهضت 
خمینی محافظت بفرما!« شــعر ما شعر 
جهانی اســت. به عنوان مثال ســلمان 
هراتی که در دهه شــصت شــعری در 
مورد »بابــی ســانز« دارد. »وقتی بابی 
سانز را خودکشی کردند!« همان وقتی 

که »بابی ســانز« در زندان کشته شد و 
گفته شد خودکشــی کرده است. شعر 
در مورد »پابلو نرودا« دارد، او دوســت 
»آلنده« بــود و جایزه نوبل داشــت و 
شعری می گوید با نام »انگیزه نیکسون 
کشی«. شــعر انقالب این گونه است. یا 
در موضوع این کودک ســوریـ  آیالن 
ـ چقدر شعر سروده شــد؟ لذا من باورم 
این است افق شــعر انقالب، افق جهانی 
اســت. شــعر ما در افق های دیگرمان 
دارد چاپ می شــود. من در ارمنستان، 
تاجیکســتان، هند، ترکیــه و انگلیس 
کتاب قیصر امین پور را دیدم. شــاعران 
مــا از تجربیــات تمام شــعرای جهان 

استفاده می کنند.

انقالب مــا دو وجه کاماًل مشــــخص 
دارد: یکي وجه اسالمي و دیگري وجه 
مردمي. این دو وجــه غیرقابل تفکیک 
از انقالب ماســــت. حاال به نظــر من 
حتي اگر یــــک تحلیلگــر الییک هم 
بیایــد و بخواهد نگاهــي به انقالب ها 
بکنــــد، نمي تواند این دو وجــــه را 
نادیده بگیرد؛ ولو خودش به اســــالم 
اعتقاد هم نداشــــته باشــــد. این دو 
وجه اگر در هر شعري به صورت توأمان 
باشــــد، وجه انقالبي مي شــــود. ما 
شــعرهایي داریم که مردمــي بوده اند؛ 
بي آن که شاعران آن ها اهل قبله باشند. 
این ها بی گمان شعرشــان شعر مردمي 
است، اما با یک نگرش، من همه این ها 
را شــعر انقالبي و حتي شــعر انقالب 
اســالمي مي بینم. چرا؟ براي این که ما 
در مورد دانشــمندانمان همین کار را 
کرده ایــم و مي کنیم؛ یعني شــــما از 

قرن چهــارم کــه اوج  دوران  فرهنگي 
مســلمانان، به خصــوص ایرانیان بوده 
اســت تا امروز، اگر نگاه کنید مي بینید 
کــه مورخــان و تذکره نویســان ما و 
کســاني که ترجمه زندگانــي بزرگان 
ایــن آب و خاک را عرضــــه کرده اند، 
آن هایــي کــه در ایــن حــوزه درس 
خوانده ولو یهــودي بوده اند، جزء حوزه 

اســالمي ذکر شده اند.
 شــما نمی توانیــد بگویید کــه فالن 
پزشــک یهودي که در بغداد یا نیشابور 
یــا دارالحکمه مســــتخرج اســت و 
فارغ التحصیل شــده، از دانشــمندان 
قلمرو اســالمي نیســــت. شــما ابن 
میمون را جزو چه کســاني مي دانید؟ 
جــزو طبیب هــــاي یهــودي ذکــر 
مي فرمایید یــا جزو قلمــرو فرهنگي 
اســــالمي ما؟ ابن میمون هم خودش 
را در این قلمرو مي داند. مي دانید چهره 

اصلي خیام محو شده است. برخي خیام 
را دوگونه دانسته اند. من ِمي خورم و هر 
که چو من اهل بود / ِمی خوردن من به 
نزد وي ســهل بود، این خیام است که 
عده اي معتقدند الییــک بود. البته من 
این رباعي ها را از خــود خیام نمي دانم؛ 
محققانمان هــم نمي دانند.حاال فرض 
کنیمـ  در عالم فــرض هیچ چیز محال 
نیســت ـ که ما خیام الییک داشــته 
باشیم. اگر این فرض را بکنیم، این خیام 
جزو قلمرو کیســت؟ جزو قلمرو همین 
تاریخ اسالمي کشــور ماست و کساني 
که گوشــــت و پوســت و خونشان در 
حوزه ایران اســالمي بارور شده است، 
این ها نتایج و میوه هاي این بوستان اند. 
با این نگاه، شــاعران الییک هم به نظر 
من شاعران انقالب اسالمي هســتند، 
چون شعرشان مردمي است و یک وجه 

از دو وجه را دارند. 

ویژگـی های 
شعـر انقالب

علیرضا قزوه
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شــعر انقالب ازدل شــعارهایی کــه از گلوی مردم 
برمی آمد و در خیابان ها شکل می گرفت، برخاست 
و بعدها تبدیل به ترانه ها و اشعاری شدند که ادبیات 
انقالب و مقاومت را به وجــود آوردند و هدف آن بیان 
حماسه بود. بعد از پایان جنگ که کشور دچار آرامش 
نســبی شــد، مضامین دیگری نیز به حوزه ادبیات 
انقالب و مقاومــت راه یافت. در واقــع بعد از جنگ، 
مضامین عاشــقانه و ژانرهای دیگر هنری وارد شعر 
شدند و ادبیات مقاومت توانســت زندگی خود را به 
گونه ای دیگر ادامه دهد. امروز شــاعرانی که در این 
حوزه شعر می ســرایند از عکس و خاطرات برجای 
مانده الهام می گیرنــد و آن ها را با نــگاه هنرمندانه 
خود تلفیق می کنند. در زمــان جنگ نگاه متفاوتی 
بر ادبیــات حاکم بــود. در لحظاتی، شــعری برای 
برانگیختن شــور مردِم برانگیخته گفته می شــد، 
مانند شــعر ســهیل محمودی که می گفت جنگ 
جنگ تا پیروزی؛ این اشعار با شعارهای حماسه ای 
می آمیخت. آن زمــان جای صحبــت عارفانه بود. 
خاصیت اشعار جنگ به شــعاری بودنشان بود. پس 
از جنگ بود که نویسنده ها و شاعران به بیان ناگفته ها 
اقدام کردند. االن قدری نگاه ها تغییر کرده و متکثر 
شده است، چرا که وقتی از یک واقعه تاریخی فاصله 
می گیریم، دایــره کثرت افزایــش می یابد، برخی 
از وقایع ســخن می گویند و گاهی تخیل با واقعیت 
درمی آمیزد و از ســوی دیگر، لحظه بیان مســائل و 
هم زمانی این بیان با برخــی وقایع به تنهایی ممکن 
است احساســات متفاوتی را در مخاطب برانگیزد. 
امروز تغییراتی مثبتی برای پیشــرفت این ادبیات 
ایجاد شده است. در دانشگاه ها رشته ای با عنوان شعر 
و ادبیات انقالب و دفاع مقدس تدریس می شــود و 
هر ساله کنگره شعر و داستان دفاع مقدس و انقالب 
برگزار می شود و همه شعرا آثارشان را می فرستند تا 

مورد داوری قرار گیرد.

مسیرشعر 
انـقـالب

بیژن ارژن
شــعر درتمام فراز و فرودهای بزرگ پابه پای انقالب 
حرکت کرده است و در بیان و نهادینه کردن ارزش ها، 
باورها، اهداف، اعتقادات و فرهنگ این حرکت و اقدام 
خودجوش مردمی نقش بزرگی را ایفا کرده است. شعر 
نه تنها در شکل گیری ادبیات انقالب، که در بسته شدن 
نطفه ادبیات مقاومت و دفاع مقــدس و به دنیا آمدن 
فرزند این واقعه مؤثر بوده و در واقع شعر دفاع مقدس، 
بخش درخشــانی از شــعر انقالب را دربرمی گیرد. تا 
جایی که این فاصله به قدری اندک می شود که هویت 
شــعر مقاومت و دفاع مقدس، از شــعر انقالب قابل 
تفکیک نیست و دلیل این بی مرزی را می توان فاصله 
اندک وقوع انقــالب تا آغاز دفاع مقدس دانســت. در 
واقع در سال های دفاع مقدس کســانی  که در زمینه 
شــعر و ادبیات فعالیت می کردند، هنرمندانی بودند 
که در انقالب اسالمی به ثمر نشسته بودند. شعر دفاع 
مقدس در ســال هایی به اوج و کمال خودش رســید 
که شــاعران برخواســته از متن انقالب به بالندگی و 
توانمندی های الزم رســیده بودند. حدود سال های 
64 تا 66 جوان هایی که در ابتــدای انقالب تازه لب به 
سخن گشوده بودند، توانمند شدند. در آن زمان شاعر 
از شعر می توانست به عنوان ابزاری برای بیان و انتقال 
احساسات، شور، هیجان و زاللی عمومی استفاده کند 
و از این راه به موازات شــرایطی که در سال های دفاع 
مقدس بر کشــور حاکم بود پیــش رود و ارزش هایی 
مانند شــهادت و ایثارکه در انقالب پدید آمده بود در 
دوران دفاع مقدس تبدیل به زیربنای اصیل مقاومت 
شد و این اعتقادات به حدی گستره عمیق و بنیادینی 
دارند که ما باید متنظر باشیم در آینده تأثیرات آن در 
ادبیات کشورمان متجلی شود و باز هم متذکر می شوم 
که تصور من بر این است که تعریفی که ما از شعر انقالب 
داریم، می تواند همان تعریف شعر دفاع مقدس باشد، 
چرا که اوج توانمندی و درخشــش شــعر انقالب در 

جریان شعر دفاع مقدس اتفاق افتاد.

من هیچ شعری را از روی هوس نگفتم. از نظر تفکر 
به جایی رسیدم که احســاس کردم مردم شعری 
را می خواهند که در شعر شــاعران متقدم نیست. 
دیدم مردم وطن دنبال اسلحه اند. صاحب کلمه ها 
می تواند کار یک ســرباز را انجام دهد، حتی گاهی 
نقش یک فرمانده را بازی می کند. شــعر »خمینی 
ای امام« را ســال 42 ســرودم. زمانی که حضرت 
امــام)ره( از ایران به عــراق تبعید شــدند، اما 13 
سال زمان الزم بود تا این شــعر در محضر امام)ره( 
خوانده شــود؛ یعنی روز 12 بهمن ســال 57؛ من 
12 بهمن در 4 ـ 3 کیلومتــری فرودگاه مانده بودم 
و نتوانستم اجرای شــعرم را مقابل امام ببینم! البته 
من در بحبوحه انقالب و به مناسبت های گوناگون 
هم شــعر می ســرودم؛ یکی از حادثه هایی که دل 
همه مردم ایــران را بــه دردآورد و عمق بی رحمی 
رژیم شاهنشــاهی را نشــان داد، قیام نوزدهم دی 
بود. در قیام نوزدهم دی ســال 56، پس از کشــتار 
تظاهرات کنندگان در قم، مردم شــهرهای دیگر 
اربعین شــهیدان قم را برگزار کردند و این قیام ها 
به پیروزی سال 57 منتهی شــد. من هم در رسای 
شهیدان قم شعری گفتم و در شعر ساحل خاموش، 
پیش بیني کردم که این اتفاق زمینه انقالب است. 
اولین باری که امــام را دیدم هیچ وقــت فراموش 
نمی کنم. دوســتانی که در حزب تمدن اســالمی 
بودند به من زنگ زدند و گفتند آقای سبزواری اگر 
می خواهی امام را ببینی االن وقتش است. شعرهای 
مــن در روزنامه این حزب چاپ می شــد. من هم با 
خوشحالی همراه آن ها به دیدن حضرت امام رفتم. 
حدود 30 نفر می شدیم. در آن جلسه از تبسم امام و 
لطفی که نسبت به ما داشــتند، خوشم آمد و همان 

موقع هم شعر »خوش آمدی امام ما« را سرودم.

شعر انقالب و 
دفاع مقدس

 خاطـرات
 عـزیز

حمید سبزواریمصطفی محدثی خراسانی
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گفت وگو

دفاع مقدس به رشته تحریر درآمد و به مخاطبان 
عرضه شــد و دیدیم که این نشان می دهد مردم 
می توانند به خوبــی کار خــوب و تأثیرگذار را از 
اثر ضعیف تفکیک کنند. ما مجموعه شــعرهای 
بسیاری داریم که با توجه به تیراژ پایین و محدود 
شعر، به دفعات چاپ شده اند. حتی سینما نیز از 
این امر مستثنی نیست و در این سال ها آثاری بر 
پرده سینماها ظاهر شدند که حتی بر کسانی که 
انقالب را باور ندارند و نداشته اند نیز تأثیرگذاشته 
است. فیلمنامه که ســتون اصلی فیلم را تشکیل 
می دهد، بخشــی از ادبیات محسوب می شود و 
تأثیر برخی از فیلم  های دفاع مقدس به واســطه 
فیلمنامه های درخشانشان انکارناپذیر است. به 
عنوان مثال فیلم های آقــای حاتمی کیا، هرگز 
تأثیر خود را بر مخاطب از دســت نمی دهند. من 
هر بار که از کرخه تا راین، بوی پیراهن یوســف 
و آژانس شیشــه ای را می بینم، متأثر می شوم و 
این نشــان می دهد که اگر از زبان هنر و ادبیات 
به درستی اســتفاده شــود و به خوبی در اختیار 
مخاطب قرار گیرد، شاهد تولید و ماندگاری آثار 
جاودانی خواهیم بــود و این اتفــاق را در زمینه 
کارهای طنز نیز شاهد هستیم. باز تأکید می کنم 
که اگر آثار فاخر تولید شــوند، حتمــاً تاثیرگذار 
خواهند بــود. بنابرایــن ادبیــات در روزگار ما 
کارکرد خود را از دســت نداده است و حتی امروز 
می توانیم کاربــرد آن را در فضای های جدیدی 
مانند ســایت های ادبی و وبالگ ها و شبکه های 

اجتماعی ببینیم.
آیندهشــعرانقالبومقاوترا

چگونهارزیابیمیکنید؟
امــروز در حوزه ادبیات و شــعر انقــالب و دفاع 
مقدس باید سرمایه گذاری جدی صورت گیرد. 
این در حالی اســت که در برخی مواقع از گوشه 
و کنار می شنویم و یا حتی می بینیم که بسیاری 
از شــعرا و نویســندگان، برای چاپ آثارشان با 
مشکالتي از قبیل مشــکالت مالی دست و پنجه 
نرم می کنند و همچنین بسیاری از آثار به خاطر 
عدم حمایت و توزیع نامناسب ، فرصت انعکاس 
نمی یابد و به شکوفایی نمی رسد. امیدوارم برای 
رسیدن به افقی درخشان در زمینه شعر و ادبیات 
انقالب و دفــاع مقدس کمک هــای همه جانبه 
همراه با برنامه  زیری از ســوي فعاالن این عرصه 
صورت گیرد تا جهانی شدن این بخش از ادبیات 

ایران را به نظاره بنشینیم. 

شــمابرایشــعر،بــهعنوان
تاثیرپذیرتریــنگونــهادبی،چه

تعریفورسالتیقائلهستید؟
وظیفه شــعر و به طــور کلی ادبیــات، نمایش 
هنرمندانه اندیشه هاســت. نقش و تأثیر شــعر 
به خوبــی در ادبیات انقالب قابل رؤیت اســت و 
شاید به همین دلیل است که رسانه ها، ارزش ها 
و باورهای ادبی را در بســته بندی های متفاوت 
فرهنگی جای می دهند تا به شــکلی شایسته به 
مخاطبان عرضه شــود. ادبیات بسیار تأثیرگذار 
است و نقش و تأثیر ویژه ای در جامعه دارد. شعر، 
ادبیات داســتانی، فضاهای مجازی که در آن ها 
مطالب و نقدهای ادبی نوشــته می شود، همه و 
همه در دایره گســتره ادبیــات می گنجد که با 
اســتفاده مثبت از آن ها می توان فضای فرهنگی 

سالمی در جامعه ایجاد کرد. 
فکرمیکنیدشعرتاکنونچقدر
دربیانوانتقالمفاهیــمانقالبو

دفاعمقدسموفقبودهاست؟
اگر اثر خوبی تولید شــود، جامعه از آن استقبال 
می کند و به آن اقبال نشــان می دهد. به عنوان 
مثال در ادبیات داستانی می توان به نمونه موفق 
»دا«، نوشته سید اعظم حسینی اشاره کرد که با 
بسته بندی مناسب فرهنگی برای انتقال مفاهیم 

چــرادراتفاقهــايتاریخیو
وسیله اولین گوناگون، انقالبهای
ادبیکهبــرایبیاناحساســات
مشترکمردماستفادهمیشودشعر

است؟
اگر بپذیریم که ادبیات تاکنــون به عنوان زبان 
برتر هنری در تمدن ها و کشــورهای گوناگون 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت، می توانیم به 
خوبی به جایــگاه ادبیات پی ببریــم. جایگاهی 
که برخاسته از اندیشــه است و بدون بهره گیری 
از توانایی هــای هنری و خالقیــت، هرگز تأثیر 
عمیق و مانــدگاري بر جای نخواهد گذاشــت. 
اندیشه ادبی توسط شعر، شکلی مکتوب به خود 
می گیرد و تبدیل به زبان و نوشــتاری می شود 
که برای درک آن  انســان ها نیازی به پیشــینه 
و محیط جغرافیایی یکســان ندارنــد. در واقع 
شعر و ادبیات، زبان و احســاس مشترک میان 
انسان هاســت و تولیدات فرهنگــي و تمدن هر 
جامعه را به ســمع و بصر جهانیان می رســاند و 
بجز هنر و ادبیات، ایــن کار از عهده هیچ نیروی 
دیگــری برنمي آید. به واســطه ایــن دو گوهر 
باارزش است که انسان ها برای درک یکدیگر نیاز 
به تکلم و گفت وگو احساس نمی کنند و این امر 

را می توان معجزه ادبیات به حساب آورد.

نمایش هنرمندانه اندیشه ها
زهراموسوی

ناممحمدرضاسنگریباادبیاتدینیوحماســیپیوندخورده،اونهتنهادرزمینهادبیاتصاحبتألیفات
متعددیاست،درمقامپژوهشــگرنیزدیدگاهجامعیبهاینحوزهدارد.اوصاحبتألیفاتمتعددپژوهشی
وادبیدربارهفرهنگوتاریخعاشوراســتوتاکنوندههاسخنرانی،مقاله،پژوهشوکتابدرحوزهادبیات
وهنراســالمیازخودبهجایگذاشتهاست.مجموعهسهجلدی»بررســیادبیاتمنظومدفاعمقدس«از
آثارایننویسندهاستکهبهعنوانکتاببرترســالدفاعمقدسشناختهشدهاست.ازدیگرآثارسنگری،
میتوانبه»سوگسرخ«،»حنجرهمعصومه«،»زبانوادبیاتفارسیپیشدانشگاهی«،»کرشمههایقلم«،
»یادمانسبز«و»پیونددرفرهنگعاشوراودفاعمقدس«اشــارهکرد.دوکتاب»روایتآتشوعطش«و
»آیینهدارانباران«داراینثرادبیعاشــوراییاستکهکاماًلبهشعروزبانشــعرگونهنزدیکندودرآنها
برخیصحنههایعاشوراترسیمشــدهاست.باشاعرونویسندهمتعهدکشــوردربارهشعرانقالبودفاع

مقدسگپیزدهایم.

گفتوگوبامحمدرضاسنگریدربارهجایگاهوقدرتشعرانقالب

لزوم سرمایه گذاری
در حوره ادبیات و شــعر انقالب و دفاع مقدس باید سرمایه گذاری جدی صورت گیرد. 
این در حالی اســت که در برخی مواقع از گوشه و کنار می شــنویم بسیاری از شعرا و 

نویسندگان، برای چاپ آثارشان با مشکالتي دست و پنجه نرم می کنند.
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موسیقی

پای خاطرات محمد گلریز درباره 
چگونگی خلق آهنگ های انقالبی 

خجسته باد این 
پیروزی

عکس

 درباره مجموعه »عکس انقالب
 به روایت اکبر ناظمی«

 روایت صادقانه
 و جسورانه انقالب

گفت و گو

با رضا مهدوی درباره موسیقی انقالب 
و مختصات آن در دوره های مختلف

 نوای 
ماندگار 

هنر

گلبانگ پیروزی
مبارزات مردمی زمینه ساز خلق نوعی 

جدید از هنر شد
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موسیقی

   آقای گلریز، شما در دوره ای آواز 
می خواندیــد که موســیقی وجاهت 
خود را از دســت داده بــود. آن زمان 
می دانســتید که در حــال خلق آثار 

تأثیرگذار و ماندگار هستید؟
اوایل که در کشاکش پیروزی انقالب اسالمی قرار 
داشتیم و شــروع به خواندن می کردیم، خودمان 
هم نمی دانســتیم بایــد چه نوع موســیقی ای را 

انتخاب کنیم. به تدریج هنرمندان و آهنگسازانی 
چون آقــای راغــب، میرزمانی، مرحــوم ملکی، 
فریدون شــهبازیان، مرحوم میرزاده و ... که برای 
موســیقی انقالب کار می کردند، این وادی را نظم 
و ترتیب بخشــیدند. ما هم آمدیم از شــعارهایی 
که مــردم در آن زمان می دادنــد در کارمان الهام 
گرفتیم. نکته جالب در این بــاره این بود که اغلب 
شــعارهای مردمی دارای ملودی هــای زیبایی 

بودند. به عنــوان مثال قطعــه »گلبانگ آزادی« 
از دل همین شــعارهای مردمی بیــرون آمد که 
نتیجه اش تداوم این آهنگ و پخــش هر روزه آن 
پیش از اخبار ســاعت 2 بعدازظهر بــا کالم امام 

خمینی)ره( شده است.
   و جالب این کــه هنوز هم می توان 
این آهنگ ها را شنید و لذت برد. یعنی 

مشمول زمان نشده اند.
بله؛ مثاًل آهنگی که من سال ها پیش درباره شهید 
مطهــری خواندم تنهــا باید به یــک برهه زمانی 
محدود شود؟ یا این »گلبانگ آزادی« یا »شهیدان 
خدایی« و... این ها قطعاتی هســتند که هنوز بعد 
از گذشت ســال ها جریان دارند و از پویایی ای که 
باید، نزد مردم برخوردار هستند. امروز در معرض 
موسیقی مبتذل قرار داریم؛ موسیقی ای که دارای 
شعرهای سخیفی اســت و باید واقعاً فکری درباره 
این مسئله شود. این نوع موســیقی می تواند روح 
و جسم جوانان را مســموم کند. من فکر می کنم 
مهم ترین کاری که می شود در این میان انجام داد، 
این است که سطح ذائقه جوانان را با فرهنگ سازی 
ارتقا دهیم. ضــرورت دارد که صاحب نظران روی 
موســیقی کار کنند و درباره آن در صدا و ســیما 
صحبــت و بحث شــود، آثــار روانی موســیقی 
زیرزمینی بر جوانان بررســی شــود تا بتوانیم از 
رهگذر چنین فعالیت هایی به گسترش موسیقی 
ســالم و اصیل ایرانی بپردازیم. خاطرم هست در 
زمان پیــروزی انقالب مــن به عنــوان خواننده، 
همراه شــاعر و آهنگســاز نزد امام خمینی)ره( 
رفتیم. زنده یاد حاج احمد ما را به ایشــان معرفی 
کردند و گفتند او خواننده آهنگ شــهید مطهری 
است. دقیقاً خاطرم هســت حضرت امام آن زمان 
ما را دعا کردند و چند بار فرمودنــد: در پناه خدا و 
اسالم. ایشان بر همه چیز اشــراف داشتند و واقعاً 

یکی از نوابغ جهان اسالم به شمار می رفتند. 
   بحث را به آسیب شناسی موسیقی 
بردید، واقعًا برای نسل جدید می توان 

آهنگ حماسی و انقالبی تولید کرد؟
یکی از دوســتان موســیقیدان مــا چندی پیش 
برای یک مســافرت کاری به انگلستان رفته بود و 
تعریف کرد در آن جا موســیقی جنگ دوم جهانی 
را می گذاشــتند و از نسل گذشــته تا امروز به آن 
افتخــار می کردند. پس می تــوان این طور نتیجه 
گرفت که موســیقی حماســی و انقالبی، اساساً 
به مثابه یک میراث محســوب می شــود و موجب 

خجسته باد این پیروزی
منیژه خسروی

سرودهای انقالبی بخشی از خاطرات مشترک چندین نسل است؛ چه آن ها که در کوران انقالب اسالمی شرکت 
داشتند و چه نسل های بعد که هر ساله در ایام بهمن، پیروزی انقالب را جشن می گرفتند. این سرودهای حماسی، 
هر چند ظاهری ساده دارند اما چنان تأثیری برجا گذاشتند که حاال از آن ها به عنوان »گنیجنه ملی« یاد می شود. 
در این میان محمد گلریز و صدای نوستالژیکش سهم زیادی در خلق خاطرات دارند. سراغ خواننده »این بانگ 

آزادی«، »خجسته باد این پیروزی« ... رفتیم تا بخشی از خاطرات را مرور کنیم.

پای خاطرات محمد گلریز درباره چگونگی خلق آهنگ های انقالبی 

الهام از شعارهای مردمی
از شعارهایی که مردم در آن زمان سر می دادند در کارمان الهام گرفتیم. نکته جالب در 
این باره این بود که اغلب شعارهای مردمی دارای ملودی های زیبایی بودند. به عنوان 

مثال قطعه »گلبانگ آزادی« از دل همین شعارهای مردمی بیرون آمد.
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مرحوم شــاهرخی و مهــرداد اوســتا، علی معلم 
 دامغانی، مشفق کاشــانی و ... به ســرودن اشعار 
زیبایی درباره انقالب پرداختنــد. به هر حال این 
پیروزی ها هرگز آســان به دســت نیامد، چنانچه 
خود امام خمینی)ره( نیز بارها به این مسئله اشاره 
کردند که اگر می خواهیم این پیروزی بماند، باید 
وحدت کلمه را حفظ کنیم همان طور که تاکنون 

نیز حفظ شده است. 
   از این دســت خاطرات، زیاد بیان 
کرده اید؛ قصد مکتوب کردن آن ها را 

ندارید؟
چرا، دوســت دارم. به یــاری خدا بایــد این کار 
را بکنم ... خاطره شــیرین دیگر این بــود که ما به 
دلیل آشــنایی با بچه های صدا و سیما، تلویزیون 
مدار بســته ای را تهیه کرده بودیم که پانصد متر 
اطراف خود را پوشــش می داد. حتی کسانی که از 
جاهای دیگر ایران می آمدنــد، اخبار صحیح را از 
آن جــا می گرفتند. خالصــه آن دوران هر روزش 
خاطــره بود. صفــا و صمیمیت خاصــی همراه با 
شور و حماســه انقالبی بین مردم حاکم بود و من 
هیچ وقت خاطرات شــیرین آن دوران را فراموش 
نمی کنم. روزی کــه امام)ره( تشــریف آوردند، 
خیابان های منتهی بــه فرودگاه و بهشــت زهرا 
یکپارچه جمعیــت بود. به قول معــروف جا برای 
ســوزن انداختن پیدا نمی شــد. تنهــا کاری که 
توانســتم بکنم این بود که با جمعیــت، امام)ره( 
را بدرقه کنم. حال عجیبی بود. کســی ســر از پا 
نمی شناخت .فکر نکنم کسی این چنین روزی را 

فراموش کند.
   گفته اید که اولین آهنگی که پس 
ازانقالب خواندید سرود »معلم« بود. 

چه خاطره ای از خلق آن دارید؟
در واقع این اولین ســرودی بود که به طور رسمی 
از صدای جمهوری اســالمی ایران پخش شــد. 
»معلــم« ســرودی در وصــف مرحــوم آیت اهلل 
طالقانی اســت که آقای راغب آهنگ آن را ساخته 
بود. زمانی که ما ایــن کار را اجــرا کردیم، رادیو 
وضعیت مناســبی نداشــت، همه جای آن خراب 
بود، خون در تمام راهروها ریخته شده بود و ما در 
سخت ترین شرایط و با کم ترین امکانات آن را اجرا 
کردیم. حتی چون گروه کر نداشتیم، با آهنگ ساز 
و نوازنده ها آن را چند بار همخوانی کردیم. کم کم 
اوضاع بهتر شد و توانستیم در یک سال حدود 80 

سرود بخوانیم.

افتخار همه نسل هاست. شما نگاه کنید، سرود ای 
ایران در هر برهه ای از زمان و برای هر نســل و ِرنج 
سنی که پخش شود، می تواند او را تحت تأثیر خود 
قرار دهد اما مسئله ای که درباره این نوع موسیقی 
وجود دارد این اســت که موســیقی انقالب قطعاً 
نیازمند تبلیغات و سرمایه گذاری است. موسیقی 
انقالب موســیقی ای است که هر کشــوری به آن 
افتخار می کند. چرا ما نکنیم؟! پس معلوم اســت 

که ما در این زمینه کم کاری کرده ایم. 
   برای حفظ و اشاعه موسیقی فاخر، 
مسئوالن باید پیشقدم و دغدغه مند 

باشند.
بله؛ مســؤوالن فرهنگــی و هنری همیشــه در 
صحبت هایشــان می گویند ما هرچــه داریم از 
فرهنگ و هنر انقالب داریم اما متأسفانه در عمل 
به این مسئله توجهی نمی شود و عماًل می بینیم 
نه تنها سرمایه گذاری در این زمینه انجام نشده، 
که از کمبود کنســرت هایی با موضوع موسیقی 
مقاومت و انقــالب رنج برده ایم. طی ســال های 
گذشته به این گونه موسیقی نه تنها توجهی نشان 
داده نشــده، بلکه درباره آن تبلیغ و اطالع رسانی 
نیز نشــده اســت. اما جالب اســت که به محض 
برپایی یک کنســرت پاپ، سطح شــهر مملو از 
تبلیغات برای این کنســرت می شود، ولي درباره 
موســیقی مقاومت هیچ وقت چنین تسهیالتی 
وجود نداشــته اســت. این غفلت در حالی اتفاق 
می افتد که با اهمال در این حیطه دل دشــمنان 

را شاد می کنیم.  
   اگر موافــق هســتید کمی هم 
خاطره بازی کنیم. در کوران انقالب چه 

می کردید؟
آن موقع خانه ام در خیابان ایران بود و تا مدرســه 
علوی که امــام خمینــی)ره( در آن زمان آن جا 
ســاکن بودند راه زیادی نبود. من در خیابان ایران 
صحنه هایی را دیدم که هرگز نمی توانم توصیفش 
کنم؛ صحنه هایی که به واســطه عشــق و شــور 
و شــوق مردم شکل گرفته بود. شــما تصور کنید 
از ســر خیابان ایران تا مدرســه علوی 10 دقیقه 
بیشــتر راه نبود، اما در آن زمان مردم برای این که 
بتوانند امام را مالقات کنند نزدیک به 3 ســاعت 
طول می کشید تا از عرض این خیابان عبور کنند. 
در آن زمان ما با موســیقیدان ها تبادل نظر کرده و 
شعارهای مردم را به موســیقی تبدیل می کردیم. 
البته در این بین شاعرانی چون حمید سبزواری، 

موسیقی انقالب را مراقبت کنیم
مسؤوالن می گویند هرچه داریم از فرهنگ و هنر انقالب  است اما متأسفانه در عمل 
به این مسئله توجهی نمی شود و نه تنها سرمایه گذاری در این زمینه انجام نشده، 

که از کمبود کنسرت هایی با موضوع موسیقی مقاومت و انقالب رنج برده ایم.

اوایل به دلیل شــرایط خاص آن زمان هنوز جایگاه 
موسیقی مشخص نبود، ضمن این که ساختمان رادیو 
میدان ارگ بود و دســتگاه های موسیقی خراب شده 
بودند. به طور کلی شــرایط بــرای تولید آهنگ های 
متناسب با انقالب بسیار مشــکل بود. جلساتی برای 
گروه های تولیدی مثل نمایش، موسیقی، برنامه های 
مذهبی و ... گذاشته شــد و بینش جدید انقالب در 
کل رادیو و تلویزیــون آموزش داده می شــد. با این 
وجود هنوز به یقین نمی دانســتیم از کجا باید شروع 
کرد.آنچه کارشناسان مســئول تولید می خواستند، 
ما می فهمیدیم، ولی الگویی نبود کــه بتوانیم کار را 
شــروع کنیم. تقریباً از فروردین 58 شروع به ساخت 
قطعات مارش گونه و بــدون کالم کردیم، ولی باز هم 
مورد توجه مسئوالن نبود. براي نمونه تنها سرود ملی 
میهنی مرحوم روح اهلل خالقی )ای ایران( را داشــتیم 
که آن هم فقط درباره ســرزمین ایران بود. یک سری 
اطالعات هم از ســرودهای دوره ساسانی و موسیقی 
آیینی و اجتماعی آن زمان داشتیم، ولی برای حال و 
هوای انقالب ما و این دگرگونی عظیم مناسب نبود. 
در نهایت تصمیم گرفتم بیشــتر به شعارهای مردم 
توجه کنــم، ببینم آن ها چه می گویند. شــعاری که 
می دادند یک ملودی و تم خاصی داشت. مردم شعار 
می دادند: »اهلل اکبر، خمینی رهبــر« از روی همین 
شــعار و آهنگ آن اولین ســرود یعنــی »این بانگ 
آزادی کز خــاوران خیزد«را ســاختم و در فروردین 
59 پس از این که حضرت امام)ره( بــرای ملت پیام 
فرســتادند، برای اولین بار از رادیو و تلویزیون پخش 
شد. همه کارها آن زمان جوششــی بود، االن کارها 
کوششی اســت. من به یاد دارم که حمید سبزواری 
هــر روز چندین شــعر حماســی می ســرود و من 
سریع آهنگ می ســاختم. بچه ها یکی دو بار تمرین 
می کردند و کار ضبط می شــد. من یک شب تا صبح 
چهار آهنگ می ســاختم. شــعر و آهنگ هم از خود 
مردم بود که ما در قالب ســرود به خود آن ها تحویل 
می دادیم. این طــور نبود که ما در خانه بنشــینیم و 
شــعر و آهنگ تولید کنیم. ما خود در کوران حوادث 
و بین مردم بودیم و طبیعی است هرچه از دل برآید 

الجرم بر دل نشیند.

سرودهای انقالبی 
چطور ساخته می شد؟
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عکس

در آن اوضاع، عکاسي چندان کار راحتي هم نبوده. 
عکاســان روزنامه هایي مثل کیهــان و اطالعات و 
آیندگان، کارت داشته اند و کســاني که خودشان 
عکس مي گرفته انــد، از دو طرف مورد ســوء ظن 
بوده انــد. تظاهرکننــدگان فکــر مي کردند آن ها 

نفوذي اند و نیروهاي امنیتي هم به خاطر نداشــتن 
مجوز، اجازه عکاســي نمي دادند. اعتمــاد مردم با 
حضور مــداوم عکاس جلب مي شــود. از آن طرف، 
مأمورین مانع می شــدند و در این میان عکاس، در 
اوضاع ســختی، نگاتیوهایش را مخفی می کرد. یا 

وقت هایي که در بازرسي حکومت نظامي، دوربین ها 
را مي گشتند، نگاتیوها را الي درز دیوار مي گذاشت تا 
فردا بردارد و ظاهر و چاپشان کند. بعد هم که چاپ 
مي شــد، آن ها را کنار هم روي مقوا مي چســباند و 
جلوي دانشکده ها و دانشگاه قرار مي داد، تا مردم را 

از حوادث انقالب باخبر کند.

 در مسیر آزاداندیشی
عکس های ناظمی به واقع رنــگ و بوی عکس های 
خبری را دارند. البته باید گفــت دو واقعه بزرگي که 
اساس عکس خبري را در ایران پي ریزي کرد، انقالب 
اسالمي ایران و وقوع جنگ تحمیلي بود؛ در واقع قبل 
از انقالب دنیای عکس ما خالی از عکاسی خبری بود 
و ما بجز یکسري عکس هاي ورزشي عکس خبري به 
معناي واقعي نداشــتیم. اما عکس هایي که از برخي 
اتفاقات در دیگر کشــورها وجود داشــت، حاصل 
حضور خبرنگاران خارجي در منطقه بود که به دست 
رســانه هاي قبل از انقالب هم مي رسید و در جراید 
چاپ مي شــد. اما باید اذعان کرد که به واســطه دو 
اتفاق تاریخ ساز در ایران، عکاسان خبري ایراني جزء 

روایت صادقانه و جسورانه انقالب
حسین سلیمی

عکس ها هنوز جادو می کنند؛ با پیدایش ابزار ارتباطی، قدرت عکس در انتقال مفاهیم غیر قابل انکار است. عکس ها حکم 
بازآفرینی خاطرات را هم دارند؛ برای همین اســت که مجموعه عکس های دوران انقالب مردمی ایران همزمان از ارزش 
خبری و اهمیت تاریخی برخوردارند. »عکس انقالب به روایت اکبر ناظمی« از جمله تالش هایی است که در چند سال اخیر 
ـ سال 57،  ـ عکاس این مجموعهـ  برای حفظ و گسترش عکس های دوران انقالب در یک کتاب چاپ شده. اکبر ناظميـ 
وقتي در آلمان مشغول تحصیل بوده، خبر اعتراض هاي مردمي در ایران را از شبکه هاي خبري مي شنود و بالفاصله از مرز 
بازرگان به ایران مي آید. ناظمی در آن دوران 28 ساله بوده و به گفته خودش چون فیلم رنگي گران بوده، مجبور می شود 

ته کاست فیلم هاي رفقاي فیلمسازش را بر دارد و با آن ها عکس بگیرد که حاصل کار، مي شود 4000 قطعه عکس از انقالب.

درباره مجموعه »عکس انقالب به روایت اکبر ناظمی«

انتظاری به درازای سی سال
 ناظمی، سی سال برای چاپ این مجموعه انتظار کشید تا باالخره موفق شد سال 88 
با همکاری انتشارات سوره مهر این مجموعه را منتشر کند. این تأخیر سی ساله در 
انتشار این کتاب، برخورد سلیقه ای مدیران فرهنگی با این مجموعه عکس بوده است.
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زمان پایان تحصیالتم نزدیک بود که خبــر دادند در یزد مردم 
شــلوغ کرده اند و رفتارهاي ضــد نظام شاهنشــاهي در حال 
انجام اســت. باور نمي کردم. ولي بعد از دیدن تصاویر از طریق 
تلویزیون دوربین را روي شــانه انداختم و مستقیم راهي تهران 
شدم. وقتي رسیدم مردم مشــغول خواندن نماز بودند و پس از 
آن به سمت حسینیه ارشــاد حرکت کردند. دوربین عکاسي و 
فیلم برداري 60 ثانیه ام، از خرداد 57 تا 22 بهمن 57 فعال بود 
که حاصل آن امروز حدود 4000 عکس از انقالب و حدود 25 تا 
30 ساعت فیلم است که تنها 160 عکس از آن چاپ شده است. 
ما منتظر انقالب بودیم، چرا که زمینه هــاي آن در منزل پدرم 
ایجاد شــده بود. مرحوم آیت اهلل مهدوي کني، یکي از افرادي 
بود که به عنوان ســخنران در مجالس عزاداري که پدرم برگزار 
مي کرد، مستمر حضور داشتند. خودم سخنراني هاي سال 42 

حضرت امام را به خوبي به یاد دارم. 
آن زمان نگاتیوها گران و از طرفي همکاري  با البراتوارها مشکل 
بود. فیلم هاي عکاســي را با مصیبت آماده مي کردیم که چاپ 
شــان تا صبح طول مي کشید.شــاید در طول شــبانه روز ، 2 
ساعت مي خوابیدیم  و صبح روز بعد، عکس ها در میان مجالت 
و نشریات و دانشــگاه ها و فضاهاي مختلف تقسیم مي شد. آن 
زمان جریان هاي انقالبي رسانه و خروجي نداشتند؛ خروجي و 

چشم  و رسانه شان ما بودیم. نگاهشان به لنز ما بود.

خاطرات ناظمی از 
عکاسی در دوران انقالب

نکته
مشــاهده کرد، تنوع حضور مردمی و بیان تصویری 
مردمی بودن انقالب قرن اســت. به تصویر کشیدن 
کودک و نوجوان، جوان و پیر، زن و مرد، دانشــجو 
و مکانیک و نانــوا ، حضور زنان بی حجاب و نشــان 
دادن ترکیب شــرکت کنندگان در راهپیمایی ها و 
همچنین جســارت او در ثبت لحظه لحظه انقالب، 
نشــانگر زوایایی جدید و ناگفته از روزهای مبارزه با 
رژیم پهلوی اســت. عکاس، بی محابا بــه همه جا 
سرک کشــیده، به گارد نزدیک شده و عکس هایی 
درشــت از چهره آن ها گرفته، به سردخانه ها رفته 
و از چهره شــهدا، در ســخت ترین و رعب آورترین 
شــرایط و در حالی که نیروهای گارد بی محابا همه 
را به گلوله می بســتند، عکس گرفته است. کتاب، 
همچنین حاوی زوایای مختلف یک انقالب مردمی 
است؛ از دیوار نوشته  ها و شعارهای متداول، تا انواع 
راهپیمایی های آن روزها و سیل جمعیت در اقصی 
نقاط تهران و البته عکــس معروفش، پیرمردی که 
روزنامه کیهان با تیتر »شــاه رفت« را در دست دارد 
و به دوربین لبخند می زند. ناظمی در عکس هایش 
تالش کــرده، بی وقفه لحظه لحظه مبــارزه را ثبت 
کند و کوشــیده با انتخابی دقیق، در کتابی محدود، 
حاصل را به مخاطــب عرضه کند و خوشــبختانه 
کیفیت فنی کتاب نیز به قدری هست که نتیجه کار 
او را دیدنــی کند. او که به هر حــال در قطع محدود 
کتاب، عکس هایش را به چاپ سپرده در ابتدا و انتها 
نیز در کادرهایی کوچک حدود صد عکس را منتشر 
کرده، گویی نگران آن باشد که شاید مجال دیگری 
دست ندهد. او به خوبی می داند که با  عکس هایش 
سفیر انقالب در جهان و به ویژه کانداست؛ آن چنان 
کــه در »تقدیم نامه« نیز، کتــاب را متعلق به ملت 
ایران می داند: »... ملتی که از قیام مشــروطه به بعد، 
نشان داد هر زمان دست به دست هم دادند، به آنچه 
خواستند رســیدند« از طرح جلد کتاب هم باید یاد 
کرد که عکســی از زاویه باال روي آن نقش بسته که 
اوج حقارت نیروهای گارد پهلوی را به زیبایی نمایش 
داده است. تظاهرات مردمی، حضور زنان و کودکان، 
ورود امام خمینی)ره(به کشور، جماعت منتظر در 
البی فرودگاه مهرآباد، سخنرانی امام در بهشت زهرا، 
حضور امام در مدرســه رفاه، جنازه های شــهدا در 
سردخانه های رژیم، قیام های گوناگون در دانشگاه 
تهران، شخصیت های فعال انقالب، دیوارنوشته ها 
و شــعارهای دیواری، صف های نفــت، اعالن ها و 
کاریکاتورهای دیــواری و ... از جمله موضوعات این 

عکس ها هستند. 

بزرگ ترین و بهترین عکاسان خبري جهان شدند. 
عکاسان خبري در تمام دنیا چشــم مردم و وجدان 
آگاه جهان محسوب مي شــوند، زیرا با دوربین خود 
مهم ترین رویدادها را ثبت مي کنند و با این  کار ثابت 
کرده اند که عکاســي تنها تفریح و سرگرمي نیست، 
بلکه مي تواند نقش بزرگي همچون کمک رســاني 
به مردم جنگ زده ایفا کند. دوربین عکاسِي عکاِس 
خبری، در واقع همچون اســلحه اي بزرگ با کارایي 
ویژه است و البته مهم ترین ویژگي عکاس خبري در 

این مسیر، آزاداندیشي اوست.

  انتظاری به درازای سی سال
در این میان ناظمی، ســی ســال بــرای چاپ این 
مجموعه انتظار کشــید تا باالخره موفق شد سال 
88 با همکاری انتشارات ســوره مهر این مجموعه 
را منتشــر کند. این تأخیر سی ســاله در انتشار این 
کتاب، برخورد ســلیقه ای مدیران فرهنگی با این 
مجموعه عکــس بوده اســت. چرا کــه ناظمی در 
عکس هایش نشان داده که در دوران انقالب، اقشار 
مختلف جامعه یک هدف مشترک داشتند؛ تحقق 
جمهوری اسالمی. با این حال وقتی ناظمی تصمیم 
به انتشار عکس هایش گرفت با حذف برخي از  آن ها 
مواجه شد، درحالي که ناظمی همیشه معتقد بوده 
که این عکس ها باید بــدون هیچ گونه ممیزي اي به 
چاپ برسد و این هدف تا انتشــار این کتاب از سوی 
سوره مهر محقق نشــده بود. و حاال، بعد از سال ها، 
این عکس ها از محاق درآمده اســت و در منظر دید 
مخاطبانـ  نسل هاي بعد از انقالبـ  قرار گرفته است. 
دیدن آن لحظه هاي ماندگار، مي تواند شور زندگي 
را در وجود انسان هاي عدالت خواه احیا کند. عکس، 
به عنوان یک وســیله تأثیرگذار هنــري، مي تواند 
در قالب ابزار رســانه اي، تأثیرات مثبتــي را در بین 
مخاطبان رقم زند. بازنگري این عکس ها به شــکل 
خرده فرهنگ هاي انقالب، مي تواند اطالعات خوبي 
را در معرض دید مردم شناســان و جامعه شناسان 
قرار دهد، عــالوه بر آن دیدن قــاب این لحظه هاي 

ماندني براي انقالبیون نیز جذاب خواهد بود.

  عکس هایی از جنس صداقت
کتاب ناظمی محصول بررســی و انتخــاب،  از بین 
همان 4 هزار فریم عکسی است که از سال های قبل 
از انقالب تا پیروزی نهضت اسالمی کشورمان ثبت 
و ضبط کرده است؛ یعنی از شــهریور 57 تا پیروزی 
انقالب. از جمله نکاتی که در این عکس ها می توان 

2 ساعت مي خوابیدیم
آن زمان نگاتیوها گران و از طرفي همکاري  با البراتوارها مشکل بود. فیلم هاي عکاسي 
را با مصیبت آماده مي کردیم که چاپ شــان تا صبح طول مي کشید.شــاید در طول 

شبانه روز ، 2 ساعت مي خوابیدیم  و صبح روز بعد، عکس ها  توزیع مي شد.
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گفت وگو

   از نظر شــما یک اثر موسیقیایی 
چه مؤلفه هایی باید داشــته باشد تا 
بتوان آن را یک اثر انقالبي نامید؟مثل 
آهنگ هایی که پس از انقالب ســاخته 
شــد و امروز هم با شــنیدن این آثار 

خاطرات انقالب در ذهن مرور می شود.
عامل اصلــی در ماندگاری موســیقی، به خصوص 
در کشــورهایی مانند ایران که بسیار به کالم توجه 

می کنند و بعد به موســیقی می رسند، ترانه و شعر 
مناســب اســت. موضوعیت هــر کاری را ترانه و 
شــعرش تعیین می کند. قطعاً باید یک شعر و ترانه 
انقالبی وجود داشته باشــد، تا یک کار موسیقیایی 
متناســب با آن به وجود بیاید. برای حماسی بودن 
یا انقالبی بودن موســیقی، لزوماً نبایــد از تم های 
ریتمیک اســتفاده کرد و حالت مارش گونه به آن 
داد تا بتواند انقالب و حماســه را تداعي کند، خیلی 

وقت ها موسیقی خیلی سنگین و غیر ریتمیک هم 
می تواند این کار را انجام دهد. اما وجه غالب این طور 
تعریف می شود که؛ موسیقی باید دارای ریتم تندتر 
و حالت مارش گونه باشد. موسیقی هایی که بیشتر 
نظامی ها در بحث های موسیقی انقالبی یا مردمی، 
که با حرکت و مشت های مردم همراه است و مردم 
خود قصد انقــالب و حرکت دارنــد در نظر دارند، 
موسیقی های تند و مارشگونه است. در این زمینه 
بحث موســیقی در یک طرف و بحث ترانه در طرف 
دیگر کار قــرار می گیرد. و در اصل این ترانه اســت 
که موجب الهام به آهنگساز می شود و او را به سمت 

ساخت یک کار متناسب هدایت می کند.
   شــما اصالت را به شعر می دهید و 
معتقید برای ســاخت آثار موسیقایی 

انقالبی ابتدا باید شعر آن انقالبی باشد؟
بله؛ بعد از انقالب، در عرصه ترانه ســرایی با مشکل 
مواجه شــدیم و می توان گفت عقب هســتیم، به 
خصوص بعد از دهه شــصت، چون در دهه شصت 
انگیزه های زیادی برای ترانه ســرایی وجود داشت 
چه در مورد انقــالب و چه در مــورد دفاع مقدس. 
می توان گفت در حال حاضر معضل اصلی ما فقر در 

زمینه ترانه و شعر است.
   شــاعران امروز بیشــتر از قالب 
کالســیک فاصله گرفته و به ســمت 
شعر نو، ســپید و فضای پلی تمیک و 
پلی فنیک وارد شده اند. شاعران اعتقاد 
دارند روی این گونه اشــعار نمی توان 
آهنگ ســاخت، برای ساخت آهنگ 

روی این ترانه ها مشکلی وجود دارد؟ 
نه این طور نیســت، توانایی موسیقی مانند گذشته 
نیســت. توانایی موســیقی افزایش پیــدا کرده، 
تکنولوژی و ابــزارآالت مدرن به کمــک می آید تا 
بتوان بر روی هرگونه شعری آهنگ ساخت. مشکل 
این نیست که قالب شــعر از آهنگسازی جلوگیری 
می کند، بلکه مشــکل اصلی موضوع و مفهوم شعر 
اســت که دیگر انقالبی نیســت، اگر هم شعری با 
موضوع انقالبی و بیداری اســالمی ارائه می شود، 
چندان مناسب به نظر نمی رسد و خیلی سخت به 
کار آهنگسازی می آید و در نهایت ساخت این گونه 
آثار چندان مورد اســتقبال و پســند مخاطب قرار 
نمی گیــرد. مانند کارهایــی که تلویزیــون مدام 
می سازد، اما مورد پســند مخاطب نیست، چرا که 
این گونه کارها در دســته  کارهای سفارشــی قرار 
می  گیرد که بدون عالقه هنرمند شکل می گیرد. در 

نوای ماندگار 
محمد حسینی

درباره موسیقی انقالب و این که آیا ضرروت تولید آثاری با این تم الزم اســت، بارها سخن گفته شده. رضا 
مهدوی که از چهره های شناخته شــده در تهیه و تولید آثار موســیقایی با محتوای انقالب اسالمی است، 
عقیده دارد باید مفاهیم بلند انقالب همواره در آثار موســیقایی جاری باشد به شرط آن که هنرمند در خلق 
اثرش در تنگنای ســفارش قرار نگیرد. مهدوی ضمن آن که از هنرمندان فعال حوزه موسیقی است، تجربه 
ســال ها مدیریت را نیز در کارنامه اش دارد، برای همین اشــارة گفته های او، هم به وجوه هنری است و هم 

مسائل کالن حوزه موسیقی را در بر می گیرد. 

با رضا مهدوی درباره موسیقی انقالب و مختصات آن در دوره های مختلف

راز ماندگاری
عامل اصلی در ماندگاری موسیقی، به خصوص در کشورهایی مانند ایران که بسیار به 
کالم توجه می کنند و بعد به موسیقی می رسند، ترانه و شعر مناسب است. باید یک شعر 

و ترانه انقالبی وجود داشته باشد، تا یک کار موسیقیایی متناسب با آن به وجود بیاید.
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هنرمند قرار بگیرد. از اشکاالت مسئولین، چارچوب 
تعیین کردن برای اشعار اســت. نمونه هایی چون 
»ای ایران« و »یار دبســتانی« که ماندگار شــدند 
غیر سفارشی ساخته شــده  بودند و با حس درونی 

هنرمند منطبق.
   در ســاخت آثار با محتوا و مضمون 
انقالبی از گروه سرود استفاده می شود. 
دلیل این نوع اســتفاده چیســت؟ 
آیا دلیــل همان القای حــس اتحاد و 

همصدایی است؟
سرود فرمی است که در تمام جهان استفاده های 
خاصی دارد و ما هم در دهه شــصت بــه خوبی از 
سرود استفاده کردیم. اما از دهه هفتاد در مدارس 
و مراکــز فرهنگی و امــور تربیتی ایــن بحث به 
فراموشی سپرده شــد و خودمان فکر کردیم که 
باید کنار گذاشــته شــود، ولي دوباره به ضرورت 
این موضوع پی بردیم. تک خوانی، یک فرم اســت 
که در جای خود مورد اســتفاده قــرار می گیرد و 
همخوانی فرم دیگری است که جایگاه خود را باید 
حفظ کند. البته هر همخوانی اي را نمی توان سرود 
نامید، سرود باید چند صدایی باشد باید صداهای 
مختلف از جمله تنور، باریتون، باس و دیگر صداها 
را داشته باشــد. باید گروه های ســرود معتبر در 
کشور ایجاد شود و سازمان های مختلف به دنبال 
ایجاد آن هستند. تشکیل گروه سرود کار سختی 
نیســت اما انگیزه ای برای ایجــاد آن وجود ندارد 
چراکه احساس می کنند این کاری ساده است، اما 
همین کار ساده تبدیل به یک معضل شده. سرود از 

مباحث کلیدی و پایه ای و یادآور خاطرات انقالب 
و جنگ است. ما باید ســرود را به شکل های جدید 
احیا کنیم، مدارس هم به کلی ســرود را فراموش 
کرده اند. پیش از این، در مراســم صبحگاه اغلب 
سرود هم اجرا می شد که امروز این موضوع از دهه 
هفتاد به فراموشی ســپرده شده است و این باعث 

تأسف است.
   آیا ســازبندی در کارها می تواند 
نشــانگر یــک کار انقالبی باشــد و 
ترکیبــی از ســازها را می توانیم یک 
ترکیب بندی سازی برای ساخت یک کار 

موسیقیایی انقالبی بدانیم؟
نه، نمی توان قائل به این ســازبندی بود. به عنوان 
مثــال در اول انقــالب گروه چاووش ســرودهای 
انقالبی را با تار و ســنتور و تنبک ساخت که بسیار 
بهتر از سرودهایی بود که با شیپور و طبل و سازهای 
نظامی نواخته می شد. سرود انقالبی به ذوق و قریحه 
آهنگساز او بستگی دارد. ما با ساز محلی سرودهای 
زیبایی داریم که ماندگارند کــه نمونه آن ها »دایه 
دایه وقت جنگه« در لرســتان بود یا در آذربایجان 
شرقی و خوزستان سرودهای بی نظیری ارائه شده 

است.
   در بین هنرمنــدان مختلف چقدر 
تمایل برای ساخت آثار انقالبی وجود 

دارد؟ 
در بحث کالمــی یعنی شــعر و ترانــه، گاهی کم 
توجهی از بعضــی هنرمندان دیده می شــود، اما 
در بحث موســیقی تمام هنرمندان با هر عقیده ای 
حاضر به همکاری در این حوزه هستند. هنرمندان 
از متعهدترین افــراد در جامعه هســتند، چون از 
میان مردم برمی خیزند و دوســت دارند برای دین، 
مردم، اجتماع و جغرافیای خود کاری انجام دهند. 
هنرمند به مــردم تعلــق دارد؛ هنرمند یعنی یک 
انسان مردمی، هنرمندی که از مردم دور می شود، 
دیگــر نمی توان عنــوان هنرمند را بــه آن اطالق 
کرد. هنرمنــدان مردمی در تمام شــرایط حاضر 
به همکاری برای مردم هســتند. اگــر گاهی دیده 
می  شود که هنرمند همکاری خود را کمتر می کند، 
به دلیل مدیریت های غلط، سلیقه ای و ممیزی های 
نادرست است که هر ساله در حال تغییر است. عدم 
مدیریت صحیح حس هنرمنــد را از بین برده و او را 
منزوی می کند. هنرمند زودرنج اســت و به واسطه 
یک حرکت نادرست گوشه گیر می شود و از کارهای 

خود عقب می افتد. 

هنر نمی توان یک نمونــه را در نظر گرفت و کار را بر 
اساس آن الگو پیش برد. الگوسازی به معنای تقلید 
نیست، الگو سازی یعنی الهام بخشیدن به هنرمند 

برای خلق اثر.
   آلبوم هایــی با موضــوع انقالب 
ساخته شده، اما تعداد کمی از این آثار 
ماندگار می شوند. برای ماندگاری چه 

مؤلفه هایی الزم است؟
برای ماندگاری یــک اثر، عوامل متنوعــی را باید 
در نظر گرفــت. به عنوان مثال؛ زمــان یک اتفاق یا 
حرکت عامل بســیار تعیین کننده ای است چرا که 
تزریق کننده حس به هنرمند است. ما نمی توانیم 
بدون داشــتن انقالب یا بدون 17 شهریور یا بدون 
22 بهمن حس انقالب را بــه هنرمند تزریق کنیم. 
سرود انقالبی را هر نســلی بدون حضور در فضای 
آن انقــالب می تواند درک کند و حــس انقالب در 
آن اثر خودنمایی می کنــد. در مرحله بعد ما نیاز به 
موضوعات انقالبی و حماســی داریم، دفاع مقدس 
هنوز تمام نشده است ما همچنان از کیان و ناموس 
خود دفاع می کنیم و موضوع دفاع مقدس همچنان 

ادامه خواهد داشت.
حال با توجه به نیازهایی که به این موضوعات وجود 
دارد، باید ببینیم متولیان فرهنگی چگونه می توانند 
انگیزه را در هنرمندان ایجاد کنند. این مهم است که 
متولیان فرهنگی بخواهند که اشعار صرفاً مناسبتی 
نباشــد و در آن هــا از واژه های کلیــدی مورد نظر 
آن ها استفاده شــود. نباید انتظار داشته باشیم که 
موضوعات مناسبتی به صورت مستقیم مورد اشاره 

ذوق و قریحه آهنگساز
سرود انقالبی به ذوق و قریحه آهنگساز  آن بستگی دارد. ما با ساز محلی سرودهای 
زیبایی داریم که ماندگارند که نمونه آن ها »دایه دایه وقت جنگه« در لرستان بود یا در 

آذربایجان شرقی و خوزستان سرودهای بی نظیری ارائه شده است.

شناسنامه

رضا مهدوی، نوازنده و معلم سنتور، پژوهشگر، منتقد و مؤلف و هنرآموخته موسیقی در مدرسه 
هنر و ادبیات صدا و ســیما و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران اســت. او نزد اسفندیار قره باغی، 
وارطان ساهاکیان، محمدعلی بهارلو، کریم صالح عظیمی، حسین ملک، رضا شفیعیان، مسعود 
شناسا، رؤیا حالج، پرویز مشکانیان، فرامرز پایور و مجید کیانی تحصیل کرده. مهدوی  پایه گذار 
و مدرس هنرستان موســیقی حوزه هنری است و 10 ســال مدیریت بخش موسیقی دانشگاه 
سوره را بر عهده داشــته. از اولین ورودی های دانشجویی دانشگاه امام حسین)ع( در دهه شصت 
است و 10 سال مدیر کل مرکز موسیقی حوزه هنری بوده. او طراح و مجری برنامه های پژوهشی 
آموزشــی از 1368 در کشــور بوده و از 1370 تاکنون کارشناســي و مجری گــري برنامه های 
موسیقایی صدا و سیما را عهده دار است و اکنون ســردبیر ماهنامه و کتاب فصل مقام موسیقایی 
و مدرس دانشگاه فرهنگیان است. او برگزیده دریافت نشــان هنر انقالب در دوره اول سی سال 

خلق آثار فاخر روز هنر انقالب اسالمی است.

مشکل اصلی 
موضوع و مفهوم 

شعر است که دیگر 
انقالبی نیست، 

اگر هم شعری با 
موضوع انقالبی 

و بیداری اسالمی 
ارائه می شود، 

چندان مناسب به 
نظر نمی رسد و 

خیلی سخت به 
کار آهنگسازی 

می آید و در نهایت 
ساخت این گونه 
آثار چندان مورد 
استقبال و پسند 

مخاطب قرار 
نمی گیرد
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پوستر

جنگ می رود و طومار پوسترهای انقالب ایران بسته 
می شــود، ولي پوسترهای سیاســی و اجتماعی به 

شکل های دیگر به حیات خود ادامه می دهند.

    انتقال سریع پیام
وقتی که هنرمنــد از بازتاب عکــس اجتناب کرده 
اســت و نیــازی در بازنمایی واقعیــت آن ندیده، به 
تصویرسازی پناه آورده است. تصویرسازی، در ذات 
خود، بازساخت عالم خیال در جهان مواد است. یعنی 
تصویرگر، رؤیای خود را تصویــر می کند و در واقع از 
آنچه دوست دارد آن گونه باشد، سخن می گوید، نه از 
آنچه هست. این مسئله نشان می دهد که پوسترهای 
انقالب بیان آمال و آرزوهای یک نسل است. این آمال 
و آرزوها در آرمان های آن نسل نهفته است. بنابراین 
خوانش این پوسترها به معنی دریافت آرمان گرایی 
رایج نسلی است که این پوســترها را خلق کرده اند. 
نمادهای بصری و تمثیل های این پوســترها، راهی 
اســت به ســوی آرمان های هنرمندانی که زمانی با 
نهایت اعتقاد آرمانشان، پوسترشان را خلق کردند. 
پوستر انقالب، آینه  ای است که از شیوه بیان سیاسی 
هر ملت، آرزوها، امیدها، مالطفت و خشــم هایش 
می گوید. با نگاهی اجمالی به پوســترهای انقالب، 
به ریشــه دار بودن اتفاق های سیاســی و فرهنگی 
پی می بریم و از انعکاس آن در تعــدادی از کتاب ها 
و مقاالتی که درباره گرافیک و پوســترهای انقالبی 

نگاشته شده، این رخداد را باور می کنیم. 

    نقاط مشترک پوسترها
در بررسی پوسترهای انقالب نقاط مشترک فراوانی 
وجود دارد. در ســال های انقالب، برخی از طراحان و 
مردم باذوق، پوسترهایی برای بیان دیدگاه های خود 
می ســاختند. این پوسترها برحســب کارکردشان، 
بدون مهارت یا بی اعتنا به مهارت، ساخته می شدند، 
اما اکثر آثار گرافیســت های آن دوره، به  رغم رعایت 
کارکرد اصلی و انتقال ســریع پیام، از تکنیک باالیی 
برخوردارند و آرام آرام به الگویی برای طراحان نسل بعد 
در ساخت پوستر تبدیل می شوند. آن ها یا شعارهای 
میهنی داشته اند یا با نگاهی نقادانه به طراحی پوستر 
پرداخته اند و با پوسترهایشــان اقشــار و گروه های 
مختلفی را با گرافیک و پوستر آشــنا کرده اند. پس از 
انقالب رشــد کمی و کیفی پوســتر انقالب به خوبی 
نمایان است. پوســترهای انقالبی و ســال ها توجه 
هنرمندان گرافیست به مسائل جنگ و انقالب، امروزه 

به بخشی از تاریخ این هنر تبدیل شده است. 

    پوسترهایی جامعه شناسانه
بخشی از اهمیت این پوسترها، معنای آن هاست؛ در 
حالی که بخش دیگری از آن مربوط به حســی است 
که در بیننده خود ایجاد می کنند. رمزگشایی معنایی 
این پوســترها، بیش از اهمیت هنری، ویژگی های 
جامعه شناســی زمان خود را طرح می کنند و نشان 
می دهند که جامعه ایرانی در زمان خلق این پوسترها 
به چه چیزهایی توجه و حساسیت نشان می داده و به 

کدام سمت حرکت می کرده است. 

    مفاهیم ساده و کوبنده
اســتفاده از رنگ ســیاه و قرمــز که رنــگ اغلب 
پوسترهاست، مفاهیم ســاده و کوبنده،  تصاویری 
همچون مشت، خون، گل الله، پرنده و تفنگ، عنصر 
غالب این پوسترهاســت و بیننده را در برداشت اول 
متأثر می کنند، مردم با این پوسترها به خوبی ارتباط 
بر قرار می کنند و این پوســترها هســتند که قشر 
زیادی از مردم و جامعه را با پوســتر آشنا می کنند. 
نکته جلب توجه در پوســتر های انقــالب، رعایت 
ادب و نزاکتی اســت که در بسیاری از پوسترها دیده 
می شــود؛ تندترین انتقادات نیز اغلب با بی نزاکتی و 
توهین همراه نمی شوند. پوسترها بیشتر بیانیه هایي 
هســتند بســیار منطقی و متین، هرچند همراه با 
هیجان از طراحان صادر شــده اند. در این پوسترها 
هجو و هزل جایی ندارند، بر خالف آنچه در گرافیک 
سیاســی ســایر کشــورها به کرات دیده می شود. 
ســال های 55 13تا 1360، سال های اوج شکوفایی 
پوسترهای انقالبی است، در این سال ها پوسترهای 
زیادی ساخته می شود، که گهگاه آثاری درخشان و 
در خور توجه اند. اما با شــروع جنگ نگاه ها به سمت 

    نظام زبانی خاص
ازنظر فن آوری ساخت، پوسترهای انقالب در دوره ای 
طراحی و اجرا شده اند که هنوز رایانه ها در عرصه هنر 
گرافیک، به عنوان ابزار دست هنرمند گرافیست ارایه 
نشده بودند. از این منظر اگر بخواهیم آغاز استفاده از 
رایانه به عنوان یک ابزار گرافیکی را به عنوان سرفصل 
یک دوره جدید در این هنر مطرح کنیم، این پوسترها 
متعلق به سنت گذشــته گرافیک می شوند. به این 
ترتیب می توان با بررسی این پوسترها و قیاس آن ها 
با پوســترهایی که اکنون خلق می شوند، به تفاوت و 
دو نوع برخورد هنری که ناشی از استفاده از ابزارهای 
متفاوت در زمینه خلق هنر اســت، پی برد. بررسی 
پوسترهای انقالب نشــان می دهد که در غالب این 
پوســترها هنرمند از عکس به عنوان ساختار اصلی 
پوستر استفاده نکرده اســت، در حالی که در غالب 
پوسترهایی که با استفاده از ابزار رایانه خلق می شوند، 
عکس سازنده اصلی پوستر اســت. هنرمندانی که 
پوسترهای انقالب را طراحی کرده اند، از شیوه های 
طراحی و تصویرســازی به جای استفاده از عکاسی 
برای خلق پوستر بهره برده اند. همین مسئله، حالتی 
متفاوت به پوسترهای انقالب بخشیده است که پیامد 
آن را باید در زیبایی شناسی پوسترها جستجو کرد. به 
این ترتیب پوسترهای انقالب یک نظام زبانی خاص 
خود را که بر اســاس تصویر پی ریزی شده است در 
برابر دید بیننده قرار داده اند. کشف این نظام به معنی 
خوانش پوسترهای انقالب است. نکته این جاست که 
نظام های زبانی در عرصه هنری از کیفیتی نامتعین 
برخوردارنــد، اما می تــوان بر اســاس ویژگی های 
جامعه شناسی دوره خلق این پوسترها، تا حدودی 

پی به ماهیت آن ها برد.

جلوه ای از آمال و آرزوهای یک نسل

علی صابری

پیش از هر چیز، پوسترهای انقالب اسالمی ایران، احساسی نوستالژیک در نسلی از جامعه پدیدار می کنند. 
این نسل همان نسلی است که بخشی از عمر خود را در دوران انقالب سپری کرده است و وقایع انقالب بخشی 
از خاطرات آن ها ست. از زاویه ای دیگر اما، این پوسترها بخشی از تاریخ هنر گرافیک کشور به شمار می روند 
و البته از این منظر از اهمیت باالیی نیز برخوردارند، زیرا افزون بر جنبه های زیبایی شناسي، می توانند از ابعاد 

جامعه شناسي، روانشناسي و فن آوری ساخت نیز ارزیابی شوند. 

گذری بر چگونگی خلق پوسترهای انقالبی، کارکرد و ماهیت آن ها

مفاهیم ساده و کوبنده
تصاویری همچون مشــت، خون، گل الله، پرنده و تفنگ، عنصر غالب پوسترهای 
دوران انقالب است و بیننده را در برداشت اول متأثر می کنند، مردم با این پوسترها به 

خوبی ارتباط بر قرار می کنند.
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تدبر

با حسن رضا رضایی درباره هدف 
خداوند از آفرینش جهان

آمدهایم
بندگیکنیم

گفتوگو

با شهریار پرهیزگار درباره
 نکات الزم در حفظ قرآن 

حفظ،عالیترین
سطحانسباقرآن

یادداشت

گفتاری از محمد حاج ابوالقاسم 
 حافظ قرآن کریم

ازرقباعقب
نمانیم

هدف خداوند از آفرینش جهان، 
موجودات و انسان ها از دیدگاه 

قرآن کریم

آداببندگی

قرآن
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تدبر
هدفازآفرینش

آفرینش نوعی احسان و فیض از جانب خدا، نســبت به موجودات »ممکن« است؛ 
یعنی در آنچه امکان خلق شدن وجود دارد، خداوند نسبت به خلقت آن بخل نورزیده 

و دریغ نکرده است.

   از دیــدگاه قــرآن کریم، هدف 
خداوند از آفرینش جهان و موجودات 

چیست؟
قبل از هر چیز باید توجه داشت که نباید فاعلیت 
خدا را همانند فاعلیت مخلوق پنداشت، زیرا  انسان 
در تمام افعال خود، به دنبال رفع کمبودها و نواقص 
خود اســت، در حالی که خداونــد کمال مطلق 
اســت و کوچک ترین کمبودی در او راه ندارد. ما 
موجودی محدود هستیم و لذا تمام تالش ما برای 
رفع کمبودهایمان اســت؛ مثاًل درس می خوانیم 
برای مبارزه با جهل و نادانــی کار می کنیم برای 
مبارزه با فقر، لشــکر و نیرو تهیه می کنیم . از بین 
بردن ضعف و ناتوانــی و حتی توجه به مســائل 
معنوی و تهذیب نفس و ... برای رفع کمبودهاست. 
آیا معقول است که آن وجود بی نهایت و عالم و قادر 
مطلق و بی انتها که هیچ گونه عیب و نقصی در او راه 
ندارد برای رفع کمبودهایش تالش کند؟ بنابراین 
از یک سو آفرینش بی هدف نیست و از سوی دیگر 
این هدف به آفریدگار بازنمی گــردد، پس بدون 

شک هدف چیزی است مربوط به خود مخلوقات.
اگــر در این جا میــان غرض فاعــل و غرض فعل 
تفکیک قائل شــویم؛ قهراً سؤال خود به خود حل 

مریم علی بابا

قرآن با تبیین عقاید، اخالق و احکام الهی، هدایت و تربیت مادی و معنوی بشر را به عهد گرفته و خداوند 
با حفظ قرآن از جعل، دسیســه، تحریف و ... دوام و بقای آن را تضمین کرده اســت. قرآن کتابی علمی 
و تجربی نیســت؛ هرچند خداوند می فرماید: »تِْبَیانًا لُِّکلِّ َشْيٍء« )آیه 89 ســوره نحل(، ولی این بدان 
معناست که آنچه انسان ها برای هدایت و تربیت خود نیاز دارند در قرآن بیان شده است، نه مسائل علمی 
و تجربی؛ زیرا این مســائل از طریق عقل و تجربه بشری به دســت می آید، اما مسائل هدایت و معنوی 
نیازمند تعالیم وحیانی است و عقل بشــر از استخراج آن عاجز اســت. عالوه بر این اگر قرار بود قرآن 
به همه ابعاد زندگی و مسائل علمی بپردازد، باید قرآن نازل شــده حجم گسترده تری می داشت و حال 
آن که مطالب قرآن عمدتًا به امــوري تعلق گرفته که نقصان حس و عقل را جبــران کند. در گفت و گو با 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن رضا رضایی، استاد جامعة المصطفی)ص( العالمیة به بررسی هدف 

خداوند از آفرینش جهان و موجودات و انسان پرداخته ایم.

گفت و گو با حسن رضا رضایی درباره هدف خداوند از آفرینش 
جهان، موجودات و انسان ها از دیدگاه قرآن کریم

آمدهایمبندگیکنیم
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زمینهکمال
خداوند با آفرینش، وسایل کمال هر موجودی را در اختیار وی می گذارد؛ چنان که انسان 
از طریق اختیار و آزادی، به کماالت می رسد. نفی هدف برای آفریدگار، غیر از عبث و لغو 

بودن آفرینش است و یکی از نقاط افتراق مکتب مادی و الهی همین جاست. 

به سوی ما باز نمی گردید؟ یکی از اسمای الهی، 
»حکیم« است که 97 بار در قرآن آمده است. این 
صفت اقتضا دارد به این که تمــام افعال خداوند 
حکیمانه و از روی مصلحت است. طبق آیات 73 
سوره انعام و 38 و 39 سوره دخان آفرینش جهان 
به حق است، بدین معنا که دارای هدفی متناسب 
با مقام الهی است و نمی توان باور کرد که خداوند 
این جهان را تنها برای چند روز زندگی زودگذر و 
بی هدف آفریده باشد، زیرا این با حکمت خداوند 
سازگار نیســت. برخی از آیات مانند آیه 7 سوره 
َماَواِت َواأَلْرَض فِي ِستَِّة  َِّذي َخَلق السَّ هود »َوُهَو ال
أَيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشــُه َعَلى الَْماء لِيَْبُلَوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن 
َعَمًل« نیز اشــاره به این دارند کــه تمام خلقت 
آسمان و زمین و موجودات برای انسان و تکامل 

اوست. 
    این آیات اشــاره به خلقت زمین 
و آســمان برای آزمایش و امتحان 
انســان ها دارد؛ در حالی که خلقت 
زمین و آســمان میلیون ها سال قبل 
از خلقت انسان بوده و انسانی وجود 
نداشته تا خلقت زمین و آسمان برای 

او بوده باشد.
اگر در کارهای انسان دقت کنیم، خواهیم دید که 
گاهی یک هدف اصلی وجود دارد که اراده انسان 
متوجه آن می شود و آن دارای مقدماتی است که 
بدون آن ها تحقق نمی یابد؛ مثاًل انسان اراده انجام 
حج می کند و این حج دارای مقدماتی است )مثل 
زاد و راحله، قدرت جســمی، وقت و زمان معین 
و ...( که بــدون آن ها حج تحقــق نمی یابد. این 
مقدمات در افعال الهی نیز دیده می شــود، البته 
نه به خاطر نیاز به مقدمات، بلکه به این خاطر که 
مرتبه وجودی فعل، متأخر از آن مقدمات است، 
یعنی خود آن فعل مشروط بر آن مقدمات است. 
خداوند اراده کرده تا انسان مختاری بیافریند، این 
مقتضای حکمت الهی اســت، چنین موجودی 
باید مادی و در عالم ماده باشد و در عالم تزاحم به 
اختیار خود به تکامل برسد. در نتیجه جهان ماده، 
مقدمه ای برای آفرینش انســان است، تا اشرف 
مخلوقات )انســان( با اعمال خود مسیر تکامل را 

بپیماید.
   چگونــه می تــوان پذیرفت که 
آسمان، زمین، کهکشان های عظیم، 
حیوانات و هر آنچه در دنیاست، فقط 

برای انسان آفریده شده است؟

با یک مثال ساده بهتر می توان به این پرسش پاسخ 
داد. اگر متخصصان، علم پیدا کردند که در درون 
کوه دماوند مقدار زیادی طال نهفته اســت، برای 
به دســت آوردن آن طالها، مقدماتی الزم است 
از جمله: آماده کردن تجهیزات و نیروی انســانی، 
صرف وقت، کنار زدن خاک و سنگ، از بین بردن 
منابع طبیعی، استهالک تجهیزات و ... . همه این 
مقدمات در معرض اســتهالک قرار می گیرند تا 
هدف نهایی که طالست، به دست آید. خداوند نیز 
تمام کهکشان ها، زمین، آسمان، موجودات و ... را 
خلق نموده تا هدف نهایی اش، یعنی خلقت انسان 

محقق شود.
در آیات 29 ســوره بقــره، 10 ســوره الرحمن و 
8 سوره نحل به ترتیب آمده است: خداوند کسی 
است که تمام چیزهایی را که در زمین وجود دارد 
برای شما )انسان( خلق نموده است. زمین را برای 
مردم آفرید. و اسبان و استران و خزان )در معني آیه 
االغ ها آمده، احتماالً خران بوده( را آفرید تا بر آن ها 

سوار شوید که زینت و تجملی برای شماست... .
   به این ترتیب هــدف خداوند از 

آفرینش انسان چیست؟
نمی توان تصور کرد که خداوند در آفرینش انسان 
هدف و انگیزه ای نداشــته است. خداوند حکیمی 
که همه افعالش از روی حکمت است، بعید است 
زمین، آســمان و موجودات را بی هدف و تصادفی 
خلق کرده باشــد. افزون بر این باید دانســت که 
خداوند چــون بی نیاز مطلق اســت، از آفرینش 
انسان ها سود و زیانی نخواهد برد، بلکه خیر و سود 

این آفرینش، به خود انسان بر می گردد.
قرآن، برای آفرینش انسان اهدافی را بیان کرده که 
بعضی از آن ها، اهداف اصلــی، بعضی دیگر، ابزار و 
مقدمه  و برخی نیز به منزله نتیجه است: قرآن کریم 
یکی از اهداف آفرینش انسان را آزمایش او می داند 
و می فرماید: خداوند کسی است که مرگ و زندگی 
را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک بهتر عمل 
می کنید... .)آیه 2 ســوره ملک(. در آیه 12 سوره 
طالق هدف از آفرینش انســان را آگاهی از قدرت 
بی پایان الهی بیان می کنــد. آزمایش بندگان و 
آگاهی دادن به آن ها مقدمه و ابزاری اســت برای 
رسیدن آن ها به کمال. در آیه 56 سوره ذاریات هم 
خداوند، هدف از آفرینش را عبادت دانسته است. 
در مرحله آخر، آیات 118 و 119 سوره هود هدف 
از آفرینش انسان را، رســیدن به رحمت بی پایان 

الهی دانسته است. 

خواهد شد؛ لذا چنین می گوییم: از آن جا که فاعل، 
غنی مطلق و کمال محض است، هیچ نوع کمبود 
و نقصی در او راه نــدارد و نمی توان برای او غرض و 
غایتی اندیشید. غرض برای فاعل، از مقایسه بین 
مخلوق و خالق نشئت می گیرد و مقصود از عبارت 
افعال خدا معلل به اغراض نیســت. در علم کالم، 
این است که غرض و غایتی که به خدا بازگردد، در 
افعال خدا وجود ندارد؛ زیرا او کمال مطلق اســت 
و هیچ گونه کمبــود و نقیصــه ای در او راه ندارد تا 

درصدد  رفع آن برآید.
هدف از آفرینش، رســاندن هــر موجود به کمال 
شایسته اســت، بدون آن که نتیجه ای برای ذات 
پاک خداوند داشته باشد. آفرینش نوعی احسان 
و فیض از جانب خدا، نسبت به موجودات »ممکن« 
است؛ یعنی در آنچه امکان خلق شدن وجود دارد، 
خداوند نسبت به خلقت آن بخل نورزیده و دریغ 
نکرده است. چنین آفرینشی »ُحسن ذاتی« دارد و 
اقدام به چنین فعلی ذاتاً پسندیده است؛ به عبارت 
دیگر خداوند متعال همان طور که واجب به ذات 
است واجب به جمیع الجهات نیز هست. از این رو 
محال اســت که موجودی قابلیت وجود پیدا کند 
و از ناحیه خداوند به وی افاضه  وجود نشــود. هر 
موجودی که بالقوه امکان خلقــت دارد، در پهنه 
هســتی نیز قابلیت و شایســتگی برخورداری از 
فضیلت وجود را دارد و با لســان حال، درخواست 

وجود و طلب کمال می کند. 
   و آفرینــش جهــان، یک نوع 
پاســخ گویی بــه ایــن امــکان و 
استعدادهای طبیعی و ذاتی اشیاء و در 

حقیقت به کمال رساندن آن هاست. 
بله، خداوند با آفرینش، وسایل کمال هر موجودی 
را در اختیــار وی می گذارد؛ چنان که انســان از 
طریق اختیار و آزادی، به کماالت می رسد. نفی 
هدف برای آفریــدگار، غیر از عبــث و لغو بودن 
آفرینش است و یکی از نقاط افتراق مکتب مادی 
و الهی همین جاست. خداوند در قرآن می فرماید: 
ــَماء َوالْْرَض َوَمــا بَْیَنُهَما بَاِطاًل  »َوَما َخلَْقَنا السَّ
َِّذیَن َکَفُروا... « )آیه 27 ســوره ص( ما  َذلَِک َظنُّ ال
زمین و آســمان و آنچه بین آن دو است را باطل 
خلق نکردیم، این گمان کســانی است که کافر 
شــدند ... .  و در آیه دیگر می فرماید: »أََفَحِسْبُتْم 
َُّکــمْ إِلَْیَنا اَل تُْرَجُعوَن« )آیه  ََّما َخلَْقَناُکْم َعَبًثا َوأَن أَن
115 سوره مؤمنون( آیا گمان می کنید که شما 
را بیهوده و بدون هدف و غرض آفریده ایم و شما 

خداوند اراده کرده 
تا انسان مختاری 

بیافریند، این 
مقتضای حکمت 
الهی است، چنین 

موجودی باید 
مادی و در عالم 
ماده باشد و در 
عالم تزاحم به 
اختیار خود به 
تکامل برسد. 

در نتیجه جهان 
ماده، مقدمه ای 

برای آفرینش 
انسان است، تا 

اشرف مخلوقات 
)انسان( با اعمال 

خود مسیر تکامل 
را بپیماید
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مقاله
صبر،نصفایماناست

 صبر عبارت اســت از به کار گرفتن انگیزه دینی و تقویت آن به منظور پیروز شدن بر 
انگیزه هوا و هوس و سستی که جزء طبیعت انسان است. به همین دلیل است که صبر 

را نصف ایمان دانسته اند.

یکی از روش هــای ابتکاری قرآن بــرای بیان و 
توضیح و تثبیت و تفهیم معانی و راهنمایی ذهن 
انسان برای دستیابی به مفاهیم قرآنی این است 
که هم طرازها و نقطه مقابل هــای هر چیز را در 

کنار آن معرفی می کند. 
1- صبر و یقین. در آیه 24 سوره سجده »َوَجَعْلنَا 
ــا َصبَُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا  ًة يَْهُدوَن بَِأْمِرنَا لَمَّ ِمْنُهْم أَئِمَّ
يُوقِنُوَن«؛ برخی از آنان]بنی اسرائیل[ را سروری 
و پیشــوایی بخشــیدیم، به خاطــر آن که صبر 

کردند و به آیات ما یقین داشتند. 
غزالی می گوید: یقیــن )باور( عبارت اســت از 
شناخت های قطعی و مسلمی که از طرف هدایت 
خداوندی به اصــول دین برای انســان حاصل 
می شود و صبر عبارت اســت از عمل به مقتضای 
آن یقین. با ایــن توضیح که بندگان شایســته 
خداونــد از طریق یقین آگاه می شــوند که گناه 
زیان آور اســت و فرمانبرداری خداوند سودمند. 
این یقین اســت، اما عمل به مقتضای این باور، 

»صبر«؛واالتریندرجه
دینداری

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

با بررســی آیاتی که در قرآن درباره صبر آمده، آشکار می شــود که از دیدگاه قرآن، »صبر« واالترین و 
باالترین درجه دین داری است و بزرگ ترین امتیاز اهل ایمان به حساب می آید و بندگان شایسته خداوند 
به هر مقامی که رسیده اند در پرتو آن بوده است. صبر، مهم ترین شاخه درخت ایمان است و مطمئن ترین 
کشتی نجات اســت.  قرآن، صبر را کلید هر خیر و نیکی و دروازه خوشــبختی و کامرانی دنیا و آخرت 
دانسته است. این مطلب وقتی روشن تر می شــود که ببینیم خداوند از صبر چگونه سخن گفته است و 

جایگاه صبر و صابران را در قرآن چگونه تعیین کرده و کجا نشان داده است. 

ویژگی های صبر از منظر قرآن کدام است و جایگاه آن در کالم وحی کجا است؟
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صبروجهاد
جهاد عبارت است از قربانی کردن جان و مال و دارایی و هستی و آبرو و حیثیت و آنچه در 
اختیار انسان است در راه عقیده. بدیهی است که چنین کاری تا چه اندازه نیاز به تحمل 

سختی ها و دشواری ها             دارد و این مقاومت ها تا چه اندازه به صبر نیازمند است.

دنیا و آخرت رسیدن انسان های باایمان و صاحب 
عمل بیان شده است. نکته در جمع میان صبر و 
توکل این است که پیروزی انسان در هر زمینه ای 
و رسیدن انسان به هر مقصد و مطلوبی دو زمینه 
دارد که تا فراهم نشود، انسان به مراد خویش نائل 
نمی گردد: زمینه نخســت که مربوط به خود او و 
در اختیار اوست، کوشش است و تالش و تحمل 
سختی ها و دشواری ها و دست و پنجه نرم کردن 
با موانع و مشکالت. انسان در این زمینه نیازمند 
صبر اســت. زمینه دیگری که باید فراهم شود تا 
انسان به مقصود خویش برســد، عبارت است از 
پیشــامدهای پیش بینی نشــده و رویدادهای 
ناگهانی و بادهای مخالفی که باعث غرق شــدن 
کشتی مراد او می شــود. این ها دیگر در اختیار 
انسان نیســت. در این زمینه انسان مؤمن ناگزیر 
اســت که به خداوند توکل کرده بــه او پناهنده 
شــود و به حســن تدبیر او اعتماد کند. خداوند 
عزیز هرگز کســی را که به او پناهنده شود، ذلیل 
نمی گرداند و خداوند حکیم کسی را که به تدبیر 
او اعتماد کرده است، از نظردور نمی دارد: »َوَمن 
ْل َعلَی الّل َفإِنَّ اللَّ َعِزیــزٌ َحِکیٌم« )آیه 49  یََتَوکَّ

سوره انفال(.
4- صبر و نیایــش. در آیه 153 ســوره بقره »يَا 
َلِة إِنَّ اللَّ َمَع  ْبِر َوالصَّ َِّذيَن آَمنُواْ اْستَِعينُواْ بِالصَّ أَيَُّها ال
ابِِريــَن« در این جا باز هم صبر تجســم اراده  الصَّ
انسان است و نماز و نیایشـ  مانند توکلـ  تجسم 
مدد پروردگار است که با نبودن آن مؤمن هرگز 
نمی تواند تنهــا با اراده خویش بــه مقصود نایل 
آید. در آیه 114 و 115 ســوره هــود خداوند به 
پیغمبر اکرم)ص( توصیه به صبر می فرماید، این 
همراهی صبر را با نماز و نیایش می بینیم: »َوأَقِِم 
َلَة َطَرفَِي النََّهاِر َوُزلًَفا مَِّن اللَّْيِل إِنَّ الَْحَســَناِت  الصَّ
اِكِريَن*َواْصبِْر  ــيِّئَاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ يُْذِهْبَن السَّ

فَِإنَّ اللَّ اَل يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنِيَن«.
5- صبر و تســبیح: در آیه 48 سوره طور »َواْصِبْر 
ََّک بَِأْعُیِنَنا َوَسّبْح بَِحْمِد َربَّک ِحیَن  لُِحْکِم َربَّک َفإِن

تَُقوُم«
6- صبر و استغفار: در آیه 55 سوره مؤمن»َفاْصِبْر 
ْغِفْر لَِذنِبَک َوَسّبْح بَِحْمِد  ِ َحقٌّ َواْســتَ إِنَّ َوْعَد اللَّ

َربَّک بِالَْعِشّي َواْلِبَْکاِر«.
7- صبــر و جهاد: درآیه 31 ســوره محمد)ص( 
َُّکــْم َحتَّی نَْعلَــَم الُْمَجاِهِدیــَن ِمنُکْم  »َولََنْبُلَون
ابِِریــَن...« و نیــز در آیه 110 ســوره نحل  َوالصَّ
ََّک لِلَِّذیَن َهاَجُرواْ ِمن بَْعــدِ َما ُفِتُنواْ ثُمَّ  »ثُمَّ إِنَّ َرب

َجاَهُدواْ َوَصَبُرواْ إِنَّ َربََّک ِمن بَْعِدَها لََغُفوٌر رَِّحیٌم«. 
همراهی جهاد با صبر نیاز به توضیح ندارد. جهاد 
چنان کــه در حدیث نبوی آمده اســت، اوج قله 
اسالم اســت. جهاد عبارت است از قربانی کردن 
جان و مال و دارایی و هســتی و آبرو و حیثیت و 
آنچه در اختیار انسان است در راه عقیده. بدیهی 
اســت که چنین کاری چه انــدازه نیاز به تحمل 
سختی ها و دشــواری ها دارد و این مقاومت ها تا 

چه اندازه به صبر نیازمند است.
8- صبر و عمل صالح: در آیه 11 سوره هود »إاِلَّ 
الَِحاِت أُْولَئَِك لَُهم مَّْغِفَرٌة  َِّذيَن َصبَُرواْ َوَعِمُلواْ الصَّ ال
َوأَْجٌر َكبِيٌر«. راز همــراه آمدن عمل صالح با صبر 
این اســت که امکان ندارد بدون مدد و پشتوانه 
صبر عمل صالحی از انسان سر بزند: صبر پیش از 
انجام عمل که عبارت است از خالص گردانیدن 
نیت و از هرگونه شــائبه ریــا و خودنمایی، نیت 
خود را پیراســتن؛ صبر در حین انجام عمل که 
عبارت اســت از انجام دادن عمل مطابق دستور 
خدا و رسول و هماهنگ با منویات شارع مقدس 
اســالم؛ صبر پس از فراغت یافتــن از عمل که 
عبارت است از این که انســان مراقبت کند که با 
یکی از عوامل برباد دهنــده و تباه کننده عمل، 

آن را تباه نسازد. 
9- صبر و تقوا: در آیه 120 ســوره آل عمران »... 
ًئا ...«؛  ُکْم َکْیُدُهْم َشــیْ َوإِن تَْصِبُرواْ َوتَتَُّقواْ الَ یَُضرُّ
اگر صبر و تقوا شیوه شــما باشد، نیرنگ کافران و 
مشرکان به شما آسیبی نخواهد رسانید و نیز در 
آیه 186 همین سوره »... َوإِن تَْصِبُرواْ َوتَتَُّقواْ َفإِنَّ 
َذلَِک ِمْن َعْزِم اُلُموِر« ]حضرت یوسف در نهایت 
کار به برادرانش گفت:[ آری! هــر که تقوا و صبر 
پیشــه کند در دنیا و آخرت کامیاب خواهد بود، 
زیرا خداوند از پاداش محســنان چیزی نخواهد 

کاست.
10- صبر و حق: در آیه 3 سوره عصر »...َوتََواَصْوا 
ْبِر« در ســوره عصر برای  بِالَْحّق َوتََواَصــْوا بِالصَّ
رهایی انسان از زیان و خسران دنیا و آخرت چهار 
شــرط عنوان شده اســت: ایمان 2- عمل صالح 

3- سفارش به حق 4- سفارش به صبر. 
11- صبر و مهربانی: در آیه 17 ســوره بلد، »ثُمَّ 
ْبــِر َوتََواَصْوا  َِّذيــَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ َكاَن ِمَن ال
بِالَْمْرَحَمــِة« کلمه »ثم« در آغاز این آیه نشــان 
می دهد که آنچــه پس از »ثــم« می آید از همه 
خصلت هایی که پیش از آن بیان شــده اســت، 

باالتر و واالتر است. 

یعنی پرهیز از معصیت و اســتمرار در طاعت جز 
به مدد صبر امکان ندارد. به عبارت دیگر صبر در 
این جا عبارت است از به کار گرفتن انگیزه دینی 
و تقویت آن به منظور پیروز شــدن بر انگیزه هوا 
و هوس و سســتی که جزء طبیعت انسان است. 
به همیــن دلیل اســت که صبر را نصــف ایمان 

دانسته اند. 
به بیانی دیگــر، دو رکن ایمان عبارت اســت از: 
عقیده و عمل. رکن اول ایمــان را خداوند در این 
آیه با کلمه یقین عنوان کرده اســت و رکن دوم 
آن را با صبر، که بیانگر حرکت و عمل اســت و به 
همین دلیل، خداوند در این آیــه صبر و یقین را 

کنار هم آورده است.
به تعبیر دیگر شــیاطین انســی و جنــی با دو 
ســالح جانکاه به ســرزمین دل انســان هجوم 
می آورند: یکی ســالح شهوات نفســانی برای 
تباه کــردن اخــالق و رفتار انســان )غوایت( و 
دیگر سالح شــبهات و اشکال تراشــی ها برای 
تباه کــردن اندیشــه و به هم ریختن دســتگاه 
تفکر انســان )ضاللت(. انســان با ایمان نیز در 
برابر این شیاطین مسلح و دشــمنان خونخوار 
انسان و انسانیت به دو ســالح مؤثر مجهز است: 
یکی ســالح صبر برای مبارزه با هــوا و هوس ها 
و شهوات نفســانی و دیگر ســالح یقین، برای 
مبارزه با شــبهه ها و تردیدهایی کــه مخالفان 
دین برای انســان پیش می آورنــد. به یاری این 
دو سالح )صبر و یقین(، انســان بودن انسان بر 
حیوان بودن انسان و شــیاطین گوناگون غلبه 

پیدا می کند.
2- صبر و شکر. در آیه 5 ســوره ابراهیم »إِنَّ فِي 
وٍر« این عبارت در  ّل َصبَّاٍر َشــکُ َذلَِک آلیَاٍت لّــکُ
پایان چهار آیه در چهار ســوره مکی قرآن آمده 
است: آیه 5 ســوره ابراهیم، آیه 31 سوره لقمان، 
آیه 19 ســوره سبأ و آیه 33 ســوره شورا. بعضی 
از مفســران گفته اند: این که خداوند در این آیات 
فرموده اســت، آنچه برشــمردیم آیاتی هستند 
برای هــر صبار شــکور، یعنی برای هر انســان 
مؤمن، زیرا ایمان دو نیمه است: نیمی از آن صبر 

است و نیم دیگر شکر.
َِّذیَن  3- صبر و توکل. آیه 42 ســوره نحــل »ال
لُــوَن« در مورد رابطه  َصَبُرواْ َوَعلَی َربِّهــْم یََتَوکَّ
صبر و توکل صحبت کرده اســت. ایــن آیه عیناً 
به شماره 59 در ســوره عنکبوت نیز آمده است. 
پیش از این آیه در هر دو ســوره چگونگی به اجر 

شیاطین با دو 
سالح به دل انسان 

هجوم می آورند: 
یکی شهوات 

نفسانی برای 
تباه کردن اخالق و 

رفتار انسان و دیگر 
سالح شبهات 

برای تباه کردن 
اندیشه. انسان با 
ایمان در برابر این 
شیاطین مسلح 
به دو سالح مؤثر 
است: یکی صبر 

برای مبارزه با هوا 
و هوس ها و دیگر 

سالح یقین، برای 
مبارزه با شبهه ها 
و تردیدهایی که 

مخالفان دین 
برای انسان پیش 

می آورند سالح 
یقین، برای مبارزه 

با تردیدهایی که 
مخالفان دین 

برای انسان پیش 
می آورند
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گفت وگو
یکتوصیه

به عالقمندان توصیه مي کنم در شــنیدن تالوت ها براي یادگیــري، توجه و دقت 
باالیي داشته باشند، یعني به صورت تفنني به تالوت آیات گوش ندهند. بلکه به تمام 

ظرایف و ریزه کاري هاي تالوت قاري مورد نظر، گوش بسپارند. 

باید در مکانی خلــوت و کــم رفت و آمد و کم 
زرق و  برق باشــد. قلب خاشع هم مطلب مهمی 
اســت. ســفارش هایي هم در این زمینه شده 
اســت، مثل این که گفته اند: انسان بی مقدمه 
شــروع به قرائت یا حفظ قــرآن نکند و ذهن و 
روح خود را آماده کند. دعایی را که وارد شــده 

قبل از قرائت  بخواند.
   تا به حال نســبت  بــه حفظ یا 
قرائت قرآن بی حوصله شده اید، یا 
احســاس کرده اید که حال حفظ یا 

قرائت را ندارید؟ 
بله! گاهــی پیش آمــده که حــال و حوصله 
مناســبی نداشــته ام. در روایات هم هست که 
قلب انســان گاهی حالت اقبــال و گاهی ادبار 
دارد و فرموده انــد: لحظاتــی که ادبــار دارید 
به خود فشــار وارد نکنید که اقبال پیدا کنید، 
صبر کنید زمانی که نشاط حاصل شد، عبادت 
یا کاری که در نظر داریــد را انجام دهید. برای 
من هم گاهی پیش می آمد کــه آماده نبوده ام 
و با کتاب های دیگر که شــاید قرآنی هم نباشد 
خودم را مشــغول می کردم و اگر حال مطالعه 
کتاب هم نداشــته باشــم، خــودم را به چیز 
دیگری مثل بعضی برنامه هــای مفید رادیو و 

تلویزیون مشغول می کنم. 
   توصیه شــما بــه عالقه مندان 
قرائت قرآن خصوصًا عالقه مندان به 

حفظ چیست؟ 
توصیــه مي کنــم در شــنیدن تالوت ها براي 
یادگیري، توجه و دقت باالیي داشــته باشند، 
یعني به صورت تفنني به تــالوت آیات گوش 
ندهند. بلکه به تمام ظرایــف و ریزه کاري هاي 
تالوت قاري مورد نظر، گوش بسپارند. فعالیت 
قرآنی اشــتیاق و عالقه خاصــی را مي طلبد و 
صرف دوست داشتن، کافی نیست. باید عشق 
و عالقــه را ایجاد کرد تا بتوان بــا نیرویی که از 
درون ما را ســوق می دهد به سمت انس هر چه 

بیشتر با قرآن حرکت کنیم.
   آیا روش های حفظ قرآن دارای 

کاستی هایی هم هستند؟
روش های حفظ قرآن باید یکسان سازی شده و 
بحث حفظ مفهومی و تثبیت و مرور محفوظات 
به دقت مورد بررســی قرار گیرد، مؤسسات و 
مدیران باید مرتباً با یکدیگر در تماس باشــند 
و سلیقه ای عمل نکنند، هماهنگ شدن مراکز 

  مکان هم نقشــی در بهتر حفظ 
کردن قرآن دارد؟

بله!، مکان هم مهم است، عالوه بر این  فعالیت 
حفظ باید وقتی باشــد که شخص نشاط دارد و 
خسته، عصبانی و خیلی گرسنه یا سیر نیست؟ 

  شــما تجربه خاصی برای حفظ 
دارید کــه دیگــران بتوانند از آن 

استفاده کنند؟
وقتی از ما روش حفظ کردن را می پرسند، من 

روی نظم و برنامه خیلی تکیه می کنم.

عالیترینسطحانسباقرآن
حفظآناست

سیدمحمدمهدی امامی

استاد شهریار پرهیزگار در سال ۱۳۵۲ که 9 سال بیشتر نداشــت با شنیدن چند تالوت زیبا از اساتید مصری 
و نیز استاد مروت که در مســابقات جهانی مالزی شــرکت کرده بود مجذوب تالوت قرآن شد. او روخوانی و 
روانخوانی و مباحث اجمالی در زمینه تجوید مقدماتی را نزد اســتاد ادیب آموخت و سپس تجوید و فن تالوت 
قرآن کریم را در جلسات استاد مروت و بعد از آن استاد موالیی آغاز کرد و پس از مدتی سراغ حفظ قرآن رفت. 
وی قرآن را در طول سه سال حفظ کرد و در بسیاری از مسابقات داخلی و خارجی، رتبه های ممتاز کسب کرده 

 است. در گفت وگویی با استاد شهریار پرهیزگار مسائل مختلفی درباره حفظ قرآن مورد بررسی قرار گرفت.

پای صحبت استاد شهریار پرهیزگار درباره مسائل و نکات الزم در حفظ قرآن 
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جایگاهتعقل
آنچه که در آیات متعدد قرآن کریم در خصوص لزوم فهم و درک معانی و مضامین قرآن 
شریف و تأکید فراوان بر تدبر و تفکر و تعقل در آن ها می یابیم، با به کارگیری عقل ممکن 

می شود.

شــده که افراد می تواننــد با مراجعــه به این 
پایگاه ها محفوظات خود را مرور کرده و تثبیت 
کننــد، این فعالیت هــا خوب اســت اما کافی 
نیست و الزم است اســاتید و صاحب نظران با 
ارائه نظرات و پیشــنهادهای خود مؤسســات 
قرآنی و دیگر دستگاه های مرتبط با امر نهضت 

ملی حفظ قرآن را یاری کنند.
   وضعیت کلی فعالیت های قرآنی 
و خصوصًا حفظ قرآن در کشــور را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در دوره ای فعــاالن قرآنــی اعــم از حفاظ و 
قراء بســیار کم بودنــد، امــا االن فعالیت های 
گســترده تری انجام شــده و قــراء و حفاظ از 
درجه باال و ممتازی برخوردارند. با این همه ما 
پیشرفت زیادی از حیث کّمی نکرده ایم و جای 

کار فوق العاده زیاد است.
   و وضعیت در دیگر کشــورهای 

اسالمی چگونه است؟
در ســفرهایم شــاهد بودم دیگر کشورهای 
اســالمی احتــرام قــرآن را خــوب رعایت 
می کنند، بــرای حافظ قرآن خیلــی احترام 
قائلنــد، آن جا در حــد یک انســان فرزانه و 
فرهیخته به حافظ قرآن نــگاه می کنند ولی 
متأســفانه از نظر برخی در کشور ما این گونه 
نیســت. قهرمانان قرآنی در کشور ما شناخته 
شده و مورد توجه نیســتند. سریال هایی که 
در تلویزیون نشــان داده می شــود، خیلی از 
مضامین آن ها با آیات قرآن متضاد است و این 
است که کار ما را مشکل می سازد. غیر از مقام 
معظم رهبری و معدودی از شخصیت ها، بقیه 
مسئوالن ما آن طور که باید با قرآن و اهالی آن 

انس ندارند. 
  به عنوان سؤال پایانی بفرمائید 
تأثیرات حفظ قرآن بر فرد و جامعه 

چیست؟
انســان به جز ابعاد مادی و جسمانی دارای دو 
خصیصه مهم و اصلی است که وجه امتیاز بین 
انسان و سایر مخلوقات اســت. یکی بعد عقلی 
است که اگر در کمال سالمت بوده و صحیح به 
کار گرفته شود، منجر به تشخیص حق از باطل 
می شود. تمجید فراوان از عقل در روایات بیرون 
از شمارش است و آنچه که در آیات متعدد قرآن 
کریم در خصــوص لزوم فهــم و درک معانی و 
مضامین قرآن شــریف و تأکید فراوان بر تدبر و 

تفکر و تعقل در آن هــا می یابیم، با به کارگیری 
عقل ممکن می شود.

اما یک بعد مهم از ابعاد انســان، نیاز جدی هر 
انســان به تغذیه روحی است که همان احتیاج 
به آرامش و نیز نشــاط و طــراوت روح و جان 
اســت که در کنار عقل می توان از آن تعبیر به 
»قلب« کرد، که اگر تغذیــه آن با ابزار معنوی 
پاکیزه و سالم صورت نگیرد، قطعاً با یک سری 
مســائل گمراه  کننده به ظاهر زیبا و در باطن 
آلوده  کننده روح، فرد رفع احتیاج می کند که 
این برابر است با سقوط انســان. قرآن کریم از 
طرفی غذای پاکیزه برای عقــل و خرد آدمی 
تدارک دیــده و از طرف دیگر بــا اعجاز لفظی 
و ترکیــب و چیدمان غیرقابل وصــف الفاظ و 
عبارات، کالمی در نهایت لطافــت و با طنین 
و آهنگی بســیار دلپذیر و منحصر به فرد، روح 
انســان را می نــوازد و او را در دریایی از لذت و 
حّظ روحی غوطه ور می ســازد که البته انتقال 
این گونه تجربه و احســاس شخصی به دیگری 
ممکن نیســت. نکته قابل مالحظه این است 
که احســاس این اوج هنــری زائدالوصف، به 
آن هایــي اختصاص ندارد که بــا ادبیات عرب 
آشنا هســتند؛ بلکه موارد بی شــماری وجود 
دارد که افراد بدون هیچ گونه اطالعات از زبان 
عربی و حتی بیگانه بودن بــا این زبان، به طرز 
عجیبی که فقط می تــوان آن را معجزه نامید 
با شــنیدن آیاتی از قرآن متحول شده و به این 
دین متعالی گرویده انــد. در واقع انس با قرآن 
و الفاظ و عبــارات معجزه آســای آن، به حق، 
بهترین تأمین کننــده نیازهای روحی و حس 
قوی و فطــری زیبایی دوســتی و هنرطلبی 
انسان هاســت. آنچه به تجربه ثابت  شــده این 
اســت که یکی از بهترین و عالی ترین سطوح 
انس با قــرآن، همانا حفظ متن شــریف قرآن 
کریم اســت که صد البته هیچ گونه منافاتی با 
مسئله فهم و تدبر در آن )مغلطه ای که برخی 
مطرح می کنند( نــدارد، بلکه ایــن دو با هم 
کامل می شوند. از طرفی بهجت روحی و لذت 
معنوی که نصیب یک حافظ قرآن می شــود، 
قابــل جایگزینی با مقوله های دیگر نیســت و 
قباًل در حوزه های علمیه شــیعه، توجه خاصی 
به حفــظ قــرآن و توصیه آن به طــالب علوم 
دینی از ســوی علمای بزرگوار امامیه صورت 

می گرفت. 

و انتقــال تجربیــات آن ها بــا یکدیگر موجب 
پیشرفت مراکز قرآنی می شود. 

   مقــام معظم رهبری در ســال 
۱۳9۰ در جمع فعاالن قرآنی کشور 
به منظور رشد و شکوفایی فرهنگی، 
تربیت ۱۰میلیون حافظ را خواستار 
شــدند. شــما برای تأمین مطالبه 

ایشان، چه راهکاری دارید؟
تربیــت 10 میلیــون حافــظ قــرآن بــه 
زیرســاخت هایی نیاز دارد. این که آیا می توان 
به دوره هــای کنونی حفــظ و کارآمدی آن ها 
در مؤسســات قرآنــی به عنوان یکــی از این 
زیرســاخت ها اتکا داشــت، محل بحث است. 
مؤسسات قرآنی نقش مهمی در ایجاد جذابیت 
دوره هــای حفظ بــرای تحقق منویــات مقام 
معظم رهبــری در تربیــت 10 میلیون حافظ 
قرآن دارند. باید مؤسســاتی کــه حافظ قرآن 
تربیــت می کنند بــه فکر زمان پــس از حفظ 
قرآن هم باشــند؛ این کار با حفــظ کل قرآن 
تمام نمی شــود چرا که باید جلسات متعدد در 
هفته تشکیل شــده و این افراد مباحثه قرآنی 
کنند. برگزاری این گونه جلســات نقش مهمی 
در نگهداری محفوظات حفاظ دارند. علی رغم 
این که انگیــزه حفــاظ واقعاً الهی اســت، اما 
حافظان قرآن شایسته تشویق و تجلیل هستند 
و وظیفه دســتگاه ها ی اطالع رســانی و جراید 
مخصوصاً صدا و سیماست که در زمینه معرفی 
و تکریــم واقعــی حافظان موفق قــرآن نقش 

اساسی ایفا کند.
صدا و سیما نشــان داده که اگر بخواهد افراد را 
قهرمان نشان دهد و نظر جامعه را به سوی آنان 
جلب کند، می تواند به  صورت موفق عمل کند، 
بنابراین وقتی برجســتگان قرآنی جامعه را به 
عنوان الگو معرفی کند و روی شعور اجتماعی 
جامعه کار کنــد، می تواند در زمینه توســعه 
حفظ قرآن تأثیرگذار باشــد. قهرمانان قرآنی 
باید به مردم معرفی شوند. استفاده از کتاب ها 
و نرم افزارهــای طراحی شــده از دیگر عوامل 
مؤثر در توســعه حفظ قرآن است. کتاب هایی 
در زمینه حفظ قرآن تألیف شده است، اما هنوز 
جای فعالیت وجود دارد و هنــوز به کتاب ها و 
نرم افزارهای جامع احتیاج داریم. نرم افزارهایی 
تولید شــده که خدمات خوبی به حافظان ارائه 
می دهد و پایگاه های اینترنتــی نیز راه اندازی 

روش های 
حفظ قرآن باید 
یکسان سازی 

شده و بحث حفظ 
مفهومی و تثبیت 
و مرور محفوظات 

به دقت مورد 
بررسی قرار گیرد، 

مؤسسات و 
مدیران باید مرتباً 

با یکدیگر در تماس 
باشند و سلیقه ای 

عمل نکنند، 
هماهنگ شدن 
مراکز و انتقال 
 تجربیات آن ها 

با یکدیگر موجب 
پیشرفت مراکز 
قرآنی می شود
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گفتار

  از رقبا عقب نمانیم 
حوزه علمیه به عنوان پیشــانی تشــیع، در 
جهان اسالم می درخشد و طبیعتاً بسیاری از 
تهمت هایی که در بین فرق مختلف اسالمی 
نســبت به تشیع زده می شــود،  حول محور 
قرآن می گردد و هر قدر فاصله حوزه با قرآن 
بیشتر شــود، این تهمت ها و این دروغ ها به 
تصدیق مخالفان ما نزدیک تر می شود؛ یعنی 
زمینه را برای تصدیق آن ها فراهم تر می کند. 
ما در جهان اســالم، دانشــگاه االزهر مصر 
را داریم کــه به عنوان یکــی از رقبای جدی 
حوزه علمیه قم در عرصه فعالیت های دینی 
مطرح اســت و بیشــتر فارغ التحصیالن این 
مرکز حافظان قرآن هستند) یا حافظ کل یا 
حافظ بخش هایی از قــرآن کریم(. همچنین 
دانشگاه های عربستان را داریم، مثل دانشگاه 
ام  القرای مدینه منوره که امروزه بســیاری از 
نبض های فرهنگی و تبلیغی جهان اسالم  در 
دست فارغ التحصیالن این د انشگاه است.  اما 
در حوزه علمیه قم به رغــم تمام فعالیت های 

ازرقباعقبنمانیم

تنطیم: فاطمه احمدی

اگر بخواهیم وضع حفظ و تالوت قرآن در حوزه را در قیاس با گذشــته ارزیابی کنیم، راه بسیار استوار 
طی شده و ما گام های رو به جلو و پیشــرفت های خوبی داشتیم، چرا که در اوایل انقالب اسالمی تعداد 
حافظان قرآن در حوزه علمیهـ  که کانون تشــیع هستـ  از  تعداد انگشــتان یک دست هم تجاوز 
نمی کرد، اما بحمداهلل امروز از لحاظ کمی و کیفــی حافظان قرآن کریم در حوزه  حضورپررنگی دارند و 
در عرصه های مختلف ملی و بین المللی درخشش های زیادی داشتند که باید از خداوند متعال به خاطر 

عنایتش سپاسگزاری کنیم.
این پیشرفت ها در سایه انقالب شکوهمند اسالمی به دست آمده است. اما اگر این وضع را با آن چیزی 
که از حوزه علمیه انتظار می رود و همچنین با سایر مراکز علمی دنیا که به عنوان رقبای حوزه علمیه قم 
شناخته شده اند، مقایسه کنیم فاصله زیادی وجود دارد و متاسفانه نسبت به توقعات حوزه خیلی هم 

عقب هستیم. 

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم ، حافظ قرآن 
کریم درباره حوزه های علمیه و وظیفه پرورش حافظان قرآن

کمرنگبودنتالوتوحفظقرآندرحوزه
در حوزه علمیه قم به رغم تمام فعالیت های دقیق و عمیق، موشکافانه 
و عالمانه ، بحث تالوت و حفظ قرآن کریم بســیار کمرنگ است و هیچ 

بروز و ظهور خارجی ندارد.
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می شود که برترین رشته این مسابقات، حفظ 
قرآن همراه با تفســیر یک جزء از قرآن کریم 
است. شــرط حضور در مســابقات  داشتن 
25 سال سن وتســلط به زبان عربی است تا 
شرکت کننده بتواند تفســیر را به زبان عربی 
فصیح بیان کنــد. از اول انقالب تــا به حال، 
ما غیر از دو دوره، در این بخش از مســابقات 
عربستان اصاًل شــرکت کننده ای نداشتیم و 
شــاید دلیل آن هم این بوده که کسی با این 
شرایط نداریم و این مســئله  برای ما ضعف 
اســت. البته در این دو دوره بــا الطاف الهی 
خوش درخشیدیم؛ در یک دوره آقای »دباغ« 
و در یک دوره حقیر مقام دوم را کسب کردیم 
و تا مدت ها آثار و برکاتش در عربستان وجود 
داشــت. حتی یادم هست یک ســال بعد از 
این مسابقات وقتی به ســفر حج رفتم، یکی 
از عربستانی ها مرا شناخت و گفت: تو همان 
کسی هستی که در مســابقات بین المللی ما 
مقام دوم را در حفظ و تفسیر کسب کردی؟ 
خیلی مهم بود و من بســیار خوشحال شدم. 
متأســفانه ما عرصه های مهم تبلیغی را رها 

کرده ایم.

  چند پیشنهاد
 باید برای ترویج حفظ قرآن در حوزه، از نظام 
آموزشی  اســتفاده کنیم و در مدارس حوزهـ  
به عنوان بدنه حوزهـ  یک کار جدی داشــته 
باشیم تا آینده حوزه، آینده قرآنی باشد. این 
را هم عرض کنم که ما حفظ قرآن را به ســه 
قسمت تقسیم می کنیم، چرا که ما سه گونه 
حفظ داریم: یــک ، حفــظ موضوعی قرآن 

کریم، که در این بخش مــا مقاطعی از آیات 
را متناســب با موضوعاتی که مورد نیازمان 
است و بر اساس گســتره موضوعات قرآنی یا 
براساس نیاز امروز خودمان گلچین می کنیم 
و سپس همین آیات را حفظ می کنیم، تفسیر 
آن را هم یاد می گیریــم و در تبلیغ خودمان 

استفاده می کنیم .
 معتقــدم، که این بخش باید فراگیر شــود و 
همه طلبه هــا موظف باشــند موضوعاتی را 
 که توســط کارشناســان از قرآن استخراج 
شــده در قالب جزوات یا کتاب های درســی 
اســتفاده کنند. ما در مؤسســه نورالثقلین 
کاری با عنوان حفــظ موضوعی برای طالب، 
شــروع کردیم که طرح خوبی آماده شــده 
تا طلبه هــا 6 جزوه حفظ موضوعی داشــته 

باشند. 
شــیوه دوم، حفظ آیات منتخب اســت. در 
این شــیوه ها بخش یا تعدادی از سوره های 
قــرآن کریم را کــه کارایی بیشــتری دارند 
و اســتفاده های اخالقی بیشــتری از آن ها 
می توان بــرد یا فضیلت بیشــتری برای این 
ســوره ها بیان شــده را حفظ می کنیم، مثل 
ســوره یس، ســوره واقعه، جزء سی ام قرآن، 
بخش هایی از جزء بیســت و نهم؛ مثل سوره 

ملک. 
شیوه ســوم، حفظ ترتیبی است که شخص 
از ابتدا تا انتهای قرآن را حفظ می کند. البته 
این بخش بــرای خیلــی از طلبه ها ضروری 
نیســت، اما در عین حال معتقــدم با توجه 
به گرایــش حوزه های علمیــه و همه مراکز 
آموزشی به تخصصی شدن، بایداز همان ابتدا 

مدارس قرآنی را تعریف کنیم . 
خروجی این مــدارس، اشــخاصی خواهند 
بود که در زمینه های قرآنی فعالیت خواهند 
کرد. و البته هر کــس به انتخــاب و اختیار 
خودش  در این مدارس حضور پیدا می کند؛ 
لذا از همان ابتــدای کار یکــی از مهم ترین 
برنامه هایــش حفظ قــرآن و تفســیر قرآن 
باشــد و مدارس به طور جدی این موضوع را 
پی گیری کنند که طلبه بعد از پایان 6 سال، 
عالوه بر دروس فقه، اصــول، منطق، ادبیات 
عــرب، بالغت و صــرف و نحوـ  کــه دروس 
متداول حوزه هســتندـ  در تفسیر قرآن هم 

مهارت داشته باشند. 

دقیق و عمیق، موشــکافانه و عالمانه ، بحث 
تالوت و حفظ قــرآن کریم بســیار کمرنگ 

است و هیچ بروز و ظهور خارجی ندارد.

  وظیفه ما شیعیان
چند سال پیش یکی از شیعیان ترکیه وقتی 
 فهمیــد حافظ و قــاری قرآن هســتم با من 
درد دل کرد و گفت: وقتی مســاجد شیعیان 
را با اهل تسنن مقایســه می کنیم، به لحاظ 
جذابیــت و ابهت ظاهری نمازها، شرمســار 
می شویم و پیش برادران اهل تسنن خجالت 
می کشــیم، چه به لحاظ ظاهر مناسک نماز 
جماعت و چه به لحاظ قرائــت و تالوتی که 
امام جماعت دارد. من بارها گفتم و باز تکرار 
می کنم که دعوای ما با بقیه فرق اســالمی، 
دعوای مالی باســواد و بی ســواد است، که 
مالی بی سواد، مار را خوب می کشید و مالی 
باســواد مار را می نوشــت، ولی مردم چون 
سواد چندانی نداشتند، آن نقاشی را ترجیح 

می دادند. 

  عرصه های تبلیغی را رها نکنیم
ما در حوزه علمیه قم بــه باطن قرآن، حقایق 
قرآن و بــه تعمــق در قــرآن پرداختیم، اما 
جنبه های ظاهری قــرآن را فراموش کردیم 
که متأسفانه خود این مســئله باعث شده از 
عرصه تبلیغ، کــه عرصه مهمــی در فضای 
قرآنی اســت بی بهره باشــیم. فکر می کنم، 
با آنچه که باید باشــیم فاصله زیادی داریم. 
همه ســاله در کشــور عربســتان مسابقات 
بین المللــی حفــظ و قرائت قــرآن  برگزار 

کارنامه

حجت االسالم والمســلمین محمد حاج ابوالقاســم، متولد 1354 در مشهد مقدس 
اســت که حفظ قرآن کریم را از شانزده ســالگی شــروع کرد. او عالوه بر مقامات 
کشــوری، نفر اول مســابقات بین المللی قرآن کریم ســوریه در رشــته حفظ 20 
جزء )ســال های 71 و 72 (، نفر چهارم مســابقات بین المللی قرآن کریم عربستان 
سعودی در رشته حفظ 20 جزء )ســال 73(، نفر اول مســابقات بین المللی قرآن 
کریم جمهوری اسالمی ایران )ســال 74(، نفر اول مسابقات بین المللی قرآن کریم 
سوریه )سال 74(، نفر اول مســابقات بین المللی قرآن کریم لبنان )سال 74(، نفر 
دوم مسابقات بین المللی قرآن کریم مصر و نفر دوم مسابقات بین المللی قرآن کریم 

عربستان سعودی )سال 79( است. 

لزومتعریفمدارسقرآنی
 توجه به گرایش حوزه های علمیه و همه مراکز آموزشی به تخصصی شدن، 
بایداز همان ابتــدا مدارس قرآنــی را تعریف کنیــم . خروجی ایــن مدارس، 

اشخاصی خواهند بود که در زمینه های قرآنی فعالیت خواهند کرد.

یک سال بعد از 
مسابقات  قرآن 

در عربستان 
وقتی به سفر 

حج رفتم، یکی 
از عربستانی ها 

مرا شناخت و 
گفت: تو همان 
کسی هستی 

که در مسابقات 
بین المللی ما 
مقام دوم را در 

حفظ و تفسیر 
کسب کردی؟ 

خیلی مهم بود و 
بسیار خوشحال 
شدم. متأسفانه 

ما عرصه های 
مهم تبلیغی را رها 

کرده ایم
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یادداشت

به فرمایش یکی از بزرگان: »برخی که آشنایی 
کافی با قرآن نداشــته یا تحت تأثیر موج هایی 
از فرهنگ بیگانه واقع شــده بودنــد، بی هیچ 
حاجتی تالش کرده اند تا بســیاری از مسائل را 
به قرآن نســبت دهند یا برای کشف پاره ای از 
مســائل علمی، از آیات قرآن کمک بگیرند و یا 
ادعا کنند که همه چیز و هر چیز را می توان از 
قرآن بیرون کشید و حتی گفته اند که غربی ها 
صنعت را از قرآن اســتنباط کرده اند. نمونه  ای 
این کژاندیشــی را می توان در تفسیر طنطاوی 
دید. او بــه گمان خود برای آن که مســلمانان 
را از فریفتگی در برابر فرهنــگ غربی بازدارد، 
در کتاب جواهر القرآن کوشــید تا بسیاری از 
مســائل علمی را با آیات قرآنــی تطبیق دهد! 
شاید اگر از وی پرســیده می شد که آیا فرمول 
بمب اتم را هم می توان در قرآن کشــف کرد، 

بی میل نبود که بگوید: آری!... .«  

   اساس قرآن انسان سازی است
به نظر می رســد نظریه جامعیــت موضوعی 
قرآن از مقبولیت بیشــتری برخوردار باشــد، 
چرا که اســاس قرآن کتاب کیهان شناســی، 
زمین شناســی، فیزیک، ستاره شناسی و مانند 
این ها نیســت، بلکه کتاب انسان ســازی است 
که برای هدایت انســان ها به ســوی کمال و 
سعادت نازل شده اســت و آنچه را انسان برای 
پیمودن این مســیر به آن ها نیاز دارد، در خود 
جای داده و توضیح و تبییــن آن ها را بر عهده 

گروه خاصی که به اذن خــدا از آگاهی کافی و 
کامل برخوردارند و در علم ثابت و اســتوار و به 
عبارت دیگر راســخ اند، قرار داده اســت. البته 
قرآن افزون بر اهداف اصلی، اهدافی فرعی نیز 
دارد که برای رســیدن به آن ها گاه در حاشیه 
به مطالبی علمی و اخبار غیبی اشــاره می کند 
و از این راه، دل گروهی دیرباور و یا آنان که به 
راه های اصلی در اثبات حقانیت قرآن و آورنده 
آن باور ندارنــد و یا آن هــا را درک نمی کنند، 
به سوی خدا ســوق می دهد و شــاید همین 
اشــاره های کوتاه قرآن همراه بــا ظاهر برخی 
آیات و روایــات، گروهی از مفســران را به این 
اندیشه سوق داده باشــد که قرآن شامل همه 
علوم انسانی و غیر آن بوده و هیچ چیز کوچک 
نیز از آن دور نمانده اســت. و از آن جا که ظاهر 
آیات با این نظریــه )جامعیــت مطلق قرآن( 
ســازگاری ندارد، دو گروه شــده اند؛ برخی به 
تفسیر به رأی و جز آن گرایش یافته اند و برخی 
برای احتراز از تفسیر به رأی، فهم و درک علوم 
را جزو دانش های ویژه اهل بیت)ع( دانســته و 

خود را رهایی بخشیده اند. 

   ارحجیت نظریه جامعیت موضوعی 
بر جامعیت مطلق

افزون بر مطالب یاد شــده، دالیــل و مؤیدات 
دیگری نیز وجــود دارد که نظریــه جامعیت 
موضوعــی را در برابر جامعیــت مطلق تأیید 

می کند: 

الف( قرآن خود در آیه 164 نســاء و 78 سوره 
مؤمن می فرماید: برخی داستان های پیامبران 
و امت های پیشــین را برای تو روایت کردیم و 
برخی را روایت نکردیم. »َوُرُسًل قَْد قََصْصنَاُهْم 
ـْم نَْقُصْصُهْم َعَلْيَك« ،  َـّ َعَلْيَك ِمن قَْبُل َوُرُســًل ل
»َولََقْد أَْرَسْلنَا ُرُســًل مِّن قَْبلَِك ِمْنُهم مَّن قََصْصنَا 

َّْم نَْقُصْص َعَلْيَك...«  َعَلْيَك َوِمْنُهم مَّن ل
ب( برخی مفســران، به ویــژه قرآن پژوهان 
شــیعی برای توجیه جامعیــت مطلق قرآن، 
آن را به حقیقت قرآن منتســب کرده اند که 
از درک بشــر معمولی فراتر است و اهل خود 
)اهل بیت)ع(( را می طلبد تــا از بطون قرآن و 
تأویالت آن، به آن علوم دســت یابند. اینان 
برای قرآن وجــودی تشــکیکی قائل اند که 
ظاهــر آیات، وجــود مفصل و ضعیف شــده 
و باطن و حقیقت آن بســیط و از درک بشــر 
فراتر است. با توجه به این توجیه، این پرسش 
را مطرح می کنیم که اگر به راســتی منظور 
از جامعیت مطلــق قرآن، جامعیــت آن در 
حقیقت قرآن اســت که از دسترس بشر دور 
است، گفتن این مطلب برای عموم مردم چه 
خاصیتی دارد؟ آیا درست است مطلبی را که 
به هیچ روی نمی توان بــرای مردم ظاهر کرد 
به زبان آورد؟ آیا این، انکار مخاطب را در پی 

ندارد و کار را مشکل تر نمی کند؟
ج( به نظر می رســد منظــور اهل بیــت)ع( از 
جامعیت مطــرح شــده در روایــات، جامعیت 
مطلق نباشد و دلیل آن برداشت مخاطبان اولیه 
این گونه احادیث اســت؛ به بیان روشــن تر، اگر 
منظور جامعیت مطلق بود، دســت کم باید چند 
مورد از امور تجربی از قرآن اســتخراج می شــد؛ 
برای مثال داروی گیاهی فالن درد از قرآن بیان 
می شد. مخاطبان نیز چنین برداشتی از سخنان 
آن بزرگــواران نداشــتند که بخواهنــد پی گیر 
مســائل طبیعی و مادی شــان از قرآن باشند؛ 
اهل بیت)ع( نیزهیچ گاه در پاســخ مسائل عادی 
زندگی مثل دارو به آیات قــرآن ارجاع نداده اند. 
برای مثال وقتی می گویند آب را شب ها نشسته 
و روزها ایستاده بنوشید، مطرح نمی شد که این 
مطلب از کجای قــرآن درآمده اســت. بنابراین 
مفهوم روایت بــرای مخاطب آنان روشــن بوده 
ولی با گذر زمان برای برخی مفسران ایجاد شبهه 
کرده است. در هر صورت در این باره باید با تأملی 

بیش اندیشید. 

جامعیتوجاودانگیقرآنکریم

 حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدحسن جواهری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

»جامعیت قرآن« از جمله مباحث مورد توجه قرآن پژوهان شیعی و سنی اســت که پاسخ های بسیار متفاوتی نیز 
داشته است. خاستگاه این مســئله ظاهر برخی آیات و روایات است. مشهورترین آیاتی که مورد استناد طرفداران 
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن  ــا َفرَّ ِبيٍن« و »مَّ نظریه جامعیت مطلق قرآن قرار می گیرد، عبارتند از: »اَل َرْطٍب َواَل َيابٍِس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ
ٍء« نظریه جامعیت مطلق قرآن در مقطع زمانی خاص که فرهنگ و اندیشه  لَْنا َعَلْيَك الِْكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشــيْ َشْيٍء« و »َونَزَّ
صنعتی غرب به سرزمین های اسالمی هجوم آورد، از سوی برخی که داعیه دار دفاع از قرآن و اسالم بودند، به شدت 

ترویج شد و برخی نیز برای اثبات آن تألیفی مستقل در این خصوص ارائه کردند.

بحثی در مورد جامعیت موضوعی و مطلق کالم وحی

نکته
برخی مفســران برای توجیه جامعیت مطلق قــرآن، آن را به حقیقت 
قرآن منتسب کرده اند که از درک بشــر معمولی فراتر است و اهل خود 

)اهل بیت( را می طلبد تا از بطون آن، به علوم دست یابند.
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روهینگیا

صدها هزار مسلمان روهینگیایی 
سال هاست زیر ظلم دولت میانمار 

مجبور به مهاجرت هستند

مسلمانان روهینگیا
 برزخیان زمین

یمن

حاصل ماه ها جنگ در یمن 
 بی خانمانی وقطحی برای 

مردم یمن بوده است

 قتلگاه 
کرامت انسانی 

سوریه

تا ماه سپتامبر 2015، نیمی از 
مردم سوریه مجبور به ترک 
خانه هایشان شدند

بحران انسانی در 
سوریه 

بیانیه صلیب سرخ و هالل احمر برای  
نجات پناه جویان مسلمان ادامه دارد

در سوگ
کرامت  انسانی

بین الملل
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مسلمانان روهینگیا

زندگی می کنند، اما اکثریت آن هــا از حقوق اولیه 
انسانی محروم هستند. دولت میانمار حق شهروندی 
روهینگیایی ها را به رســمیت نمی شناسد و صدها 
هزار روهینگیایی در شرایط بسیار وخیمی زندگی 
می کنند. در پی حمالت اقوام دیگر در ایالت راخین 
به روهینگیایی ها، صدها هــزار روهینگیایی آواره 
شده اند و به کشورهای همســایه مانند بنگالدش، 
مالزی و تایلند فرار کرده اند. بسیاری از این افراد در 
اردوگاه های پناه جویان در بنگالدش و تایلند اسکان 
داده شده اند و برخی نیز به کارهای کوچک و پست 
در این کشورها مشغولند. این در شرایطی است که 
برای نمونه بنگالدش که بیشترین شمار مسلمانان 
روهینگیا در آن پناه گرفته اند، کشوری فقیر است که 
خود با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کند و 
توان رسیدگی به ده ها هزار پناه جوی روهینگیایی 

را ندارد. 

  پایمال شدن کرامت انسانی
تورنتو اســتار در ادامه گزارش خود آورده است که؛ 
ده ها نفر در جریان مهاجرت دریایی روهینگیایی ها 
به تایلنــد و مالزی جان خود را از دســت می دهند. 
کســانی هم که جان ســالم به در می برند، معموالً 
گرفتار باندهای مافیایی قاچاق انسان می شوند. این 
باندها، کسانی را که نمی توانند هزینه های این سفر 
جهنمی را پرداخت کنند در جنگل ها دفن می کنند 
یا به آن ها تجاوز می کنند. بــا همه این ها زندگی در 
میانمار چنان دردناک و دشــوار است که بسیاری از 
روهینگیایی ها این خطرات را به جان می خرند و آن 
را به درِد جانکاهِ ماندن در میانمار ترجیح می دهند. 
کمیســیونر عالی پناه جویان ســازمان ملل متحد 
تخمین می زند تنها در سه ماه ابتدایی سال 2015، 
بیش از 25 هزار روهینگیایی توســط قاچاقچیان 
انسان با قایق به کشورهای دیگر در جنوب شرق آسیا 
برده شده اند. باندهای قاچاقچی صدها تن از این افراد 
را در دریا رها کردند و این پناه جویان جان خود را از 
دست دادند.  بر اســاس این گزارش » قوم روهینگیا 
در برمه ]نامی که استعمارگران انگلیسی بر میانمار 
گذاشــته اند[ با پاکسازی قومی و کشــتار توسط 
گروه های جنایتــکار محلی روبه رو اســت. دولت 
میانمار بیش از یک میلیون و 400 هزار روهینگیایی 

را مهاجمان بنگالدشی می خواند«.

  سکوت رسانه های جهانی
در شــرایطی که بحران پناه جویان سوری، عراقی 

مسلمانان روهینگیا
 برزخیان زمین

سام مولوی

جنوب شرق آسیا خود را برای فصلی دیگر از توفان های موسمی و باران های سیل آســا آماده می کند. در این میان، صدها هزار 
پناه جوی روهینگیایی در میانمار منتظر پایان باران و آرامش دریا هستند تا با قایق های کوچک، خود را به تایلند و مالزی برسانند. 
به گزارش وب سایت روزنامه تورنتو استار کانادا، صدها هزار مسلمان روهینگیایی لحظه شماری می کنند تا باران های موسمی و باد 
و توفان های فصلی به پایان برسد، تا مهاجرت خود را آغاز کنند. بیشتر آن ها در پی انجام کارهای زیرزمینی و کارگری، بدون مجوز 
در مالزی، تایلند، بنگالدش و اندونزی هستند. این در حالی است که مالزی و تایلند و دیگر کشورهای میزبان به این آوارگان روی 

خوش نشان نمی دهند و به روهینگیایی ها هشدار داده اند که فکر مهاجرت به این کشورها را از سر بیرون کنند. 

صدها هزار مسلمان روهینگیایی سال هاست زیر ظلم دولت میانمار مجبور 
به مهاجرت هستند و ذره ای آرامش ندارند

سکوت رسانه های جهانی
  در شرایطی که بحران پناهجویان سوری، عراقی و یمنی طی ماههای اخیر 
نظرها را به خود جلب کرده است، بحران انسانی قوم روهینگیا در جنوب شرق 

آسیا با سکوت خبری رسانه های جهانی مواجه است. 

ســازمان ملل متحد مســلمانان روهینگیا را زیر 
ســتم ترین قوم روی زمین نام نهاده اســت. بیش 
از یک میلیون و 400 هــزار روهینگیایی در میانمار 

   ستمدیده ترین قوم روی زمین
مردمان روهینگیا، مردمانی از تیــره هند و آریایی 
هســتند که در ایالت راخین میانمار سکنی دارند. 
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و یمنی طــی ماه های اخیر نظرهــا را به خود جلب 
کرده است، بحران انسانی قوم روهینگیا در جنوب 
شرق آسیا با ســکوت خبری رســانه های جهانی 
مواجه است. رسانه های غربی بیشتر به فرایندهای 
تغییر حاکمیــت در میانمار و قــدرت گرفتنـ  به 
گفتــه غربی هاـ  گروه هــای دموکراســی خواه در 
میانمار توجه نشان می دهند. این در حالی است که 
آن سانگ ســو چی، رهبر جریان مخالف حکومت 
نظامی میانمار، تاکنون در مــورد بحران روهینگیا 
و نسل کشی مســلمانان در میانمار سکوت کرده و 
هیچ نظری ابراز نکرده است. حزب اتحاد ملی برای 
دموکراسی، که خانم سو کی رهبر معنوی آن است، 
در انتخابات اخیر میانمار به پیروزی رسید و احتماالً 
در ماه مارس 2016 دولت جدید میانمار را تشکیل 
خواهد داد. اما زمانی که از ســخنگوی این حزب در 
مورد مردم روهینگیا و مشکالت آن ها پرسیده شد، 
وی گفت که حزب متبوعش »اولویت های دیگری 

دارد!«

  رفتار آپارتایدگونه با مسلمانان
بســیاری از فعاالن حقوق بشــری می گویند رفتار 
دولت میانمــار و حتی قوانین این کشــور در رابطه 
با اقلیت هــای قومی، مانند مســلمانان روهینگیا، 
آپارتایدگونــه اســت. شــوه مانگ، عضو ســابق 
روهینگیایی پارلمان میانمــار که در انتخابات اخیر 
به وی اجازه نامزدی در انتخابات داده نشد می گوید: 
»دولت، حتی وجود روهینگیــا را انکار می کند! این 
مسئله، این تفکر را در میان مردمان روهینگیا تقویت 
می کند که آن ها را نمی خواهند و آینده ای در میانمار 
ندارند. تعجبی نیست که ده ها هزار روهینگیایی از 

میانمار فرار می کنند.«

  پناه جویان روهینگیا جایی ندارند
اگرچه تعــداد موج اخیر پناه جویــان روهینگیا که 
حدود صد هزار نفر است، در مقایسه با بحران سوریه 
که تاکنون نزدیک بــه چهار و نیم میلیــون نفر را 
آواره کرده اســت رقم کوچک تری است، اما بحران 
انســانی در میانمار به پناه جویان محدود نمی شود 
و تقریباً تمامی جمعیت یک میلیــون و 400 هزار 
نفری روهینگیایی، در شــرایطی بسیار بد زندگی 
می کنند. در عیــن حال که دردها و ســختی های 
پناه جویان در همه جای جهان تقریباً مشابه است. 
گرسنگی، سواســتفاده قاچاقچیان انسانی و عدم 
پذیرش از سوی کشورهای میزبان، گوشه ای از این 

دردهای مشترک اســت. خین مانگ مینت، فعال 
حقوق بشری روهینگیایی به خبرنگار تورنتو استار 
می گوید: »این وضع سال هاســت که ادامه دارد، اما 
متأسفانه جهان هیچ گاه توجهی نشان نداده است. 
این وضع غیرقابل تحمل است. مردمان روهینگیا را 
مجبور می کنند که سرزمین اجدادی خود را ترک 
کنند.« به گفتــه مینگ وضع مردمــان روهینگیا 
و نحوه مواجهه دولت میانمار بــا آن ها، تنها با نحوه 
مواجهه نیروهای گشــتاپو در زمــان آلمان نازی با 

مخالفان قابل مقایسه است. 

  قتل عام توسط دولت میانمار
در ماه اکتبر ســال 2015، طرح جرائم بین المللی 
دانشگاه کوئین مری لندن، در گزارشی که بر اساس 
اسناد افشاشده دولتی نوشته شــده بود اعالم کرد 
که، دولت میانمار مردمــان روهینگیا را »قتل عام« 
و جابه جایی و حرکــت آن ها را به شــدت محدود 
می کند. بر اســاس این گزارش »گتویی« شــدن 
وضع روهینگیایی ها در میانمار به چشم می خورد. 
»گتو« به اردوگاه هایی اشــاره دارد که پناه جویان و 
آوارگان در آن ســکنی می گزینند و معموالً شرایط 
بهداشتی و غذایی در این اردوگاه ها اسفناک است. 
در واقع زندگی در گتوها شــکلی از زاغه نشــینی و 
حاشیه نشینی تحت فشــار و ستم نیروهای قوی تر 
است. این گروه تحقیقاتی همچنین در گزارش خود 
تأکید کرده است که دولت میانمار در مراحل نهایِی 
»نسل کشی ســازمان یافته« مردم روهینگیاست و 
از جامعه بین المللی خواســته است که وقوع »نسل 
کشی« مسلمانان روهینگیا توسط دولت میانمار را 

به رسمیت بشناسد. 
در کشــور میانمار اقوام مختلفی زندگی می کنند، 
اما اکثریــت جمعیت میانمار را قوم بامار تشــکیل 
می دهند که بودایی هســتند. ارتــش در میانمار 
همواره بســیار قدرتمند بوده و تنها در ســال های 
اخیر است که تا حدودی اجازه حضور غیرنظامیان 
در قدرت را فراهم کرده اســت. ارتش میانمار سابقه 
سرکوب و قتل عام اقلیت های قومی در میانمار را در 
جنگ های موســوم به »جنگ های جنگلی« دارد. 
برخی از اقــوام دیگر در میانمــار، نیروهای دفاعی 
نظامی برای خود تشــکیل داده اند تا در برابر تهاجم 
نیروهای نظامی از خود محافظت کنند، اما مردمان 
روهینگیا فاقد نیروهای نظامی هستند و به همین 
دلیل بیشترین تعداد قربانیان را در میان اقلیت های 

قومی در میانمار داشته اند. 

به گزارش اینترنشــنال پالیسی دایجســت در سال 1948 و 
زمانی که میانمار از بریتانیا اســتقالل گرفت، حاکمان، دولت 
جدید را حول محور اکثریت بوداییان این کشور شکل دادند. 
فرهنگ بودایی بــر فرهنگ های اقلیــت ارجحیت یافت و در 
سال 1961 بودیسم به عنوان مذهب رسمی میانمار رسمیت 
یافت. حاکمیت نظامی میانمار ســال ها نه فقط برای ســلطه 
مطلق بر میانمــار، بلکه برای چنگ اندازی بــه منابع طبیعی 
که در مناطق قومــی اقلیت های میانمار وجود داشــت، این 
اقلیت ها را تحت ســتم قرار داد. این در حالی است که اقلیت 
مســلمان میانمار همواره بســیار مســالمت جو و صلح طلب 
بودند و هیچ گاه آغازگر تنش ها و مناقشــات بــا بودایی های 
افراطی نبوده اند. دولت میانمار در شــرایطی حق شهروندی 
روهینگیایی ها را به رسمیت نمی شناسد، که بر اساس اسناد 
تاریخی، این قوم از قرن نهم میالدی در این سرزمین ها سکنی 
گزیده اند. تبعیض علیه روهینگیایی هــا فقط به اعمال دولت 
مرکزی محدود نمی شود و در واقع بخشــی از قوانین میانمار 
شده است. بر اســاس قوانین شــهروندی میانمار که در سال 
1982 تصویب شد، َ»شــورای دولتی« میانمار این اختیار را 
دارد که تشــخیص بدهد یک قومیت آیا میانماری هســت یا 
نــه و در عین حال همین شــورا قدرت دارد حــق تابعیت هر 
شــهروندی را لغو کند. این قوانین به وضوح برای اِعمال فشار 
و سلب حق شــهروندی روهینگیایی ها تصویب شده است و 
در عمل نیز هیــچ گاه دولت هــای میانمار حق شــهروندی 

روهینگیایی ها را به رسمیت نشناخته اند. 

ریشه یابی ظلم های 
میانمار

نکته

رفتار آپارتایدگونه با مسلمانان
شوه مانگ، عضو سابق روهینگیایی پارلمان میانمار می گوید: »دولت، حتی وجود 
روهینگیا را انکار می کند! این مسئله، این تفکر را در میان مردمان روهینگیا تقویت 

می کند که آن ها را نمی خواهند و آینده ای در میانمار ندارند.«
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مسلمانان یمن

850 هزار کودک با خطر گرســنگی و سوتغذیه 
شدید مواجه هســتند. با ادامه جنگ در پاییز و 
زمستان سال 2015 و وقوع توفان در ماه نوامبر، 

اوضاع یمن وخیم تر از گذشته شد. 

 گزارش دیده بان حقوق بشر
این در حالی اســت کــه دیده بان حقوق بشــر 
در گزارشــی اعالم کــرد که در تجــاوز نظامی 
عربســتان ســعودی به یمن و حمالت هوایی 
ائتالف، به رهبری عربســتان ســعودی، تعداد 
زیادی از غیرنظامیان کشــته شــده اند و جرائم 
جنگی مختلفی روی داده اســت. بــرای نمونه 
در گــزارش دیده بان حقوق بشــر آمده اســت 
که حمله 30 ماه مارس بــه اردوگاه پناهندگان 
در مزرق در شــمال یمن، نیروهای عربســتان 
ســعودی به یک مرکز درمانــی و همین طور به 
یک بازار حمله کردنــد. در حمله ای دیگر در ماه 
آوریل به یک کارخانه لبنیــات در جنوب یمن، 
دســت کم 31 غیرنظامی کشته شــدند. این ها 
تنها نمونــه ای از جنایت های جنگی تجاوزگران 
به یمن بوده اســت. همچنین ائتالف نظامی به 
رهبری عربستان سعودی مانع رسیدن کشتی ها 
و محموله های ســوختی و کمک رسانی به یمن، 
طی ماه های اخیر شــده اســت که این خود بر 
شدت مشــکالت در یمن افزوده است.  دیده بان 
حقوق بشــر در گزارش دیگری در ماه دســامبر 
سال 2015 اعالم کرد؛ در حمالت هوایی ائتالف 
نظامی به رهبری عربستان سعودی در ماه های 
سپتامبر و اکتبر، دست کم 60 غیرنظامی کشته 
شدند. این ســازمان این حمالت را مصداق بارز 
جنایت های جنگی توصیف کرد. دیده بان حقوق 
بشــر همچنین با انتقاد از همــکاری آمریکا با 
تجاوزگران بــه یمن، از این که آمریــکا در مورد 
کشتار غیرنظامیان در یمن و وضع وخیم انسانی 

در این کشور تحقیق نمی کند انتقاد کرد. 

 نقض آشکار قوانین بشردوستانه
همچنیــن یوهانــس فــون در کالو، هماهنگ 
کننده امور بشردوســتانه سازمان ملل متحد در 
امور یمن گفته؛ حمالت هوایی ائتالف نظامی به 
رهبری عربستان سعودی در شهر صعده، نقض 
آشــکار قوانین بشردوســتانه بین المللی است. 
در جریان حمالت هوایی به شــهر صعده هزاران 
یمنی مجبور به ترک خانه هایشان و فرار از شهر 

قتلگاه کرامت انسانی 
سارا کیان

ماه هاســت که یمن در آتش جنگ داخلی و مداخله عربستان سعودی در این کشور می ســوزد. با این حال بحران یمن کمتر در 
رسانه ها مطرح می شود و تأسف بارتر این که، بحران انسانی در یمن از چشم جهانیان و رسانه های بین المللی تا حد زیادی پنهان 
مانده است. اخبار یمن برای رسانه های غربی از اهمیت کمتری نسبت به رویدادهای دیگر برخوردار است و همین مسئله باعث 

شده است کمتر از وخامت اوضاع  یمن در رسانه های جهان صحبت شود. 

حاصل ماه ها جنگ در یمن، بی خانمانی، قطحی و قطع دسترسی به آب 
سالم و غذا برای مردم یمن بوده است

نقض آشکار قوانین بشردوستانه
یوهانس فون در کالو، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در 
امور یمن گفته حمالت هوایی ائتالف نظامی به رهبری عربستان سعودی در 

شهر صعده، نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی است.

که گروه تروریستی داعش، گروه القاعده نیز در 
افزودن بر آتش جنگ در یمن نقش داشته اند. 

اما حاصل ماه هــا جنگ در یمــن، بی خانمانی، 
قطحی و قطع دسترســی به آب سالم و غذا برای 
مردم یمن بوده اســت. بر اســاس تخمین های 
ســازمان های بین المللی، در اثر درگیری ها در 
یمن بیش از 21 میلیون یمنی در دسترســی به 
آب ســالم، غذا و برق با مضیقه مواجه هســتند. 
بر اساس اعالم ســازمان خیریه آکسفم، بیش از 

بحران در یمن در سال 2015 میالدی آغاز شد؛ 
زمانی که نیروهای انصــاراهلل و نیروهای مردمی 
یمن موفق شــدند عبد منصور هادی را از قدرت 
کنار بزنند و قدرت را در صنعــا پایتخت یمن در 
اختیار بگیرند. پس از آن بود که نیروهای منصور 
هادی با حمایت نظامی رژیم عربستان سعودی 
و برخی از کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و 
برخی از کشورهای غربی، به شکل گرفتن جنگی 
داخلی در یمن دامن زدند. این در شرایطی است 
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شدند و ده ها تن نیز در جریان این حمالت کشته 
شــدند. ائتالف نظامی متجاوزان به یمن اعالم 
کرده بود که کل شهر صعده منطقه نظامی است 
و نقاط مختلف این شــهر را هدف حمالت خود 
قرار داده بود. همچنین سازمان خیریه »کودکان 
را نجات دهیــد« نیز با انتقاد شــدید از حمالت 
هوایی به مناطق غیرنظامی در یمن، از کشــته 
شدن زنان و کودکان یمنی در این حمالت ابراز 
تأسف کرد. این در حالی است که ائتالف نظامی 
به رهبری عربستان سعودی در روزهای ابتدایی 
ســال 2016 میالدی اعالم کــرد که آتش بس 
یمن به پایان رسیده اســت و حمالت خود را از 
سر خواهد گرفت، اگرچه نیروهای متجاوز پیش 
از این نیز بارها آتش بــس را به صورت یک طرفه 

نقض کرده بودند. 

 بحران در بحران
درگیری ها در یمــن همچنین به آواره شــدن 
هزاران یمنی انجامیده است. جیبوتی، کشوری 
کوچک در شــاخ آفریقــا، یکــی از مقصدهای 
پناه جویــان یمنی از زمــان آغــاز درگیری ها 
تاکنون بوده است. همچنین برخی از پناه جویان 
به ســومالی در شــمال آفریقا و عمان در خلیج 

فارس رفتند. 
واقعیت این است که کشــور یمن حتی پیش از 
آغــاز درگیری های اخیر نیز یکــی از فقیرترین 

کشــورهای خاورمیانه و حتی جهــان بود. یمن 
حتی تا پیش از خرابی های اخیر، با مشــکالتی 
نظیر ســوتغذیه، بی ســوادی، کمبود امکانات 
پزشکی، بیکاری و زیرساخت های ضعیف دست 
و پنجه نرم می کرد. جنگ داخلــی اخیر، وضع 
را وخیم تر کرده اســت و به ویژه شهرهای عدن، 
تعز و صعده در اثر درگیری هــا و حمالت هوایی 
تجاوزگران به رهبری عربستان سعودی به شدت 
تخریب شده اند. یمن با بحرانی بی سابقه و بسیار 

شدید مواجه است. 
بتینا لوســچر، ســخنگوی برنامه جهانی غذای 
ســازمان ملل متحد در اظهار نظــری در مورد 
اوضاع یمن گفت که این کشــور هم اکنون یکی 
از ترســناک ترین نقاط کره زمین برای زندگی 

کردن است. 
عبدالرشید الفائق، یکی از فعاالن صلح در یمن، 
در گفت و گویی که در ماه دســامبر بــا روزنامه 
گاردین انگلیس داشــت گفت؛ جنایات جنگی 
زیادی در یمن رخ داده اســت. او گفت: »ائتالف 
نظامی به رهبری عربستان به اهداف غیرنظامی 
مانند مدارس، بیمارســتان ها و زیرساخت های 
مهم حمله می کنند و صدها غیرنظامی تاکنون 

کشته شده اند.«

 زندگی در محاصره
روزنامه گاردین انگلیس در روزهای پایانی سال 

2015 در گزارشــی در مورد اوضاع یمن نوشت 
که ائتالف نظامی به رهبری عربستان سعودی، 
محاصره فلج کننده ای را به یمن تحمیل کرده اند 
و در تالش بــرای تضعیف نیروهــای مردمی و 
انصاراهلل یمن در حال مجازات جمعی میلیون ها 
غیرنظامی یمنی هســتند. برای مثال در صنعا 
قیمت بنزین آن قدر باال رفته است که هم اکنون 
بنزیــن را در بطری های کوچک پالســتیکی به 
فروش می رسانند. خاموشــی به امری عادی در 
یمن تبدیل شده است و برخی از یمنی ها به طنز 
می گویند شــهر صنعا به دلیل خاموشی دائمی 

برنده جایزه محیط زیستی سال شده است. 

 حامیان جنایت
دیده بــان حقــوق بشــر در گزارشــی در ماه 
ســپتامبر اعالم کرد که ایاالت متحده آمریکا با 
تأمین »کمک های لجســتیکی و اطالعاتی« به 
نیروهای ائتالف ضد مردم یمن، در جنگ یمن 
مشارکت داشته اســت. آمریکایی ها با حمایت 
دیپلماتیک از حمــالت متجاوزان به یمن، یکی 
از تأمین کنندگان سالح عربســتان سعودی و 
چند کشور دیگر مشارکت کننده در حمالت به 
یمن هستند. البته آمریکا تنها شریک عربستان 
سعودی در جنایت های جنگی در یمن نیست. 
کشــورهای غربی دیگر نیز به شــکل مستقیم 
یا غیرمســتقیم از حمالت ائتــالف نظامی به 
رهبری عربســتان ســعودی علیه غیرنظامیان 
یمنی حمایــت کرده اند. برای نمونــه روزنامه 
ایندپندنــت انگلیــس در گزارش شــماره 20 
دســامبر 2015 خود از انگلیس به عنوان حامی 
خاموش عربستان ســعودی در تهاجم نظامی 
به یمن یاد کرد.   بر اســاس گزارش ایندپندنت 
طی 9 ماه گذشــته، هواپیماهای انگلیســی و 
موشک های ســاخته شــده در انگلیس که در 
اختیار ائتالف نظامی متجــاوز به یمن قرار داده 
شده اند، تقریباً به شکل روزانه علیه غیرنظامیان 
یمن استفاده شــده اند. این ائتالف نظامی فقط 
در ماه مارس و ظرف یــک ماه روزانه 125 حمله 
هوایی انجــام داد و بیــش از هزار بمب بر ســر 
شهروندان یمنی انداخت. به نوشته این روزنامه، 
انگلیس بزرگ ترین فروشنده سالح و تجهیزات 
نظامی به عربستان سعودی است و به جز فروش 
جت های جنگنده و ســالح، انگلیس پشتیبانی 

فنی نیز به عربستان سعودی ارائه می کند. 

حمالت یومیه!
بر اســاس گزارش ایندپندنت طــی 9 ماه گذشــته، هواپیماهای انگلیســی و 
موشک های ساخته شده در انگلیس که در اختیار ائتالف نظامی متجاوز به یمن 
قرار داده شده اند، تقریباً به شکل روزانه علیه غیرنظامیان یمن استفاده شده اند. 

یمن حتی تا پیش 
از خرابی های 

اخیر، با مشکالتی 
نظیر سوتغذیه، 

بی سوادی، 
کمبود امکانات 

پزشکی، بیکاری 
و زیرساخت های 

ضعیف دست و 
پنجه نرم می کرد. 
جنگ اخیر، وضع 

را وخیم تر کرده 
است و به ویژه 

شهرهای عدن، 
تعز و صعده در 

اثر درگیری ها و 
حمالت هوایی 
تجاوزگران به 

رهبری عربستان 
سعودی به شدت 

تخریب شده اند

بحران یمن در یک نگاه

   بر اساس اعالم ســازمان ملل متحد 84 درصد جمعیت یمن یعنی بیش از 21 میلیون نفر نیازمند 
کمک های بشردوستانه هستند و برای دسترسی به آب سالم و تأسیسات بهداشتی مشکل دارند

   50 درصد جمعیت یمن با خطر گرسنگی و سوتغذیه مواجه هستند
   بیش از 258 هزار پناه جوی سوری، اتیوپیایی و سومالیایی که در یمن مستقر بودند در درگیری های 

یمن گرفتار شده اند
   حداقل هزینه یک خانواده یمنی برای نیازهای اولیه زندگی مانند غذا، آب، دارو و سوخت حدود 140 

دالر است
   از زمان آغاز درگیری ها در یمن بیش از یک میلیون و 270 هزار نفر بی خانمان شده اند

   نزدیک به سه هزار غیرنظامی تاکنون در درگیری ها کشته شده اند
   حدود پنج هزار نفر در درگیری ها مجروح شده اند

   قیمت آرد در یمن از زمان آغاز درگیری ها در ماه مارس 2015 تاکنون 120 درصد و قیمت سوخت 
850 درصد افزایش داشته است

   93 درصد از کشته شدگان یا مجروحان درگیری های یمن غیرنظامیان هستند
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مسلمانان  سوریه

در مناطق جنگ زده ســوریه وخیــم گزارش 
شده اســت. بر اســاس گزارش ســازمان های 
بین المللی، بیماری هــای واگیردار و خطرناک 
مانند سرخک، حصبه، هپاتیت، اسهال خونی، 
سل، دیفتری و سیاه ســرفه در مناطق مختلف 
سوریه شیوع یافته اســت و مبتالیان از درمان 
مناسب بی بهره هستند. دسترسی به آب سالم، 
واکسیناسیون، سرویس های بهداشتی، دارو و 
تجهیزات پزشکی در بسیاری از مناطق سوریه 
وجود ندارد و مردمی که در مناطق جنگ زده در 
ســوریه زندگی می کنند در وضع بسیار بدی به 
سر می برند.  ســازمان بهداشت جهانی تخمین 
زده است که دســت کم یک میلیون نفر در اثر 
درگیری ها در ســوریه طی چهار ســال اخیر 
مجروح شده و آســیب دیده اند. تنها 41 درصد 
بیمارستان های سوریه به شــکل کامل قادر به 
خدمات رســانی هســتند و صدها بیمارستان 
تخریب شــده اند یا به دلیل درگیری ها امکان 
دسترســی به آن ها وجود نــدارد. این در حالی 
است که بیمارستان های باقیمانده نیز با کمبود 
نیروهای متخصــص، امکانات اولیــه و دارو و 

تجهیزات مواجه هستند.

  هشدار صلیب سرخ
صلیــب ســرخ بین المللــی نیازهــای فوری 
مردم سوریه را شــامل مواد غذایی، بسته های 
بهداشــتی شــامل خمیردنــدان، دســتمال 
کاغذی و مواد ضروری دیگر، پتو، آب ســالم و 
بازسازی تأسیســات بهداشــتی، کمک های 
اولیــه و کمک هــای درمانی و دارویی شــامل 
واکسیناســیون برای کودکان ذکر کرده است. 
همچنین صلیب ســرخ اعالم کرده اســت به 
کمک های مالی فوری بــرای تأمین آمبوالنس 
و تجهیز کلینیک ها و بیمارستان ها، توزیع غذا 
و آب و اعــزام نیروهای امدادگــر متخصص به 

مناطق بحران زده نیاز دارد. 

  بحران پناه جویان 
پس از آغــار ناآرامی هــا در ســوریه و آوارگی 
و بی خانمــان شــدن میلیون هــا ســوری، 
قدرت های بزرگ جهانی، کشــورهای اروپایی 
و سازمان های بین المللی تا حد زیادی نسبت به 
بحران انسانی به وجود آمده در سوریه بی تفاوت 
بودند. در واقع بحران انسانی سوریه را می توان 

بحران انسانی در سوریه 

مریم تابش

سوریه بزرگ ترین بحران انسانی در جهان معاصر را تجربه می کند. بر اساس تخمین های موجود تا ماه سپتامبر 2015، نزدیک به 
نیمی از مردم سوریه مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. نزدیک به 11 میلیون نفر از جمعیت سوریه آواره شده اند و بیش از چهار 
میلیون سوری در اردوگاه های پناهندگان در کشورهای همسایه سوریه زندگی می کنند. وضع بهداشت و درمان در در سوریه به 

ویژه در مناطق جنگ زده به شدت وخیم است و ده ها هزار زن و کودک سوری به درمان و خدمات بهداشتی نیاز فوری دارند. 

تا ماه سپتامبر 2015، نیمی از مردم سوریه مجبور به ترک خانه هایشان 
شده اند. 11 میلیون نفر آواره شده اند و بیش از چهار میلیون سوری در 

اردوگاه های پناهندگان در کشورهای همسایه زندگی می کنند

هشدار صلیب سرخ
صلیب سرخ بین المللی نیازهای فوری مردم سوریه را شامل مواد غذایی، بسته های 
بهداشتی، پتو، آب سالم و بازسازی تأسیسات بهداشتی، کمک های اولیه و کمک های 

درمانی و دارویی شامل واکسیناسیون برای کودکان ذکر کرده است.

درگیری هــای ســوریه متفاوت اســت، اما بر 
اســاس آمارهای ســازمان ملل متحد تا پایان 
ســال 2015 میالدی، بیش از 250 هزار نفر در 
اثر جنگ در سوریه کشته شــده اند که نزدیک 

به 100 هزار نفر از آن ها غیرنظامیان بوده اند. 

  وخامت وضع بهداشت
در عین حــال وضعیــت بهداشــتی، به ویژه 

ناآرامی هــا در ســوریه، از بهار ســال 2011 
آغاز شــد. مداخــالت کشــورهای خارجی و 
حمایت های آشــکار و پنهان کشورهایی مانند 
عربســتان صعودی، امارات، قطــر و ترکیه از 
گروه هــای تروریســتی افراطی در ســوریه، 
بحــران ســوریه را به ســرعت به یــک جنگ 
داخلی فرسایشــی و ویرانگر تبدیــل کرد. اگر 
چه تخمین هــا در مورد تعداد کشته شــدگان 
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یکی از بزرگ ترین شکست های انسان مدرن در 
کمک به هم نوعان رنج دیده خود محسوب کرد. 
واکنش نشان ندادن کشورهای غربی نسبت به 
بحران انسانی در سوریه و مداخالت مخرب این 
کشورها در مسائل سوریه، از جمله عواملی بود 
که موجب شــد بحران از مرزهای سوریه فراتر 

رود و ابعادی بین المللی پیدا کند. 
بحران ســوریه بار دیگر این مســئله را نشــان 
داد کــه در جهان امروز مســائل و مشــکالت 
محدود یک کشــور و یــا یک منطقــه خاص 
نمی مانــد، بلکــه بــه شــکل های گوناگون 
اثــرات آن در بخش هــای دیگــر جهــان هم 
دیــده می شــود. نتیجه مداخله هــای مخرب 
کشــورهای غربی، برخی از کشــورهای عربی 
حوزه خلیــج فــارس و برخی از همســایگان 
سوریه در این کشــور، دســت کم به شکل دو 
جریــان متفاوت بــر مداخله کننــدگان تأثیر 
گذاشت. یکی از پیامدهای این مداخله ها برای 
مداخله کنندگان، عملیات های تروریستی و از 
بین رفتن امنیت در کشورهایشــان بود. نمونه 
آن حمالت تروریســتی بود که در چند مقطع 
مختلف در پاریس انجام شد و آخرین نمونه آن 
حمالت ماه نوامبر 2015 بود که به کشته شدن 
دست کم 130 نفر انجامید. پس از آن حمالت 
نیز همچنان کشــورهای مختلــف اروپایی از 
جمله فرانســه، آلمان و بلژیک در وضع هشدار 
امنیتی به سر می برند. مراسم سال نوی میالدی 
نیز در بسیاری از کشــورهای اروپایی و آمریکا 
تحت تدابیر شــدید امنیتی و با محدودیت های 
بسیار برگزار شد و حتی در برخی موارد مراسم 

لغو شــد. در واقع کسانی که در ســال 2015 
چندین عملیات تروریســتی در کشــورهای 
مختلف اروپایی انجام دادند، اعضای همان گروه 
موسوم به داعش بودند. اکثر کارشناسان مسائل 
بین المللی اذعان دارند که شکل گیری داعش، 
پیامد ناآرامی ها در سوریه، مداخله کشورهای 
خارجی در امور سوریه و حمایت مالی و نظامی 
برخی کشــورها از این گروه تروریستی است و 
هم اکنون کشــورهای اروپایی اسیر وضعیتی 
شــده اند که خود در به وجود آمدن و تداوم آن 

نقش زیادی داشته اند. 

  بزرگ تریــن بحران پــس از جنگ 
جهانی دوم

اما روی دیگر بحران، آوارگی میلیون ها سوری 
بوده اســت که باز هم پیامدهای آن گریبانگیر 
کشــورهایی شــده که در به وجود آوردن این 
وضع نقش داشــته اند. هم اکنــون حدود 700 
هزار سوری در کشور همســایه لبنان )که خود 
جمعیتی کمتر پنــج میلیون نفــر دارد( پناه 
گرفته اند. بقیه نزدیک چهار میلیون پناه جوی 
سوری نیز در کشــورهای ترکیه، اردن و عراق 
مستقر شــده اند. این در حالی اســت که دامنه 
بحران ســوریه به عراق هم کشیده شده است و 
گروه تروریســتی داعش در بخش هایی از عراق 
نیز نفوذ کرده اســت و عراق نیز به نوعی قربانی 
مداخله های مخرب برخی از کشورهای عربی و 

غربی در سوریه شده است. 
بحران ســوریه، همچنین، بزرگ ترین بحران 
پناه جویان جهان پس از جنــگ جهانی دوم را 

به وجود آورده است. در سال 2015 صدها هزار 
پناه جوی ســوری در کنار پناه جویان دیگری 
از کشــورهای بحران زده دیگر ماننــد یمن به 
ســوی اروپا ســرازیر شــدند. این پناه جویان 
در شــرایط بســیار بد و خطرناک و بــا قایق یا 
با روش هــای دیگر خود را به ســواحل یونان یا 
مرزهای صربستان، کوزوو و آلبانی می رسانند 
تا از آن جا به اروپای غربی و کشــورهایی مانند 
آلمان، فرانســه و انگلیس وارد شوند. تا به امروز 
صدها پناه جو در مســیر رســیدن به اروپا جان 
خود را از دســت داده اند. بحران پناه جویان در 
سال 2015 در بیشتر سال تیتر اول رسانه های 

خبری جهان بود. 

  کوتاهی کشورهای اروپایی
بســیاری معتقدنــد پاســخ اروپا بــه بحران 
پناه جویــان ناکافی و نامتناســب بــا بزرگی 
بحران اســت. برای نمونه کورتلند رابینســون 
)Courtland Robinson(ـ  اســتاد مرکــز 
تحقیقــات پناه جویــان و پاســخ بــه بحران 
دانشــگاه جانز هاپکینز آمریــکاـ  می گوید که 
به دلیــل مقدار کــم کمک هــای بین المللی، 
وضع پناه جویان در کشــورهایی مانند ترکیه 
و لبنان بســیار بد اســت. به گفته وی سازمان 
ملل متحد تاکنون تنها 37 درصد از کمک های 
وعده داده شده را دریافت کرده است. او معتقد 
است که راه حل بحران پناه جویان سوری ایجاد 
موانع فیزیکی و برخورد پلیســی با پناه جویان 
نیست. رابینسون می گوید: »اروپا باید ساختن 
موانع با ســیم خاردار، برخورد با پناه جویان با 
ماشین های آب پاش و گاز اشــک آور را متوقف 
کند و درهای خــود را بــه روی پناه جویان باز 
کند و به آن هــا بگوید ما به شــما حق زندگی و 
کرامــت می دهیــم.« رابینســون می گوید بر 
اســاس معاهده هــای بین المللــی، از جمله 
معاهده دوبلین، اولین کشوری که یک پناه جو 
می خواهد در آن پناهنده شود باید او را بپذیرد. 
در حالــی که بر اســاس تخمین هــای موجود 
میلیون ها ســوری آواره و بی پناه هستند. تعداد 
کمی از آن ها توسط کشورهای اروپایی پذیرفته 
شــده اند و آمریکا نیز تاکنون فقط هزار و 500 
پناهنده سوری را پذیرفته است که در قیاس با 
تعداد فراوان آوارگان رقم بسیار ناچیزی است و 

به نظر می  رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. 

بزرگ ترین بحران پناه جویان
بحران سوریه بزرگ ترین بحران پناه جویان جهان پس از جنگ جهانی دوم را به 
وجود آورده است. در سال 2015 صدها هزار پناه جوی سوری در کنار پناه جویان 

دیگری از کشورهای بحران زده دیگر مانند یمن به سوی اروپا سرازیر شدند.

بسیاری 
معتقدند پاسخ 
اروپا به بحران 

پناه جویان ناکافی 
و نامتناسب با 
بزرگی بحران 

است. برای 
نمونه کورتلند 

رابینسونـ   استاد 
مرکز تحقیقات 

پناه جویان و پاسخ 
به بحران دانشگاه 

جانز هاپکینز 
آمریکا   می گوید 

که به دلیل مقدار 
کم کمک های 

بین المللی، وضع 
پناه جویان در 

کشورهایی مانند 
ترکیه و لبنان 
بسیار بد است

نکته

آیالن و هزاران کودک قربانی 
تصویر آیالن کردی، کودک ســه ساله ســوریه ای که در دریا غرق شــده بود و پیکر بی جانش در 
سواحل ترکیه پیدا شــد، به نمادی از بحران انســانی و بحران پناه جویان در ســوریه تبدیل شد. 
در تصویر مشــهور آیالن را می بینیم که صورتش را بر زمین گذاشــته اســت و گویی که خوابیده 
اســت، ولی در واقع این تصویر این حقیقت را روشــن کرد که این آیالن نبود که خوابیده بود، بلکه 
وجدان های بشری است که در برابر بحران انسانی سوریه واکنش کافی و مناسب انجام نداده است 
و گامی برای حل این بحران برنمی دارد. آیالن به همراه مادر و برادر پنج ســاله خود و 9 نفر دیگر در 
یک قایقی که تالش داشت به سواحل یونان برسد غرق شــده بود.  البته روشن است که آیالن تنها 
کودکی نبود که قربانی جنگ و آوارگی ناشی از بحران سوریه شد؛ صدها هزار کودک سوری دیگر 

نیز در اثر بحران آواره شده اند و هزاران کودک و زن تاکنون جان خود را از دست داده اند.
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کرامت انســان ها و حفظ جان آن ها تالش کنند و 
محیطی مداراجویانــه برای آن هــا فراهم کنند. 
همچنین باید به پناه جویان کمک شود در جامعه 
میزبان ادغام شوند. بر اســاس این بیانیه، تمامی 
مسئوالن این زمینه، از جمله مسئولین و مقامات 
کشورهای مبدأ، مقصد و کشــورهای مسیر عبور 
پناه جویــان، در برابر کرامت انســانی پناه جویان 
و جلوگیری از به خطر افتادن جان آن ها مســئول 

هستند. 

 افزایش شمار پناه جویان
به رغــم پیش بینی هــا در مــورد این که شــمار 
پناه جویان در ماه زمســتان کمتر خواهد شــد، 
همچنان روزانه بیش از 3 هــزار پناه جو وارد یونان 
می شوند. صلیب سرخ یونان از سال 2015 تاکنون 
بــه دســت کم 188 هزار نفــر در جزایــر کوش، 
ساموس، کیوس و لسبوس این کشور امدادرسانی 
کرده اســت. کمک ها شــامل کمک های اولیه، 
خدمات اورژانس و پشتیبانی روانی برای افرادی که 

دچار تروما شدید، بوده است. 

 در خط مقدم پاسخ به بحران
نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر همواره 
در خط مقدم پاسخ به بحران پناه جویان از ابتدای 
این بحران بوده اســت. حدود 69 هــزار داوطلب 
به نقاط مختلف در 28 کشــور اعزام شــده اند و به 
بیش از 550 هزار پناه جو خدمت رســانده اند. این 
نهاد بین المللی تاکنون کمک هــای مالی معادل 
70 میلیون فرانک ســوئیس )حدود 70 میلیون 
و 200 هزار دالر آمریــکا( برای امدادرســانی به 
احتیاجات خانواده های پناه جو و افراد آسیب پذیر 
در اروپا جمع آوری کرده است.  پویش »محافظت 
 Protect( »از انســانیتـ  توقــف بی تفاوتــی
humanity - Stop indifference( نهضت 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر از عموم مردم 
جهان، نهادهای همکار و تصمیم ســازان جهانی 
می خواهد که به پویش محافظت از جان و کرامت 
پناه جویان بپیوندند. محافظت از جان پناه جویان 
باید در هر مرحله از مسیر سفر طاقت فرسای آن ها 
و بــدون هرگونه تبعیضی برای همــه پناه جویان 
محقق شــود.  نهضت بین المللي صلیب ســرخ و 
هالل احمر در سال 1986 و با همکاری 186 کشور 
عضو جمعیت هــای صلیب ســرخ و هالل احمر 

تشکل شده است. 

سفرشــان به پایان می رســد، از خانه ای که آن را 
ترک کرده اند امن تر است. ما باید به این بی تفاوتی 
دهشــتناکی که نظاره گر مرگ و فقــدان زندگی 

انسان ها است پایان ببخشیم.« 

 دولت ها موظف به کمک به  پناه جویان 
هستند

در ادامه بیانیه نهضت بین المللی صلیب ســرخ و 
هالل احمر بر این نکته تأکید شده است که صرف 
نظر از این که پناه جویان از کجــا و یا به چه دالیلی 
می آیند، دولت ها موظف هســتند بــرای تأمین 

    آغاز تراژیک سال2016
گری کونیلـ  معاون دبیــر کل نهضت بین المللی 
صلیب ســرخ و هالل احمرـ  گفت: »آغاز تراژیک 
سال 2016 نشان می دهد که درس های دلخراش 
سال گذشــته میالدی فراگرفته نشــده اند. مرگ 
ده ها تن در مسیر رسیدن به اروپا با سکوت محض 
مواجه شد. ما نمی توانیم نســبت به این تراژدی ها 
بی تفاوت باشــیم.« وی افزود: »هــر روزه، هزاران 
نفر، شامل نوزادانی بر روی کالسکه، افراد کهنسال 
بر روی ویلچر، کودکان، زنان و مردان زندگی خود 
را به خطر می اندازند، به امیــد این که هر جایی که 

آغاز تراژیک سال2016
بیانیه نهضت صلیب سرخ و هالل احمر برای نجات پناه جویان

وظیفه دولت ها در برابر پناهجویان
در بیانیه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر بر این نکته تأکید شده است 
که صرف نظر از اینکه پناه جویان از کجا و یا به چه دالیلی می آیند، دولت ها موظف 

هستند برای تأمین کرامت انسان ها و حفظ جان آن ها تالش کنند. بیانیه

مترجم:علی رستگار

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر )IFRC( در بیانیه ای اعالم کرده اند که بی تفاوتی به رنج افرادی 
که از خشونت، درگیری، فقر و آزار و اذیت فرار کرده اند، زندگی این افراد را به خطر انداخته است. ابتدای سال 
جدید میالدی وقتی انسان ها از خواب بیدار شدند، بار دیگر خبر مرگ کودکان در دریای مدیترانه را شنیدند. 
در پنج روز ابتدایی ســال 2016 دست کم هزار و 750 تن در سواحل جزیره لســبوس یونان در )شمال شرقی 
دریای اژه( توسط داوطلبان صلیب ســرخ یونان نجات پیدا کرده اند. در هفته اول سال جدید میالدی بیش از 

30 تن در جریان سفر از سواحل ترکیه به جزایر یونان غرق شده اند. چند تن از جان باختگان کودک هستند. 
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مرور

مروری بر گفته های دکتر سید 
امیر محسن ضیایی رئیس 

جمعیت هالل احمر

فعالیت  بر اساس فرهنگ 
ایرانی - اسالمی

گزارش

آن چه در هشتمین آیین 
نکوداشت خدمات داوطلبانه و 

واقفین جمعیت هالل احمر گذشت

سپاس از خدمات 
بشردوستانه

داوطلبان

 پای صحبت داوطلبی  که
 برای انجام کارهای خیر به 
ایران آمد

 کار خیر برای جبران
 سال های دور از وطن

خبر نجات مادر و نوزاد تازه متولد شده اش 
از میان برف و کوالک توسط نجات گران 

هالل احمر تیتر یک رسانه های داخلی در 
دی ماه 94 بود

هالل سرخ
 در سوز سفید

هـالل
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مرور

 »ساعت صفر« برای بحران پایتخت
دکتر سید امیر محسن ضیایی ضیایی یک بار دیگر 
نسبت به عدم آمادگی ابرشــهر تهران هشدار داد. او 
با اشــاره به اهمیت آموزش در مرحله کاهش خطر 
در اولویــت قرارگرفتن آن را الزم دانســت و گفت: 
»کارهایی که ما انجام می دهیم نیاز به زمان زیادی 
دارد؛ اما در عین حال آمــوزش به مردم باید در زمان 
کمتری انجام شــود؛ چراکه اگر مــردم اطالعات 
و آگاهی خوبی داشــته باشــند طبیعی اســت که 

می توانیم خطر را به میزان زیادی کاهش دهیم.«
دکتر امیرمحســن ضیایی ضمن هشــدار نسبت 
به آماده نبودن تهران برای حوادث بســیار بزرگ، 
حضور تمام دستگاه های کشور در این موضوع را الزم 
دانســت و گفت: »تهران یک ابرشهر است و مسائل 
آن با بسیاری از مناطق کشور متفاوت است. موضوع 
ابرشهری در همه جای دنیا مورد توجه است و تهران 
یکی از شهرهایی است که مورد مطالعه سازمان ملل 
و صلیب سرخ قرار گرفته اســت. وضع تهران خاص 
اســت. کاهش خطر و عوارض ناشی از آن مهم ترین 
نکته ای است که در این موضوع وجود دارد و مستلزم 
کار بسیار بزرگی است.« رئیس جمعیت هالل احمر 
با تأکید بر این که در صورت وقوع حادثه برای تهران، 
ناگزیر همه کشــور باید درگیر حل آن شوند، اظهار 
کرد: »به همین جهت مــا باید در محله ها تیم هایی 
داشته باشــیم که حتی قبل از رســیدن نیروهای 
امدادی، هنگام وقوع حادثه وارد عمل شوند. در زمان 
مقابله با خطر نیز باید با همکاری ســایر سازمان ها 
عمل کنیم؛ چراکه این موضوع ملی بوده و از ظرفیت 
هالل احمر یا هر ارگان دیگری به تنهایی خارج است 
و همه کشور باید درگیر باشند. به همین منظور برای 
امدادرســانی به موقع به حوادث احتمالی پایتخت، 
استان های معین آن تعریف شده اند.« او همچنین 
به مانور »ســاعت صفر« در تهران از سوی جمعیت 
هالل احمر که چندی پیش در نقاط مختلف استان 
تهران برگزار شد، اشــاره کرد و گفت: »مانور ساعت 
صفر برای بررســی پاســخ ما در زمان وقوع زلزله و 
شناسایی ســریع محل در زمان بحران برای ایجاد 
اردوگاه موقت بود.« رئیس جمعیت هالل احمر در 
پایان صحبت هایش گفت: »در مجموع باید گفت که 
آمادگی ها برای حوادث بزرگ و خیلی بزرگ کافی 
نیست و همه  دستگاه های کشــور باید حواس شان 
جمع این موضوع باشــد و این موضوع هم شوخی 

نیست.« 

 »برندســازی« در انجام فعالیت های 
داوطلبانه

دکتر سید امیر محســن ضیایی در جلسه شورای 
معاونین جمعیت هالل احمر پــس از ارایه گزارش 
عملکــرد یک ســاله حــوزه جــذب و داوطلبی از 
ســوی رئیس ســازمان داوطلبان، ضمن تشکر از 
اقدامات ســازمان داوطلبان به ویــژه در طرح ملی 
سالمت یاران که مورد استقبال بسیار خوب وزارت 
بهداشــت هم قرار گرفته است، با اشــاره به این که 
جمعیت های ملی با توجه به فعالیت های داوطلبانه 
خود شناخته  شده هستند، گفت: »هالل احمر باید 
هدایت فعالیت های داوطلبانه در کشور را عهده دار 
شــود و البته از ظرفیت های ســایر دســتگاه های 
خدمت رسان برای توســعه فعالیت های داوطلبانه 
بهره ببرد.« او با اشــاره به این کــه هالل احمر باید 
مرجع فعالیت های داوطلبانه باشــد، افزود: »بر این 
اساس تشکیل باشــگاهی با حضور افراد برجسته 
کشــور که مورد اعتماد مردم هستند و بهره مندی 
از توان افراد این باشــگاه برای جذب هرچه بیشتر و 
توســعه فعالیت های داوطلبانه ضروری است.«به 
گفته دکتر ضیایی، جمعیــت هالل احمر، نهادی 
تخصصی و با ســوابق درخشــان داوطلبانه است 
و لذا باید در این زمینه بســیار هدایت شده و عمیق 
عمل شود و بســترهای گســترده ای را برای انجام 
فعالیت های داوطلبانه ایجاد کرد. در این زمینه توجه 
به انجام فعالیت های داوطلبانه متناسب با فرهنگ، 
آداب و رســوم ایران اســالمی و در اصل برندسازی 

فعالیت های داوطلبانه ضروری است. 

رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه ســالمت 
معنوی در دنیا امروز بســیار مورد توجه قرار گرفته 
است، افزود: دانشــمندان معتقدند که بشر در ذات 
خود بخشــندگی خداوند را به ارث برده و باید این 
بخشــندگی در وجود بنده بروز کنده تا انســان به 
سالمت کامل برســد.وی خاطرنشان کرد: خدمات 
داوطلبانه و بخشندگی بیش از هر چیزی به خوِد فرد 
خدمت می کند و به همین دلیل است که کار خیر به 
هیچ دینی منحصر نشده و در سراسر دنیا مشاهده 
می شود.ضیایی با اشاره به اینکه خدمات داوطلبانه 
در جامعه، ایجاد سرمایه اجتماعی می کند، تصریح 
کرد: اقدامــات داوطلبانه در ســطح جامعه روحیه 
بخشــندگی را تزریق کرده و وحــدت اجتماعی را 
به دنبال دارد و از جداشدگی جوامع که یک آسیب 
اســت جلوگیری می کند.رئیــس جمعیت هالل 
احمر با اشاره به اینکه کســی که خدمت داوطلبانه 
می کند هیچ گاه به دیگران آســیب نمی زند و این 
فرهنگ را نشــر می دهد، خاطرنشان کرد: سالمت 
اجتماعی جامعه در گرو این گونه اقدامات اســت.

وی عنوان کرد: خدمت داوطلبانه و خدمت موظف 
بسیار متفاوت اســت چراکه در خدمت داوطلبانه 
فرد بی نقص و در کمال مهربانی وظیفه خود را انجام 
می دهد که خود این خدمــت جلوه های گوناگون 
داشته و تنها منحصر به بخشندگی مالی نمی شود.

ضیایی خاطرنشان کرد: خدمت داوطلبانه در جامعه 
نفی خشونت می کند و ســبب می شود جامعه نرم 
شده و زاویه هایش کند شود و هم در بعد اجتماعی 

و هم بعد فرهنگی بسیار مؤثر است.

فعالیت های داوطلبانه بر اساس 
فرهنگ ایرانی - اسالمی

رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره به اینکه ایران یکی از بزرگترین جمعیت های هالل احمر دنیا را دارا است، 
گفت: ۲ میلیون نفر در ایران عضو جمعیت هالل احمرهســتند. دکتر ســید امیر محسن ضیایی در همایش 
تجلیل از داوطلبان جمعیت هالل احمر قم که در سالن همایش های شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه 
همه دنیا امروز به خدمات داوطلبانه توجه ویژه ای دارند، گفت: خدمات داوطلبانه نتایج و مواهب بسیاری دارد 

که یکی از آن ها تأثیر فردی اقدام داوطلبانه است.

مروری بر گفته های دکتر سید امیر محسن ضیایی رئیس جمعیت هالل احمر

نهادی با سوابق درخشان 
هالل احمر، نهادی با سوابق درخشان داوطلبانه است و لذا باید در این زمینه بسیار 
عمیق عمل شود. توجه به انجام فعالیت های داوطلبانه متناسب با فرهنگ، آداب 

و رسوم ایران اسالمی و در اصل برندسازی فعالیت های داوطلبانه ضروری است.

هالل احمر 
باید هدایت 
فعالیت های 
داوطلبانه در 
کشور را عهده دار 
شود و البته از 
ظرفیت های سایر 
دستگاه های 
خدمت رسان 
برای توسعه 
فعالیت های 
داوطلبانه بهره 
ببرد
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بر این که انجام خدمــات داوطلبانه موجب افزایش 
مهارت ها می شود، عنوان کرد: »انجام فعالیت های 
داوطلبانــه موجب بــروز رضایتمنــدی در افراد 
می شــود و این بزرگترین بهره ای است که هر فرد از 
انجام فعالیت های داوطلبانــه خواهد برد.« رئیس 
جمعیت هالل احمــر با بیان این کــه این جمعیت 
به دنبال یک نیــت خیر ایجاد و توســعه پیدا کرد، 
گفت: »قلب و مرکز جمعیــت هالل احمر خدمات 
داوطلبانه است.« ضیایی اضافه کرد: »باید بستری 
آماده کنیم که مردم بتوانند کمک کنند، رونمایی 
از سند »ســالمت یاران« یکی از اقداماتی است که 
با نهادینه شدن آن بســیاری از فعالیت ها در بخش 

درمانی به عهده داوطلبان هالل احمر خواهد بود.« 

 توجه به امور از روی مهر و خردورزی
حجت االسالم والمســلمین معزی هم با نکوداشت 
خدمات داوطلبان و نیکوکاران در هالل احمر بیان 
کرد: »همه انســان ها باید توجه به سفارش پیامبر 
بر »کوشــش مهرورزانه« اهتمــام بورزند و به همه 

امور از روی مهر، عالقه، عشــق به حقیقت مطلق و 
خردورزی توجــه کنند.« او تأکید کــرد: »این نوع 
اهتمام ورزیدن باید در قالب ادا کردن حق خانواده 
و حق نیازمندان باشد که شناخت نیازمندان باید از 
طریق سازمان هایی چون سازمان داوطلبان انجام 
شــود.« نماینده ولی فقیه در هالل احمــر با بیان 
این که ســازمان داوطلبان برچندین محور استوار 
است، اظهار داشت: »این ســازمان بر پایه مهارت، 
مشــارکت و حمایت مالی به کمک جامعه می آید 
و بسیاری از مشــکالت ازجمله بیکاری را برطرف 
می کند.« حجت االسالم والمسلمین معزی در پایان 
با تجلیل از اعضای داوطلــب گفت: »من برای همه 
این خدمتگزاران داوطلب که در ســالمت و توسعه 
سالمت انسان ها مبنی بر رشد اندیشه ها و سالمت 
جســمی تالش می کنند و زمینه را برای مســائل 
انسان دوســتی فراهم و خدمت به انسان دوستی را 

گسترش می دهند، آرزوی توفیق می کنم«.

 شکوفایی جامعه
فرح ناز رافــع ، رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر هم   با اشــاره به این که رشد و شکوفایی 
درجامعه با استفاده از توان و نیروی آحاد شهروندان 
ممکن خواهد شــد، افزود: »همین امر خطیر نقطه 
عطف ورود جمعیت هالل احمر برای تدبیر نیروی 
اندیشــه و بینش ایرانیان اســت. « رئیس سازمان 
داوطلبان هالل احمر خاطرنشان کرد: »باید پذیرفت 
که در موقعیت حساس کنونی ارتقای ارتباطات در 
قالب شبکه های اجتماعی، ربایش افکار ناب انسانی و 

اسالمی شهروندان ایرانی را تسریع کرده است.« 

در این مراســم  دکترحســن قاضی زاده هاشمی به 
عضویــت افتخاری ســازمان داوطلبــان جمعیت 
هالل احمر درآمــد و همچنین حســن جوهرچی 
هنرمند داوطلب هالل احمر به عنوان »سفیر صلح« 
درجمعیــت هالل احمر انتخاب شــد. در این آیین، 
تفاهم نامه همکاری بین جمعیت هالل احمر و وزارت 
بهداشــت در زمینه اجرای طرح »سالمت یاران« به 
امضای سیدحسن قاضی زاده هاشمی؛ وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و سیدامیرمحسن ضیایی؛ 
رئیس جمعیت هالل احمر رسیده و همچنین نقشه 

راه اقدامات اجرایی طرح رونمایی گردید. 

  مزایای اجتماعی خدمات داوطلبانه 
دکتر سیدامیرمحســن ضیایــی، رئیس جمعیت 
هالل احمر در این مراســم با اشــاره به روزجهانی 
داوطلب که هرساله، 5 دسامبر در دنیا جشن گرفته 
می شود، بیان کرد: »مجمع عمومی جهانی از همه 
دولت ها خواســته تا از همه خدمات بشردوستانه 
داوطلبان نیکوکار تقدیر به عمل آیــد.«   او با تأکید 

سپاس از خدمات بشردوستانه

هشــتمین آیین نکوداشــت خدمات داوطلبان و واقفان برتر جمعیت هالل احمر 30 
ام آذرماه با حضور وزیر بهداشــت، رئیس جمعیت هالل احمــر، نماینده ولی فقیه در 
هالل احمر و جمعی از هنرمندان و ورزشکاران داوطلب در تاالر اندیشه حوزه هنری  با 

حضور 700  نفر از اعضا و داوطلبان برتر استانهای سراسر کشور  برگزار شد. 

آن چه در هشتمین آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه و 
واقفین جمعیت هالل احمر گذشت

نقطه عطف
 رئیس سازمان داوطلبان    با اشاره به این که رشد و شکوفایی درجامعه با استفاده از 
توان و نیروی آحاد شــهروندان ممکن خواهد شــد، گفت: »همین امر خطیر نقطه 

عطف ورود جمعیت هالل احمر برای تدبیر نیروی اندیشه و بینش ایرانیان است. «

حجت االسالم
 والمسلمین 
معزی: همه 

انسان ها باید 
توجه به سفارش 

پیامبر بر »کوشش 
مهرورزانه« اهتمام 

بورزند و به همه 
امور از روی مهر، 
عالقه، عشق به 

حقیقت مطلق و 
خردورزی توجه 

کنند
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  نشست تخصصی مدیران ستادی و عامل استان های جمعیت هالل احمر و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به منظور بحث و بررسی پیرامون اجرای طرح »سالمت  یار«، با حضور 

رئیس جمعیت هالل احمر، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس 
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر و... برگزار شد.

     امضای تفاهمنامه همکاری بین هالل احمر و شهرداری تهران؛ این 
تفاهمنامه بر همکاری بیشتر جمعیت هالل احمر و شهرداری تهران تأکید دارد.

  هشتمین آیین نکوداشت خدمات داوطلبان و واقفان جمعیت 
هالل احمر سراسر کشور.

به همراه معاونین و پرسنل حوزه امور جوانان و شعبه هالل احمر شهرستان سنندج بسته های کمک 
آموزشی و هدایایی به کودکان محروم اهدا شد.دکتر خدابنده لو مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
استان کردستان راه اندازی کانون های غنچه های هالل را پشتوانه ای قوی برای هالل احمر دانست.

  همزمان با سالروز 
وقوع زلزله بم، با حضور 
دکتر ضیایی درکرمان، 
کلینیک ویژه تخصصی 

دندانپزشکی و مرکز 
تخصصی فیزیوتراپی 
هالل احمر این استان 

افتتاح شد. 

محمد رضایی، پرستار 33 ساله نیشابوری به علت خدمت رسانی به 
یک بیمار مبتال به آنفلوانزای H1N1 ، خود نیز مبتال به بیماری شد و 

جان خود را از دست داد.
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عکـس خـبر

  بازدید وزیر بهداشت و درمان از بیمارستان هالل احمر ایران در لبنان

   امدادرسانی به هموطنان و خانواده های گرفتار در برف و کوالک.

برگزاری نخستین جلسه شورای فرهنگی جمعیت هالل 
احمر در سال 94؛ تأکید برضرورت تبیین مسائل فرهنگی 
برای جوانان. 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر گلستان از نجات ۶۰ کوهنورد گمشده در 
ارتفاعات دوزین شهرستان مینودشت خبر داد.  

مادر و نوزاد تازه متولد شده اش که درمیان برف های مناطق 
شمال غرب کشور گرفتار شده بودند با عملیات چند تیم 
نجاتگر هالل احمر، رهایی یافتند.  

حسین اکبری سرپرست 
جمعیت هالل احمر 
شهرستان سرایان از 
اهدای بیش از ۶۰ واحد 
خون سالم در این 
شهرستان خبر داد.  
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داوطلبان

ساختن مراکز درمانی متعدد و... . 

 بهترین جا برای خدمت به مردم
از دیدن خوشحالی دیگران و اینکه در جمعیت 
هالل احمر فرصتی به دســت آورده تا از زمان 
و ظرفیت مالی خود در راه خیر اســتفاده کند 
خرســند اســت. برای همین اســت که تاکید 
می کند این ســازمان جمعیتی جهانی اســت 
و بهتریــن جا برای کســانی که مــی خواهند 
به مردم شــان خدمت کننــد؛ آرزو می کند : » 
ای کاش نحوه  فعالیت خیریه در این ســازمان 
بیشــتر از این ها از حالــت اداری بیرون بیاید و 
شــکل مردمی تر به خودش بگیرد تــا از برنامه 
های جهانی فاصله زیادی نداشته باشد.« قربان 
محمد شاه نظری می گوید بهتر از این جا برای 
کمک موثر و مفید سراغ ندارد ، آن هم در استان 
خودش که فهمیده آســیب پذیر ترین اســتان 
کشور از نظرشــیوع سرطان اســت. می گوید 
دلش خوش اســت به ســاختن مراکز درمانی، 
به آرامشــی که از روی هم نشســتن آجرها و 
باال رفتن دیوارها می گیــرد، از حس خوبی که 
بیماران نیازمند به او می دهند و ذکر خیری که 

از او می کنند.
خوبی ها هیــچ  گاه فراموش نمی شــود، گرچه 
مردم گاهی فراموشــش می کنند، ولی خداوند 
حافظــه  ای تمام  عیــار دارد. شــاه نظری می 
گوید:» بنــا به فرمــوده پیامبر اســالم )ص( ، 
»بهترین شما کسانی اســت که نفعش به مردم 
بیشــتر باشــد«، بنابراین هرکس معتقد است،  
باید  در این قســم از فعالیت ها موتور ســرخود 
باشــد یا حداقل ضرری به کسی نرساند.« و این 
همان منبع خروشان نیکی اســت که هر چه از 
آن بیشتر ببرند، بیشتر می جوشد و افزون تر می 

شود.

گمیشــان پول جمع کردند، شــاه نظری می 
گوید:»کسانی که از این اقدام مطلع می شوند، 
وقتی از آنها می خواهیم تا آســتین باال بزنند و 
وارد این وادی شوند، بی درنگ می پذیرند چون 
قرار اســت در این دهکده اردوگاهی با ظرفیت 
5۰۰ چــادر ایجاد کنیــم که بتوانــد در مواقع 
حادثه حتی به کشورهای همسایه هم سرویس 
دهد و در شــرایط عادی بوســتانی با صفا شود 

برای خانواده ها.«

 جذب خیرین
او توانسته 3۰ نفر از خیرین را با خودش همراه 
کند تا با تهیه زمین 2 هکتاری در بندر ترکمن 
و صــرف هزینه یــک میلیــارد و 2۰۰ میلیون 
تومانی ، کلنگ بنای مرکز جامع پیشــگیری و 
کنترل ســرطان را زمین بزنند تا دو سال دیگر 
که ساخت و تجهیز آن کامل و محلی شود برای 
تسکین آالم بیماران.  با ســاختن 2 مهمانخانه 
،یکی برای پزشــکان داوطلب و متخصص که از 
شــهرهای دیگر به این مرکز می آیند ، یکی هم 

برای همراهان بیمار.
او معتقــد به باقــی گذاشــتن رد پاهای خوب 
در زندگی اســت و کارهای بزرگ  تری در فکر 
دارد، برنامه هایی که او را به خواسته مشترکش 
با خیرین ســالمت جمعیت هالل احمر استان 
می رســاند؛ تاســیس مجمع خیرین داوطلب ، 

سال 92 قربان محمدی شــاه نظری بعد از 3۰ 
ســال از کانادا به زادگاهش می آیــد. در تمام 
این مدت دلش برای مــردم زادگاهش و کمک 
به آن هــا می تپیــد؛ در طول این ســال ها در 
برنامه هــای نیکوکارانــه صلیب ســرخ کانادا 
مشارکت داشــته و هنوز هم با بعضی از خیرین 
 شــهرش در ارتباط اســت. خودش می گوید:

» از زمانی که خودم را می شناســم در کارهای 
خیر داوطلب می شــدم. به خاطر همین هم در 
اولین روزهای ورودم به شــهر، با چند نفر دیگر 
از خیرین آشنا شدم و بعد از گفتن چند کالمی، 
کانون جذب نیکوکاران و داوطلبان برای کمک 
به توســعه خدمات بهداشــتی و درمانی مردم 
استان گلستان در خانه داوطلب جمعیت هالل 

احمر را راه انداختیم.«
مهر ماه سال گذشته آن ها نتیجه این همدلی را 
با ساخت نخستین خانه سالمت و امید در سطح 
کشور جشن گرفتند، این خانه شد مرکزی برای 
غربالگری ســرطان، آموزش های پیشگیرانه ، 
خدمات فیزیوتراپی و پایش سالمت شهروندان. 

 ردپایی از کارهای نیک
اعضای این خانــه تالش زیادی کــرده اند تا از 
منابع طبیعی غرب استان گلستان ، 15 هکتار 
زمین بگیرنــد. از  اطرافیان هم برای ســاختن 
دهکده بیــن المللی امداد و نجات شهرســتان 

 کار خیر برای جبران
 سال های دور از وطن

پای صحبت داوطلبی  که برای انجام کارهای خیر به ایران آمد

بهترین محل برای خدمت
 از دیدن خوشحالی دیگران و اینکه در جمعیت هالل احمر فرصتی به دست آورده تا 
از زمان و ظرفیت مالی خود در راه خیر استفاده کند خرسند است. تاکید می کند  هالل 

احمر بهترین جا برای کسانی که می خواهند به مردم شان خدمت کنند.

فاطمه صادقی

قربان محمدی شاه نظری از اهالی روستای کملر شهرستان گمیشان در اســتان گلستان است. اهل تسنن است و 
دانش آموخته رشته الهیات، پیشه اصلی اش کشــاورزی و دامداری است. دو فرزند و سه نوه دارد. اگر سراغش را از 
اهالی روستا بگیرید همه او را می شناسند. مردی که با وجود گذشت 30 ســال زندگی در خارج از کشور، دوباره به 
زادگاهش بازگشته و از خداوند 10 سال عمر خواسته تا سال هایی را که نبوده با وقف دارایی و توان خود در جمعیت 
هالل احمر جبران کند. وضعیت مالی خوبی دارد؛ خانواده اش را همراهانی می داند که در راه نیک با او هســتند و به 

اندک مالی از این اموال قناعت کرده و بقیه  اش را گذاشته اند برای کار خیر.
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یادداشت

روش های استحکام خانواده از 
منظر اسالم كدام است؟

تأملی در مفهوم »فلسفه و 
هدف زندگی«

 سعادت 
حقیقی 

 پرسش ازنگاه
 زندگی

رفتار شناسی

 با دكتر غالمعباس خراسانی 
درباره  اصول زندگی بهتر

خانواده ای شاد 
پر از حس زندگی

روش های استحکام خانواده از منظر 
اسالم كدام است؟

 مسیر سعادت

خانـواده
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یادداشت

    اهداف خانواده در اسالم 
نظام مطلــوب خانواده در اســام در راســتای 
رسیدن انســان ها به بندگی خداوند، مجموعه ای 
از اهداف ثانوی را دنبــال می کند که از مهم ترین 
آن ها می توان به آرامش درونی همسران، پرورش 
فرزندان ســالم و رشــد معنوی اعضای خانواده 
اشــاره کرد. این نظام، تفاوت هــای طبیعی زن 
و مرد را به عنوان یک مبنای انســان شــناختی 
مفروض می گیرد، ضمن آن که بر مبانی ارزشــی 
خاصی استوار است که پذیرش پاره ای تمایزهای 
جنســیتی در نقش های زن و مــرد، از مهم ترین 
آن هاست. نگرش اصالت جمعی نیز یکی از مبانی 
ارزشــی دیدگاه اسام اســت که نفی ارزش های 

فردگرایانه را در پی دارد.
در ارتباط بــا روش های نظام خانواده اســامی، 
برای دســتیابی به اهداف مورد نظر با مجموعه ای 
گسترده و هماهنگ از روش های تحکیم خانواده 
روبه رو می شــویم که اغلب در قالب رهنمودهای 
وجوبی و اســتحبابی ارائه شــده اند. گذشــته از 
تقویت ایمان و اخاق که برجســته ترین روش در 
این نظام است، اسام بر روش هایی مانند تقدس 
بخشیدن به ســنت ازدواج، افزایش آگاهی های 
زناشــویی، تشــویق واقع نگــری و اجتنــاب از 
گرایش های رمانتیک، کاهش خردمندانه ســن 
ازدواج، ارضای صحیح نیازهای جنسی و عاطفی، 
تقویت محبت متقابل همسران، تقویت مناسبات 
خویشاوندی، فراهم کردن حمایت های اجتماعی 
و حکومتی برخانــواده و مبارزه بــا الگوهای ضد 
خانواده از قبیل تجردگزینی، روابط آزاد جنســی 
و همجنس گرایــی تأکید کرده اســت. بنابراین 
بحث و بررسی پیرامون خانواده در اسام با توجه 
به کارکردهای حیاتی خانواده و با عنایت به غنای 
آموزه های اســام در این زمینــه، به خودی خود 
دارای اهمیت اســت. اما آنچه اهمیت موضوع را 
دوچندان می کند، تهدیدها و آســیب هایی است 
که در دهه های اخیر نهاد خانواده را به طور جدی 
به چالش کشــیده و پیامدهای منفی شــدیدی 
برای آن به بارآورده اســت. به طور خاص نادیده 
گرفتن یا انکار تفاوت هــای طبیعی زن و مرد و در 
نتیجه، مقابله با هرگونه تمایز جنسیتی بین زنان 
و مردان در زمینه حقوق و مسئولیت ها و کوشش 
براي حذف این تمایزهــا، غلبه رویکرد حقوقی به 
حل مسائل و مشــکات خانواده و کمرنگ شدن 
رویکرد اخاق محور و همچنین روند روبه رشــد 

ضمن آن که هر یک اهداف خــاص خود را دنبال 
می کنند، در نهایت، در راســتای تحقق بخشیدن 
به هدف غایی یادشده طراحی شده اند که بازتاب 
این امر را می توان در مبانی و مفروضات ارزشی این 
نظام ها از یک سو و روش های دستیابی به اهداف از 
سوی دیگر مشاهده کرد. در ضمن، مجموعه ای از 
مبانی هستی شناختی در نظام های مطلوب اسام 
مفروض گرفته شده که هم در مبانی ارزشی و هم 

در روش ها تأثیرگذارند.

اسام، به عنوان جامع ترین دین الهی، تعریفی از 
سعادت حقیقی انسان و راه وصول به آن ارائه داده 
که بر همه کنش ها و روابط انسانی در همه حوزه ها 
از جمله حوزه خانواده سایه می افکند و آن ها را در 
مســیر خاصی هدایت می کند. از دیدگاه اسام، 
سعادت انســان در بندگی خداوند و قرب او تبلور 
می یابد که هدف غایی در نظام مطلوب اسام تلقی 
می شــود. بدین ترتیب خرده نظام های مطلوب 
اسام در حوزه های خانواده، اقتصاد، سیاست و ... 

سعادت حقیقی 
حجت االسالم والمسلمین حسین بستان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

خانواده، نهاد اجتماعی جهان شمولي است كه به رغم كوچک بودن، دارای آثار و كاركردهای پردامنه زیستی، 
روانی، دینی، آموزشی، تربیتی، جمعیتی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی است. تأثیر آشکار و پنهان خانواده 
بر دیگر نهادهای اجتماعی و متقاباًل تأثیرات گوناگون آن نهادها بر خانواده، باعث شده است كه اندیشمندان 
حوزه های مختلف علوم انســانی، و نیز سیاســتگزاران و برنامه ریزان اجتماعی، به طور فزاینده به مسائل 
خانواده عالقه نشان دهند. در این یادداشت دیدگاه اســالم در مورد خانواده و استحکام آن به صورت اجمالی 

بررسی می شود.

روش های استحکام خانواده از منظر اسالم كدام است؟

نظام مطلوب خانواده
نظام مطلوب خانواده در اســام در راستای رســیدن انســان ها به بندگی خداوند، 
مجموعه ای از اهداف ثانوی را دنبال می کنــد که از مهم ترین آن ها می توان به آرامش 

درونی همسران، پرورش فرزندان سالم و رشد معنوی اعضای خانواده اشاره کرد.
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می نویســد: »هر یک از زن و مرد به دستگاه تولید 
مثل خاصی مجهز شده اســت به گونه ای که در 
عمل، هر یک کار دیگری را تکمیل می کند و تولید 
نسل برآیندی از مجموع آن دو است؛ پس هر یک 
از زن و مرد فی نفسه ناقص و نیازمند دیگری است 
و از مجموع آن دو، یــک واحد تام به وجود می آید 
که می تواند تولید نســل را موجب شود. به دلیل 
همین نقص و نیازمندی اســت که هر یک از آن 
دو به سوی دیگری کشیده می شود تا با پیوند با او 
آرامش یابد، زیرا هر ناقصی مشتاق کمال خویش 
است و هر نیازمندی به کسی یا چیزی مایل است 
که نیاز او را برطرف کند.« )طباطبایی، المیزان فی 

تفسیر القرآن، ج 16، ص 166(
در همین راســتا نقش غیرت در تقویت پیوند زن و 
شوهر مورد تأکید قرار می گیرد. غیرت نه از مقوله 
حسادت است و نه از خودپرســتی ناشی می شود، 
بلکــه به عنــوان یک ویژگــی طبیعــی و فطری 
در مــردان، با تأثیــر دو جانبه ای که بــر مرد و زن 
می گذارد، پیوند آن ها را محکم تر می کند؛ از یک سو 
مرد را از روی آوردن به زنا و روابط نامشروع با زنان 
دیگر باز می دارد که امام علی)ع( در جمله گهرباری 
فرمودند: »شــخص غیرتمند هرگز زنا نمی کند«، 
و از سوی دیگر به عنوان ســپر حفاظتی طبیعی، 

امنیت جنسی زن را افزایش می دهد.
ب( عوامل ثانویه اتحاد خانوادگی

مقصود از عوامل ثانویه، عواملي است که در اتحاد 
خانوادگی، به ویژه در تقویت و اســتمرار آن نقش 
دارند؛ رفتارهای ارادی یا ســاختارهایی است که 
از سویی ریشــه در ویژگی های فطری زن و مرد، 
یا همان عوامل اولیه دارند و از ســوی دیگر، تحت 
تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرند. 
بر حسب نظریه فطرت خانواده گرایی، تقسیم کار 
جنســی در خارج از چارچوب ازدواج، مهم ترین 
عوامل ثانویه قلمداد می شوند. این عوامل از طریق 
دو مکانیزم مختلف بــر اتحــاد خانوادگی تأثیر 

می گذارند:
ـ فراهم کردن زمینه ارضای نیازهای جنســی و 

عاطفی متقابل زن و مرد. 
ـ تداوم بخشیدن و احیاناً تشدید نیازهای جنسی، 

عاطفی و معیشتی متقابل زن و مرد.
نقــش سرپرســتی مــرد در خانواده نیــز عامل 
ثانوی دیگری برای اتحاد خانوادگی اســت که با 
تفاوت های طبیعی زن و مرد، به ویژه میل مرد به 
تســلط ظاهری بر زن و میل زن به انقیاد در برابر 

مرد و حمایت شدن از ســوی او، انطباق دارد و در 
جهت ارضای این نیازهــای عاطفی متقابل عمل 
می کنــد. برخی معتقدند زن به حســب طبیعت 
خود، مدیریت مرد را می پذیــرد و صفت آمریت 
را در مرد دوســت می دارد، مگــر در مواردی که 

شخصیت او مورد تحقیر قرار گیرد.
خودداری از روابط و التذاذات جنســی در خارج 
از چارچوب ازدواج نیز عامل ثانوی دیگری اســت 
که از طریق تشدید نیازهای جنسی و عاطفی زن 
و مرد به یکدیگر، به افزایش میزان پیوســتگی و 
اتحاد خانوادگی کمک می کنــد. به طور کلی هر 
چه مردم جامعــه ای به این خــودداری پایبندتر 
باشــند، پیوندهــای خانوادگــی در آن جامعه از 
استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود و برعکس، 
به میزانی کــه آزادی هــای جنســی در جامعه 
گسترش یابد، پیوند خانوادگی سست تر خواهند 

شد.
ج( عوامل پشتیبان

عوامل پشتیبان، به عوامل انگیزشی یا بازدارنده ای 
اشــاره دارد که فاقد خاســتگاه طبیعی بوده و به 
عوامل تربیتی و محیطــی باز می گردد و در جهت 
تقویت پیوندهای خانوادگی عمل می کند، گرچه 
برای ایفــای هرچه بهتر این نقــش باید با عوامل 
طبیعی اولیه و عوامــل ثانویه هماهنگ باشــد. 
آگاهی بخشی، تربیت اخاقی و جنسیتی، تدابیر 
حقوقی، حمایت اجتماعــی و کنترل اجتماعی از 
مهم ترین عوامل پشتیبان به شمار می روند که هر 

کدام شاخه های متعددی را در برمی گیرد:
در بُعد آگاهی بخشی می توان به مواردی همچون 
آمــوزش حقوق خانــواده، آمــوزش تفاوت های 
طبیعی زن و مرد، آموزش مهارت های ارتباطی به 
همسران و همچنین آموزش مجموعه ارزش های 
خانواده گرایانــه، از جملــه ارزش هــای ناظر به 
تشکیل خانواده و صیانت آن، اهتمام به نقش های 
همســری، مادری و پدری، احترام و رسیدگی به 

والدین و خویشاوندان و ... اشاره کرد.
در ارتبــاط با تربیت اخاقی، نقــش این عامل در 
اصاح فرد، خانواده و جامعه در چارچوب اندیشه 
دینی به حدی روشــن اســت که می توان آن را 
پیش فرض هر اندیشمند دینی تلقی کرد، هر چند 
به آن تصریح نکرده باشــد. در بُعد تدابیر حقوقی، 
نقش قوانین و مقــررات حکومتــی در تقویت یا 
تضعیف پیوندهای خانوادگی با تجارب بی شــمار 

تأیید شده است. 

رفع محدودیت های ارتبــاط بین مردان و زنان در 
محیط های عمومی و گسترش روابط آزاد جنسی، 
از بارزتریــن ایــن تهدیدها و آسیب هاســت که 
نخســت، جوامع غربی و پس از آن ها دیگر جوامع 
را همچون توفان های ســهمگین درنوردیده اند. 
شــگفت آور آن که این رویکردهای نظری و عملی 
ضد خانواده معموالً از پشتوانه نظریه های به ظاهر 
علمی برخوردار بوده اند و با بهره گیری از اهرم های 
سیاســی و حقوقی، از جمله معاهدات بین المللی 
بعضاً الزام آور، مســیر گســترش خود را به همه 

جوامع هموار کرده اند.

   پیدایش نهاد خانواده
براساس نظریه فطرت خانواده گرایی، انگیزه های 
عاطفی دارای منشــأ فطری در گرایش دو جنس 
مذکــر و مؤنــث در تشــکیل خانــواده دخالت 
داشته اند. آیه 3 سوره روم می فرماید: »َوِمْن آیَاتِِه 
ِّتَْسُکنُوا إِلَْیَها َوَجَعَل  أَْن َخَلَق لَُکم مِّْن أَنُفِسُکْم أَْزَواًجا ل
ًة َوَرْحَمًة«، آفرینش همســران برای  بَْینَُکم مَّــَودَّ
آرامش یافتن آنان در کنار یکدیگر را از نشانه های 
الهی معرفی کرده و ایجاد زمینه های مهر و مودت 
میان ایشان با واژه »َجَعَل« به خداوند اسناد داده 
شده است که بر خاســتگاه فطری کشش متقابل 
زناشــویی داللت دارد، همچنیــن مدلول برخی 
روایات آن اســت که کشــش متقابل جنســی و 
عاطفی زن و مرد از آغاز آفرینش انســان، یعنی از 

زمان آدم و حوا وجود داشته است. 

   استحکام خانواده
نظریه فطرت خانواده گرایی سه دسته از عوامل را 
در اســتحکام خانواده مؤثر می داند که در ادامه به 

بررسی آن ها می پردازیم:
الف( عوامل اولیه اتحاد خانوادگی

مقصــود از عوامل اولیــه، بنیادی تریــن عوامل 
استحکام خانواده است. برحســب نظریه فطرت 
خانواده گرایــی، عوامل اولیه همــان تفاوت های 
طبیعی زن و مرد، شــامل تفاوت های جســمی و 
عاطفی اند کــه باعث نیاز و وابســتگی متقابل دو 
جنس به یکدیگر می شــوند و از این طریق نقش 
اصلی را در به هم پیوســتگی و اتحــاد زن و مرد 
ایفا می کنند. عامه طباطبایــی در بیان اهمیت 
پــاره ای از این عوامــل اولیه؛ یعنــی تفاوت های 
زیست شناختی زن و مرد در زمینه تولید مثل و اثر 
آن ها در شکل گیری و استحکام پیوند خانوادگی 

غیرت ، حسادت نیست
غیرت نه از مقوله حسادت است و نه از خودپرستی، بلکه به عنوان یک ویژگی فطری 
در مردان، با تأثیر دو جانبه ای که بر مرد و زن می گذارد، پیوند آن ها را محکم تر می کند؛ از 

یک سو مرد را از روی آوردن به زنا و روابط نامشروع با زنان دیگر باز می دارد.

اسام بر 
روش هایی 

مانند تقدس 
بخشیدن به سنت 

ازدواج، افزایش 
آگاهی های 

زناشویی، تشویق 
واقع نگری 

و اجتناب از 
گرایش های 

رمانتیک، کاهش 
خردمندانه سن 
ازدواج، ارضای 

صحیح نیازهای 
جنسی و عاطفی، 

تقویت محبت 
متقابل همسران، 
تقویت مناسبات 
خویشاوندی و ... 

تأکید کرده است
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نگاه

به یک معنا، پرســش از فلســفه و هدف حیات، به 
هیچ وجه تازگی نــدارد و از دوران های قدیم در هر 
جامعه ای، افراد زیادی با اشــکال گوناگون ، پاسخ 
قانع کننده ای درباره آن موضــوع فراهم آورده اند. 
اگرچه ســؤال صریح و مســتقیم درباره فلسفه و 
هدف حیات در دوران ماقبل سه قرن اخیر، چنان 
شیوع و رواج نداشته اســت ، ولی انسان ها به طور 
کنایه و غیرمستقیم با فدا کردن هستی خویش در 
راه ایدئولوژی ها به خوبی نشان داده اند که سؤال از 

زندگی، برای آنان بااهمیت بوده است. 

به طور کلی می توان گفت: در گذرگاه تاریخ، هر فرد 
هوشــیاری که در پهنه تاقی خطور ماده و حیات 
برای کمترین لحظات توانســته است »مِن« خود 
را از غوطه ور شدن در شــادی و اندوه و کشش های 
ضروری حیات باالتر بکشــد و حیات را برای خود 
برنهد، فوراً ســؤال از هدف و فلسفه زندگی برای او 

مطرح شده است.« 
کوشــش های درخشــان فاســفه یونــان و 
اندیشمندان روم و همه بانیان مذاهب بزرگ درباره 
توجیه و تفسیر حیات آدمی، خود دلیل بارزی است 

که می تواند تعمیق آنان را در فلسفه و هدف حیات 
اثبات کند. کســانی که اطاع کافی از سرگذشت 
ایده ها و عقاید کلی درباره هستی دارند، می دانند 
که بروز آن ها یکی از نتایج مطرح کردن »خود« به 
عنوان جزئی از هستی است. به خصوص این سؤال 
حیاتی در فرهنگ اســامی به وســیله پیشتازان 
آن ها، چه در مقام پاسخ گویی به سؤال مذکور و چه 
به طور مستقل، دیده می شود. قرآن در حدود صد 
مورد درباره حیات و تشبیه و تفسیر و توجیه و بیان 

هدف آن تذکر داده است.
بنا به ماحظات فوق، سؤال از فلسفه و هدف حیات 
از نظر تاریخی مســاوی با تاریخ هوشیاری آدمیان 
است. در صورتی که در دوران اخیر به علت باز شدن 
برخی از رموز طبیعت و پیشرفت هایی چشمگیر، 
یا به عبارت شایســته تر به دلیل گســترش روابط 
انســان با طبیعت، به غلط چنین گمان رفته است 
که هستی دارای آن ابهت و عظمت نیست، لذا سؤال 
مزبور با این که جدی است، سبک تر و بی اهمیت تر 
مطرح می شود و متقابًا پاســخ هایی نیز که به آن 
داده می شــود، عامیانه تر اســت و از دیدگاه های 
محدودتری ناشی می شــود. گویی مردم دوران ما 
درصدد برآمده اند که فلسفه و هدف حیات را مانند 
فلســفه و هدف محســوس آب خوردن در موقع 

تشنگی بفهمند. 
نکته دوم که موجب افزایش و شــیوع سؤال مزبور 
شده است، دگرگون شــدن چهره حیات به وسیله 
غوطه ور شــدن در عربده های ناخودآگاه ماشین 
اســت که از اواخر قرن هجدهم به این طرف رو به 
گســترش اســت. در نتیجــه متفکرنماهایی که 
یا بیماری روانی شکنجه شــان مــی داد و یا برای 
ارضای حس شــهرت زمینه مناســبی برای خود 
می دیدند، به جای این که برای برداشــتن سنگی 
که روی منبع حیات آدمیان افتاده است بکوشند، 
فریاد برآوردند که منبع آب ندارد و یا آب منبع تمام 
شده است و پوچی حیات را نتیجه گرفتند! اکنون 
که می خواهیم درباره هدف دار بودن زندگی بررسی 
الزمی داشته باشیم، بایستی معنای پوچی حیات 

و مختصات آن را به طور اختصار از نظر بگذرانیم. 

    مختصات روانی پوچ گرایی
برای شناخت چگونگی احســاس پوچی زندگی، 
بایستی مختصات روانی انســان پوچ گرا را بررسی 

کنیم.
حقیقت و نمود این مختصــات را نمی توانیم مانند 

پرسش از زندگی

سؤال از فلســفه و هدف حیات از نظر تاریخی، مساوی با تاریخ هوشیاری آدمیان اســت. پاسخ ها به سؤال» هدف از 
زندگی«، متین و باشکوه و موقرانه بازگو می شد، زیرا جهان هستی برای آن ها عظمت و شکوه و جاللی داشت كه آنان را 

وادار به احتیاط در بحث می كرد. در نوشتار زیر، فلسفه و هدف زندگی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.

تأملی در مفهوم »فلسفه و هدف زندگی«

سوالی در حکم ایست
سؤالی که برای یک فرد مطرح می شود، به منزله عامت »ایست« است که در موقع گم 
شدن راه به ســوی مقاصد، در مقابل دیدگان آدمی نمودار می گردد و سطحی بودن و 

عمیق بودن یک سؤال، رابطه مستقیم با موقعیت مخصوص سؤال کننده دارد.

دكتر سیدجواد میری
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هدف مختلف است و هر کسی مقداری از واحدهای 
روشــن این عناصر )واقعیات( را برای خود مطرح 
می کند و هدف زندگــی را در آن ها می جوید. مثًا 
یک ماهیگیر معمولی، فلســفه حیات را در فلسفه 

ماهیگیری جستجو می کند. 
حاال برای توضیح هدف زندگی، دو مطلب را بررسی 

می کنیم.
      هدف چیست؟

هدف آن حقیقتی است که آگاهی و اشتیاق برای به 
دست آوردن آن، محرک انسان است. به طور کلی 

هر هدفی چهار جنبه دارد: 
الف( جنبه درون ذاتــی که مربوط به یکی از جهات 
مایم با طبیعت انســانی اســت و مورد آگاهی و 

اشتیاق او قرار می گیرد.
ب( جنبه برون ذاتی که وجود واقعی هدف اســت 
و وصول به آن، مطلوب آدمی اســت. کار و حرکات 
یک انســان هدف دار در میان دو جنبه فوق صورت 
می گیرد، یعنی هر کار هدف دار، از آگاهی و اشتیاق 
به هدف آغاز می شود و پس از انجام کارهای مربوط، 
در وصول به هدف واقعی که در بیرون از ذات انسانی 
وجود دارد، پایان می پذیرد. البته این مســئله هم 
مورد توجه اســت که هر ســه مرحله کار هدف دار 
)آگاهی و اشتیاق به هدف، کار، تحقق یافتن هدف و 
وصول به آن( از نظر عوامل و شرایط مادی و روحی، 
اموری هستند کامًا نسبی و محدود به مقتضیات 
و انگیزه هایــی که پیرامــون هر کار هــدف دار را 

فراگرفته اند. 
      زندگی چیست؟

برای توضیح معنای زندگی، عینک های مختلفی 
الزم اســت تا بتوان بــه کمک آن ها، ایــن پدیده 
بدیهی تر از همه چیز و تاریک تر از همه پدیده ها را 
دید. ممکن است گفته شود، چرا این پدیده بدیهی را 
مورد کاوش قرار داده اید؟ در پاسخ باید گفت: چون 
بحث ما هدف زندگی است، شناخت هدف زندگی 
به بررسی اجمالی زندگی نیازمند است. بدون این 
بررسی، زندگی ارزش ادامه دادن را ندارد. چنان که 
سقراط گفته است: »زندگِی بررسی نشده، ارزش 

زیستن ندارد.« 
در این یادداشــت، نظری به تفسیرهای گوناگون 
بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و فلسفی حیات نداریم. 
برای موضوع ســؤال، یعنی فلسفه و هدف زندگی، 
همان جنبه بدیهی حیات کفایت می کند که عبارت 
است از دارا بودن انســان پدیده ای را که به وسیله 
آن حرکت می کند. احســاس دارد، لذت می برد، 

درد می کشد، دانایی به دســت می آورد. غرایزی 
را داراست، در جســتجوی کمال است، عضوی از 

اجتماع می شود، حرکات جبری دارد و آزادانه و ... 
البته مسلم است که امور مزبور زندگی را به طور همه 
جانبه برای ما توضیح نمی دهند، ولی کســانی که 
سؤال از هدف زندگی برایشان مطرح است، زمینه 
زندگانی را با امور مزبور منظور کرده و مسئله مورد 

بحث را مطرح می کنند. 
این مسئله را فراموش نمی کنیم که کیفیت سؤال 
از هدف و انگیزه آن با چگونگی تفسیر زندگی رابطه 
مســتقیم دارد. مثًا ســؤالی که برای یک رادمرد 
باعظمت در فلســفه زندگی مطرح می شود، غیر 
از ســؤالی اســت که برای یک آدم فرومایه تبهکار 
مطرح می گردد. به همین علت است که می گوییم: 
»تحقیق و تصفیه هر سؤال مانند پاک کردن گرد و 

غبار از روی جواب آن سؤال است.«
ســؤالی که برای یک فــرد یا یــک جامعه مطرح 
می شــود، به منزله عامت »ایســت« است که در 
موقع گم شــدن راه به ســوی مقاصــد، در مقابل 
دیدگان آدمی نمودار می گردد و ســطحی بودن و 
عمیق بودن یک سؤال، رابطه مستقیم با موقعیت 
مخصــوص ســؤال کننده )از نظــر معلومــات و 

خواست های او( دارد.
کارگــری را فرض کنیــد که مشــغول قالب زدن 
آجر است. کودک چهارســاله ای که از آن جا عبور 
می کند به پدرش می گوید: پدر جان، این شخص 
چه می کند؟ پــدر می گوید: فرزندم این شــخص 
کار می کند و آجر قالب می زند. کودک یک ســؤال 
دیگر می کند و می گوید: برای چه کار می کند؟ پدر 
می گوید: برای آن که مزد بگیرد. این پاسخ کودک 
را قانع می ســازد و به پدر می گوید: پدرجان برویم، 

مادر منتظر است. 
همین پرســش برای ابن خلدون، ریکاردو و کارل 
مارکس نیز پیش می آید: کار چیست و نقش آن در 
تولید کاال کدام است؟ تا این پرسش از نظر امثال آن 
مردان به پاسخ نهایی برسد، شاید اوراق تاریخ بشری 
به آخرین صفحات خود رسیده باشد. بنابر مطالب 
فوق، برای یافتن پاسخ یک پرسش، تحقیق و تصفیه 
منطقی الزم اســت تا نقطه واقعی »ایســت« که 
سؤال کننده را متوقف ساخته است، آشکار گردد. 
بحث ما که عبارت است از ســؤال از فلسفه و هدف 
زندگی، با نظر به شرایط گوناگون کسانی که سؤال 
مزبور برای آنان مطرح اســت، به تحلیل و تصفیه و 

تحقیق مشروحی نیازمند است. 

یک پدیده فیزیکی محســوس توصیــف کنیم؛ 
زیرا هیچ یک از نمودهــا و فعالیت های روانی، قابل 
توصیف فیزیکی نیستند. به همین خاطر است که 
روان شناسان و روان پزشکان مجبور می شوند برای 
توضیح کافی درباره پدیده ها و فعالیت های روانی، 

دست به تشبیهات حسی بزنند.
1 اساسی ترین خصوصیت پوچ گرایی، دگرگون 
شدن احساس حیات طبیعی است که نه تنها حیات 
را از جوشــش خود می اندازد، بلکه در عین حال آن 
را به عنوان یک ضــرورت تنفرآور در نظر انســان 
جلوه می دهد، مانند اجباری که یک انسان تشنه، 

خوردن آب گل آلود را پر ارزش احساس کند. 
2 در هم پاشــیدگی واقعیات و قوانیــن و روابط 
حاکم بر آن واقعیات که در روان پوچ گرایان صورت 
می گیرد. از دریچه چشــم یک زنده بی هدف 2+2 
قابل انعطاف به 11+8 است و زیبایی ها و زشتی ها 
بی اساس اند و بایستگی ها و شایستگی ها، واقعیتي 
جدی تر از خیــاالت ندارند. نه متغیــرات برای او 

مفهوم دارند و نه ثابت ها.
3 همواره موقعیت های لحظه ای اســت که روان 
انســان پوچ گرا را تحت تأثیر قرار می دهد و سپری 
شــدن همان لحظه، یکی از دو راه پیشروی اوست: 
یا می اندیشــد و نتیجه ای جز شوراندن واحدهای 
ناراحت کننده درونی نمی بیند و یا با کوششی زیاد، 

خود را از هوشیاری و احساس »من« رها می سازد: 
می گریزد از خودی در بی خودی

 یا به مستی یا به شغل ای مهتدی
4 ســقوط ارزش ها و مخلوط شــدت عظمت ها 
و پستی هاســت که دامن گیر روان هــای پوچ گرا 
می شــود. به وجود آمدن مختصات چهارگانه در 
درون پوچ گرایان جریان منطقی اســت که معلول 
ناتوانی آنان از تفسیر حیات و قوانین آن است. دچار 
شدن بسیاری از انســان ها در هر دوره و جامعه ای 
به این بیماری، گرچه ناگوار اســت، ولی ناگوارتر و 
شگفت آورتر از آن است، این است که این بیماری را 

به شکل فلسفه و مکتب عرضه می کنند! 
برای هواخواهان این گونــه جهان بینی، که حیات 
واقعی خود را چه در راه به دســت آوردن شهرت و 
چه به دلیل خودباختگی واقعی از دست داده بودند، 
حیات کلی آدمیان پوچ جلــوه کرد. آنان هیاهویی 
در این باره به راه انداختنــد و از آب گل آلود جوامع، 
ماهی ها بیرون کشــیدند و حقیقت را به دســت 
نیستی و نابودی ســپردند. عناصر تشکیل دهنده 
مسئله هدف زندگی از نظر خود انسان های جوینده 

هوشیاری تاریخی
سؤال از فلسفه و هدف حیات از نظر تاریخی مساوی با تاریخ هوشیاری آدمیان است. 
در دوران اخیر به علت پیشرفت هایی چشــمگیر،  به غلط چنین گمان رفته است که 

هستی دارای آن ابهت و عظمت نیست.

متفکرنماهایی که 
یا بیماری روانی 

شکنجه شان 
می داد و یا برای 

ارضای حس 
شهرت زمینه 
مناسبی برای 

خود می دیدند، 
به جای این که 
برای برداشتن 
سنگی که روی 

منبع حیات آدمیان 
افتاده است 

بکوشند، فریاد 
برآوردند که منبع 
آب ندارد و یا آب 
منبع تمام شده 
است و پوچی 

حیات را نتیجه 
گرفتند!
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گزارش

  بلوغ چیست؟
بلوغ یعنی روزهایی که فرد دچار تغییرات ســریع 
می شــود و همه چیز روی دور تند قرار می گیرد و 
اندام ها درگیر یک رشــد زیاد می شوند. این رشد 
سریع و ناگهاني یک تا دو سال قبل از این که پسر یا 
دختر به بلوغ جنسي برسد شروع مي شود و شش 
ماه تا یک سال بعد از آن هم ادامه مي یابد، بنابراین 
دوره کامل این مرحله رشــد ســریع، حدود سه 
سال طول مي کشــد. تغییرات ناگهاني و سریعي 
که هنگام بلوغ اتفاق مي افتد موجب سراســیمه 
شدن، دســت پاچگي و نگراني نوجوانان شده و در 
خیلي از موارد منجر به بــروز رفتارهاي ناهنجار و 
غیرمطلوبي در آنان مي شود. چون در مراحل بلوغ 

متین ســیفی | پســر بچه بازیگوش دیروز كه از دنیا فقط توپ و فوتبال و بازی های 
پرهیجان را دوست داشــت، امروز كمی پشت لبش سبز شــده، صدایش از حالت 
بچگانه خارج شده و گاهی رفتارهایی انجام می هد كه گمان می كنید شخص دیگری 
است و احتماالً او را نمی شناسید. اما او همان پسرک دیروز شماست كه پا به سن بلوغ 
گذاشته و وارد دنیای نوجوانی شده است. برای آن كه از این روزها به سالمت بگذرد و 
تبدیل به یک مرد سالم و كامل شود، بهتر است دانش خود را از روزهای بلوغ پسرتان 

باال ببرید تا بتوانید با علم و آگاهی كنارش باشید.

تحوالت عاطفي
تحوالت عاطفي یکی از تغییرات دوران بلوغ اســت. این که فرزند شــما دوست دارد 
خودکفا باشد، ویژگی اساسی این دوران اســت. او در مقابل امر و نهی تان ایستادگی 

می کند حتی آمار فکر کردن به فرار در این روزها باال می رود.

در دنیای آقا پسرها
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رویش موي صورت زیر بغــل و افزایش موي بدن، 
رویش این موها پس از تکمیل رشــد موهاي زهار 

اتفاق مي افتد.
زبر شدن پوســت، در دوران بلوغ پوست زبر شده 
و رنگ آن خاکستري مي شــود. منافذ پوست هم 

بازتر و وسیع تر مي شوند.
فعالیت غــدد چربي، در اثر افزایــش فعالیت غدد 
چربــي ممکن اســت جوش هایــي روي صورت 
و پوســت بدن ظاهر شــوند کــه به آن هــا آکنه 

مي گویند و محل شایع آن ها صورت است.
تغییر صدا، تغییر صدا ناشــي از رشد طناب هاي 
صوتي اســت. صدا در ابتدا خشن و بعد بم مي شود 
و در ابتدا کمي ناهنجار و شــاید دورگه است، ولي 

به تدریج آهنگ صدا مطلوب تر مي شود.
رشد عضات، عضات )بخصوص عضات سینه( 

رشد مي کنند و نیرو مي گیرند.

  تحوالت روحی
همه چیزهایــی که تــا این جا گفتیــم در مورد 
تغییرات جســمانی و قابــل مشــاهده نوجوان 
اســت، اما تغییرات روانی و روحــی نوجوانان هم 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت. تحوالت رواني 
یکی از تغییراتی است که نوجوانان و خانواده های 
آنــان شــاهد آن هســتند. فرزند نوجوان شــما 
اســتقال طلب می شــود، ممکن اســت منزوی 
شود، با گروه همســاالن بیش از پیش در ارتباط 
خواهد بود و گاهی از فرمان های شما و بقیه مراجع 
قدرت، ســرپیچي می کند. البته تغییرات روانی 
نوجوان به این جا ختم نمی شــود و چیزهایی مثل 
اضطراب، بي خوابي، افسردگي و بي اشتهایي را هم 
شامل خواهد شد. تظاهرات این تحوالت در افراد 
مختلف یکسان نیست، مخصوصاً حالت هایی مثل 
اضطراب و مشکات غذا خوردن در نوجوانانی که 
بستر آماده ای دارند بیشــتر دیده می شود؛ مانند 
آن ها که از اختافــات خانوادگی هم رنج می برند. 
پس هر چه محیــط خانواده آرام تر باشــد جنبه 

مثبت این تحوالت بیشتر است.

  تحوالت عاطفي
تحوالت عاطفي هم یکــی دیگر از تغییرات دوران 
بلوغ است. این که فرزند شــما دوست دارد بدون 
کمک گرفتن از شــما تصمیم بگیــرد و خودکفا 
باشد، یک ویژگی اساســی این دوران است. او در 
مقابل امر و نهی تان ایستادگی می کند حتی آمار 

فکر کردن به فرار در این روزها باال می رود.

  وظیفه والدین
عاوه بر مسائلي که گفته شــد، والدین در این ایام 
باید به اســتعدادها و عایق فرزندشان توجه ویژه 
داشته باشند. بسیاری از افراد در نوجوانی به سمت 
هنر، ورزش و یا هــر چیز دیگر می رونــد و در آن 
بسیار موفق می شوند، بنابراین جا دارد که والدین 
به این جرقه ها توجه کنند و با شناخت استعداد و 

عایق فرزندان خود آن ها را پرورش دهند.
خیلی مهم اســت که شــما به عنوان والدین یک 
نوجوان او را کودک در نظــر نگیرید، به عقایدش 
و خلوتش احترام بگذاریــد. همان طور که در دین 
ما هم آمده است هفت سال سوم که همان دوران 
بلوغ است، باید فرزند در حکم مشاور باشد. یعنی 
از او مشورت گرفته شــود و به نظرش اهمیت داده 

شود.
شــما وقتي مي توانید در گذر منطقي از این دوره، 
به فرزندان خود کمک کنید که اطاعات نســبتاً 
جامعي از ایــن مرحله به دســت آورده و آن را در 
مورد فرزنــدان خود به کار گیریــد و خودتان هم 

صبور باشید تا این روزهای بحران بگذرد.

  مادر، پدر و بلوغ
نقش والد غیر همجنس در روزهای بلوغ بســیار 
مهم اســت؛ شــما به عنوان یک مادر باید تاش 
کنید تا روابط صمیمانه خود را با پســرتان حفظ 
کرده و تصویر خوبی از جنــس مخالف در ذهن او 
ایجاد کنید. تصویــر امروزی کــه او از مادرش به 
عنوان یــک زن دارد، در موفقیت های خانوادگی 
آینده اش بســیار تأثیر دارد. از طرفی باید مراقب 
لباس پوشیدن و نحوه ارتباط جسمی تان باشید؛ 
رعایت کردن حدود الزامیســت. پسر شما در سن 
بلوغ اســت و لباس نامناسب شــما ممکن است 
باعث تحریک او شــود. رعایت این نکته به آرامش 
او کمک خواهد کرد. پدران اما در روزهای نوجوانی 
پســران وظیفه اصلی را بر عهده دارند. اطاعات 
صحیح در مورد بلوغ از طریق پدر باید به پسر گفته 
شــود و همچنین صمیمیت آن ها با هم می تواند 
از بروز بسیاری از مشــکات جلوگیری کند. شما 
به عنوان یــک پدر با حضور کافی خــود در خانه و 
داشــتن برنامه های ورزشــی و تفریحــی همراه 
پســرتان کمک بزرگی به او بــرای گذراندن این 

روزها خواهید کرد.

)قبل و بعد از بلوغ جنســي( نوجوان با تغییرات و 
مشکاتي مواجه مي شــود. باید والدین یا آنان که 
با نوجوان نزدیک تر هســتند به آرامي و با توضیح 

کافي او را در جریان این تغییرات قرار دهند.
آگاهی صحیــح در مورد بلــوغ و اتفاقاتی که قرار 
اســت بیفتد، کمک می کند تا نوجــوان آرامش 
بیشتری داشته باشد. شــما به عنوان والدین یک 
نوجوان اول باید بدانید چــه تغییراتی در زندگی 

فرزندتان ایجاد می شود. 

  تغییرات جسمانی
در دوران بلــوغ چهــار تغییر مهم جســمي در 
نوجوانان پیدا مي شــود که عبارتنــد از: تغییر در 
اندازه بدن، تغییر در اندام هاي بدن، رشد و تکامل 
صفات اولیه جنسي، رشــد و تکامل صفات ثانویه 
جنســي. در مورد تغییر در اندازه و اندام های بدن 
به اختصار صحبت کردیم. مهم ترین چیزی که در 
این بخش نظر را جلب می کند، رشد سریع است و 

بیشتر مشخص شدن جنسیت در اندام ها.
اما صفــات اولیه جنســی چیســت؟ در این باره 
روان شناسان و پزشکان می گویند: »صفات اولیه 
جنســی مربوط به فعالیت بیضه ها و آلت تناسلی 
اســت. این غدد اســپرم و هورمون تستوسترون 
تولید می کنند و تولید اسپرم در تمام طول حیات 

مرد ادامه دارد.
بیضه ها در 15ســالگی فقط 20 درصد رشد دارند 
و بعد از یک یا دو سال ســرعت رشد آن ها افزایش 
می یابد و ســپس کند می شــود، به طوری که در 
18سالگی این رشــد کامل می گردد. اولین انزال 
که یکی از معیارهای بلوغ اســت معموالً در هنگام 
خواب پیش می آید. اگر در مــورد انزال چیزی به 
نوجوان گفته نشده باشد دچار نگرانی و اضطراب 
خواهد شــد، ولی باید بداند که این یکی از مراحل 

رشد و تکامل و امری طبیعی است.
در مــورد صفات ثانویــه جنســی در کتاب های 
پزشکی این طور آمده است: »تا قبل از دوران بلوغ 
ظاهر دختران و پسران فرق چندانی ندارد، اما در 
این ایام تفاوت های بنیادی شــروع می شود. علت 
این تغییرات رشــد تدریجی صفات ثانویه جنسی 
است. صفات ثانویه جنسي در مردان شامل موارد 

زیر است:
رویش موهاي زهار )شــرمگاه(، این موها حدود 
یک سال بعد از شــروع بزرگ شدن بیضه ها و آلت 

تناسلي ظاهر مي شوند.

نقش مهم مادر
نقش والد غیر همجنس در روزهای بلوغ بسیار مهم است؛ شما به عنوان یک 
مادر باید تاش کنید تا روابط صمیمانه خود را با پسرتان حفظ کرده و تصویر 

خوبی از جنس مخالف در ذهن او ایجاد کنید. 

مهم است که شما 
به عنوان والدین 

یک نوجوان 
او را کودک در 
نظر نگیرید، 

به عقایدش و 
خلوتش احترام 

بگذارید. همان طور 
که در دین ما هم 
آمده است هفت 

سال سوم که 
همان دوران بلوغ 
است، باید فرزند 
در حکم مشاور 

باشد
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رفتار شناسی

یک زنگ تفریح نباشــد، بلکه جایی برای آزمودن و آبدیده 
شدن باشــد و همین نگاه را به فرزندانشان انتقال دهند. امام 
صادق)ع( هم در روایتی می فرمایند: »نشاط و شادی در اثر 
راضی بودن به رضای خدا و یقین به دست می آید و اندوه و غم 
در شک و ناخشنودی به مقدرات الهی حاصل می شود« هر 
خانواده ای در طول حیات خود با ســختی هایی رو به روست، 
اما زمانی که بپذیرد اگر فرزنددار نمی شوم، مقدر خداست، 
اگر در کنکور با وجودی که تاش کردم موفق نشدم خواست 
خدا بوده، اگر ورشکست شــدم صاحم در آن بوده و نگاهی 
این چنینی، در این صورت دیگر نه از افسردگی خبری هست 
و نه ناشکری. اعضای آن در هر شــرایطی با آرامش زندگی 

خواهند کرد.«

 زندگی بدون اخم 
هیچ کس دوست ندارد همدم و همصحبت کسی شود که 
بداخاق و ترش روســت. تحمل انســان های بداخاق در 
محیط کاری هم سخت است چه برسد در محیط خانواده 
که قرار است افراد سکینه هم باشند و آرامش بخش یکدیگر. 
در خانواده های شاد، اعضای آن می دانند که باید صورتشان 
خندان و چشم هایشان پرامید باشد. با یکدیگر بداخاقی 
نکنند و هر قدر که می توانند تاش کنند تا با اخاق خوب 
و روی خوش حال یکدیگر را بهبود بخشند. دکتر خراسانی 
در این زمینه می گویــد: »پدر یک خانواده ممکن اســت 

 یکی هست كه همیشه هست
زندگی در هر عصر و مکانی خوبی ها و بدی های خاص خود 
را دارد. کســی نمی تواند بگوید که ما خوشبخت تریم چون 
لباس هایمان را ماشــین لباس شویی می شوید و یا صد سال 
قبل خانواده ها خوشبخت تر بودند چون شب ها دور کرسی 
می نشستند و با هم حرف می زدند. در هر شرایطی، خوبی ها 
و بدی هایی،  راحتی ها و مشــکاتی هست. چیزی که باعث 
ـ چه در زمان گذشته و چه  می شود خانواده ای شاد باشــدـ 
ـ نگاه متفاوت اعضای آن اســت به زندگی.  در زمان فعلیـ 
در قدم اول زن و شوهر باید به این نگرش برسند و در مرحله 
بعد به فرزندان بیاموزند. وقتی والدیــن حضور خداوند را در 
زندگی شان پررنگ ببینند، در زمان های سختی به او توکل 
کنند و بدانند اگر او بخواهد می شود و اگر نخواهد نمی شود، 
آن وقت فضای رضایت در خانه حاکم خواهد بود و این رضایت 
و آرامش باعث می شود شادی با بهانه های کوچک تری ایجاد 

شود و عمیق تر باشد.

 نظر كارشناس
دکتر غامعباس خراسانی، مشــاور خانواده در این زمینه به 
مهر و ماه می گوید: »رضایت به قضا و قدر الهی، چنان آرامش 
و نشــاطی در خانواده به وجود می آورد که همه اعضای آن 
خانواده احساس خوشــبختی کنند. والدین باید در درجه 
اول این حس را در خود بوجود بیاورند، نگاهشــان به زندگی 

خانواده ای شاد پر از حس زندگی

نداداودی

راهکارهایی برای رسیدن به زندگی بهتر در گفت وگو با دكتر 
غالمعباس خراسانی، مشاور خانواده

خانه یعنی جایی كه وقتی وارد آن می شــوی پر شوی از حس آرامش و عشــق. جایی كه اگر صدایی از 
آن بیرون می رود، صدای خنده اســت. جایی كه همه اعضای آن می توانند خســتگی ها، اســترس ها و 
نگرانی هایشان را بردارند و بیاورند كنج آن و به جایش شادی و دلگرمی تحویل بگیرند.خانواده ای از كنار 
هم بودن احساس رضایت و خوشبختی می كنند كه یک جمع شاد داشــته باشند، در این صورت هم زن 
و شوهر انرژی بهتری برای فعالیت های اجتماعی، درســی و موفقیت های كاری شان خواهند داشت، هم 
فرزندان بهتر و صحیح تر تربیت می شــوند و آداب زندگی را می آموزند و هم احتمال خیانت و آسیب های 

دیگر به مراتب كمتر خواهد بود. اما چگونه می توانیم یک خانواده شاد داشته باشیم؟ 

زندگی به عالوه تفریح
تفریح الزمه زندگی است. یک خانواده شاد، از همان زمان که دو نفر هستند، می دانند 
چگونه برای خود تفریحاتی ایجاد کنند که لذت ببرند و همین طور وقتی صاحب فرزند 

می شوند هم برنامه هایی دارند که هم خودشان هم فرزندشان از زندگی لذت ببرند.
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مشکل کاری داشــته باشــد اما می داند که وقتی به خانه 
می آید، باید با روی خوش وارد شود. تقصیر همسر او نیست 
که مدیر توبیخش کرده و فرزنــد او گناهی ندارد که پلیس 
جریمه اش کرده اســت. مادر خانواده هم همین طور؛ اگر 
امروز با مادر شوهرش صحبت تلفنی داشته و از او ناراحت 
است، نباید وقتی شوهرش وارد می شود اخم کند و ُغر بزند 
و ساعات با هم بودن را به هر دو تلخ کند. اگر کارهای منزل 
خســته اش کرده، نباید فرزندش را بی جهت دعوا کند یا با 
بی حوصلگی برخورد کند. آن وقت فرزنــد این دو نفر هم 
یاد می گیرد که وقتی به نوجوانی رســید و در مدرســه به 
مشــکلی برخورد، هنگامی که به خانه برگشت در اطاقش 
را محکم نکوبد. خانواده های شــاد، اعضای خوش اخاقی 
دارند. پیامبر اکرم)ص( وقتــی می خواهد بهتریِن امتش 
را معرفی کند، می گوید: »خوش اخاق ترین شــما، آنان 
که نرمخو و بی آزارند، با دیگــران انس می گیرند و دیگران 
نیز با آنان انس و الفت می گیرند.« امام علی)ع( هم در این 
مورد می فرمایند: »هرکس بداخاق باشد، خانواده اش از او 
خسته می شوند.« پس اگر می خواهید فضای خانه تان شاد 
باشد، با هم خوش اخاق باشــید و لبخند زدن را فراموش 

نکنید.«

 بدترین احتکار، احتکار محبت
یکی از مهم ترین چیزهایی که همه انسان ها به آن نیاز دارند 
این اســت که بدانند کسی آن ها را دوســت دارد. بین زن و 
شــوهر اگر این حس وجود نداشته باشد، زندگی در کاخ هم 
برایشــان عذاب آور و غمگین خواهد بود و هر چه این حس 
قوی تر شــود، زندگی روی شــیرین ترش را به آن ها نشان 
می دهد. این که اعضای خانــواده بدانند در قلب هم جایگاه 
خاصی دارند، باعث می شــود فضای خانه شاد باشد. دکتر 
خراســانی در این مورد توضیح می دهــد: »محبت کردن و 
مورد محبت واقع شــدن، از عواملی است که شادی عمیق 
و ماندگاری را در قلب انســان ها ایجاد می کند، پیامبر)ص( 
می فرماید:»این جمله مرد که به همسرش بگوید: دوستت 
دارم، هیــچ گاه از ذهن و قلب همســر پاک نمی شــود.« 
برعکس آن هم صادق اســت، وقتی زنی به شوهر خود ابراز 
عاقه می کند و عاوه بر بیان کردن به صورت عملی هم به او 
نشان می دهد که چقدر برایش مهم است، یک شعف عمیق 
را در قلب شــوهر ایجاد کرده اســت. وقتی هر دوی آن ها به 
هم ابراز محبت می کنند، فضای خانواده شاد و مفرح خواهد 
بود. چنین زن و شوهری، والدین پراحساس و بامحبتی هم 
هستند. فرزندان آن ها هم ابراز عاقه را می آموزند. می توانید 

این خانه را تصور کنید. خانه ای کــه همه اعضای آن بلدند، 
احســاس و محبتشــان را چگونه بروز دهد، در آن جا دیگر 
جایی برای غم و غصه وجود نخواهد داشــت و یک شــادی 

عمیق و زیرپوستی در خانه وجود دارد.«

 زندگی به عالوه تفریح
تفریح الزمه زندگی اســت. هیجان حکم چاشنی را دارد که 
اگر نباشد غذا مزه نمی دهد. یک خانواده شاد، از همان زمان 
که دو نفر هســتند، می دانند چگونه بــرای خود تفریحاتی 
ایجاد کننــد که لذت ببرنــد و همین طــور وقتی صاحب 
فرزند می شــوند هم برنامه هایی دارند که هم خودشان هم 
فرزندشــان از زندگی لذت ببرند. دکتر خراسانی می گوید: 
»انسان مانند یک ماشین آهنی نیست که هر چه بخواهند از 
آن کار بکشند، بلکه روح و روانی دارد که همچون جسمش 
خسته می شــود. همان گونه که جســم نیاز به استراحت و 
خواب دارد، روح و روانش نیاز به سرگرمی و تفریح سالم دارد. 
اگر خانواده ای حواســش به این موضوع نباشد، خستگی و 
یکنواختی باعث شروع بهانه گیري و تنش بین افراد مي شود. 
بر ای تفریح مي توان کارهای مختلفــی انجام داد؛ مهمانی 
و دید و بازدید یکی از اسباب شــادی و برطرف کننده غم و 
افسردگی است که اسام تحت مفاهیمی چون صله رحم و 
مهمان نوازی اکیداً بدان تشویق و ترغیب نموده و هیچ ابهامی 
در این خصوص باقی نگذاشــته است. در بســیاری از موارد 
همچون تولد فرزند، مجلس عروسی، بازگشت از سفر حج و 
... سفارش به مهمانی و ولیمه دادن کرده است. هم اکنون نیز 
بسیاری از مجالس شاد ما به جهت رعایت همین سنت های 
اسامی است. یکی دیگر از تفریحات خانواده، رفتن به دامان 
طبیعت و سفر است. در دین ما به سفر رفتن هم تأکید زیادی 
شده. این کار هم اهل خانواده را شاد و باروحیه می کند و هم 
می تواند درس های زیادی برای زندگی به آن ها بیاموزد. آیه 
137، ســوره مبارکه آل عمران »فسیروا في االرض فانظروا 
کیف کان عاقبت المکذبین« تأییدکننده همین حرف است 
که در سفر می شــود درس های زیادی برای زندگی گرفت. 
می شود ســفرها را ســاده انجام داد که هزینه زیادی هم به 
خانواده تحمیل نشود. لذت از طبیعت هم اگر با برنامه ریزی 
صحیح باشــد با حداقل هزینه انجام می شود.« اگر محیط 
خانواده شاد باشــد و همه اعضا از بودن در آن خانه احساس 
رضایت داشته باشند، بسیاری از مشکات و آسیب ها اجازه 
ورود بــه آن خانه را پیدا نمی کنند و تربیت بچه ها و نســلی 
سالم هم به بهترین شکل ممکن انجام می شود. خانه هایتان 

شاد، دل هایتان آرام....

رضایت به قضا و قدر الهی
خراسانی: رضایت به قضا و قدر الهی، چنان آرامش و نشــاطی در خانواده به وجود 
می آورد که همه اعضای آن احساس خوشبختی کنند. والدین باید این حس را در خود 

بوجود بیاورند و همین نگاه را به فرزندانشان انتقال دهند.
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مشاوره

10سال است كه ازدواج كرده ام و دو فرزند با فاصله سنی یک سال 
دارم. اوایل ازدواج و دوران عقد مشــکل خاصی نداشتم و اگر هم 
مشــکلی بود با هم حل می كردیم، اما بعد از تولد بچه ها وضع فرق 
كرد. احساس می كنم به علت تولد بچه هایم با توجه به این كه  آن ها 
با فاصله ســنی كم به دنیا آمدند و از همه لحــاظـ  هم فکری و هم 
جسمیـ  توجه من را به خودشان جلب كردند، من و شوهرم از هم 
فاصله گرفتیم و متوجه شدم شوهرم نســبت به من بدبین شده و 
برایم محدودیت هایی قائل شــد. اوایل، محدودیت ها آزار دهنده 
نبودند چون درگیر بچه ها بودم، ولی تقریبًا دو ســال است بسیار 
آزاردهنده هستند. حتی ارتباط من با خانواده ام را هم محدود كرده 

است. چگونه رابطه مان را به روزهای قبل برگردانم؟
متأسفانه زن و شوهرها وقتی با مشکات ارتباطی مواجه می شوند، هیچ گاه سعی 
نمی کنند با صحبت و تبادل نظر منشــأ مشکل را شــناخته و برای رفع آن تاش 
کنند، بلکه به ساخته های ذهن خودشــان توجه می کنند و در فکرشان یک سری 
عوامل را مشخص کرده و دسته بندی می کنند و به تأیید این فرضیه ها می پردازند. 
همســر شــما هم همین طور؛ به جای این که خألهای عاطفی ایجاد شده را مورد 
بررسی قرار داده و سعی کند منشأ را بشناسد و برای رفع آن تاش کند، به بدبینی 
روي آورده است و تصور می کند با محدود کردن هر چه بیشتر شما می تواند شما را 

به خود متوجه و نزدیک کند.
درست است که همسر شما بدبین شــده است، اما شــما دلیل این تغییر رفتار را 
خوب می دانیــد، پس برای رفع این مشــکل اقدام کنیــد. در گام اول همه تاش 
خود را بکنید و برای رفع مشکات عاطفی و ارتباطی تاش کنید. اگر می خواهید 
احساس مطلوب و خوشایندی نسبت به یکدیگر داشــته باشید، باید به مثابه یک 
خانواده خوشبخت احساسات خود را به طور کامًا آشــکار و صریح ابراز کنید. در 
ابراز محبت کامی و غیرکامی و تمجید و ســتایش از یکدیگر بسیار سخاوتمند 
باشید. در ضمن نه فقط محبت و تعهد خود را نســبت به یکدیگر ابراز کنید، بلکه 
کمیت و کیفیت بحث ها و گفتگوهایتان با یکدیگر را هم مطلوب تر کنید. ســعي 
کنید رابطه عاطفی خود با همسرتان را شبیه به روزهای اول ازدواج کنید، خواهید 
دید از بدبینی همسرتان کاسته می شــود و به مرور زمان می توانید ایشان را راضی 
کنید تا برای رفع مشکات عاطفی و ارتباطی به مشــاوره زناشویی مراجعه کنید. 
برای همسرتان زیاد وقت بگذارید و حتی برخی از روزها فرزندانتان را نزد خانواده 
خود یا همسرتان بگذارید و با همســرتان خلوت کنید. تمام این سخت گیری ها و 
حساسیت ها به خاطر عاقه و توجه خاص همســرتان به شماست که متأسفانه به 
شکلی بد بیان شــده و ابراز می گردد. راه رابطه عاطفی با همســرتان را باز کنید تا 

مشکاتتان تعدیل یابد. 

رابطه من و همسرم 1
بعد از تولد فرزندان

مریم عطاریان 
کارشناس ارشد روان شناسی

 دیابتی ها چه بخورند 2
چه نخورند؟

دكتر سمیه جوالیی 
 کارشناس تغذیه

زوج هایی که3
 صاحب فرزند نمی شوند

دكترشاهین شامی اقدم
وکیل پایه یک دادگستری
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به تازگی متوجه شــده ام كه به بیماری دیابت نوع دو مبتال 
هستم، چه تغذیه ای داشته باشــم تا بتوانم این بیماری را 

كنترل كنم؟
زمانی که متوجه می شــوید به دیابت نوع دو مبتا هستید، مصرف میزان 
متعادلی از پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی های ســالم بسیار اهمیت 
می یابد. حتی بعضی ها میزان کربوهیدرات های مصرف شــده را محاسبه 
می کنند. در چنین شــرایطی، این که بدانید در طی روز چه خوراکی هایی 
را با چه میزانــی می توانید بدون خطــر و نگرانی مصــرف کنید ضروری 
است. اصوالً یک شــام ایده آل و در عین حال خوشمزه چه می تواند باشد؟ 
یا حتی یک صبحانه کامل و اشــتهابرانگیز!؟ بعد از داشــتن این اطاعات 
مي توانید بــه راحتی با دیابت کنــار بیایید و به صورت عــادی به زندگی 
ادامه دهیــد. در بیماری دیابت ایــن نکته مثبت وجــود دارد؛ هیچ غذا و 
خوراکی ممنوع نیســت! اما با احتیاط و با محاســبه میزان کربوهیدراتی 
که به بدن می رســانید مصرف کنید. چون کربوهیدرات ها بیشتز چربی ها 
و پروتئین هاي قند خون تان را باال می برند )البته بیشتر افرادی که دیابتی 
هســتند الزم اســت میزان مصرف چربی و پروتئین را هم کنترل کنند( 
بنابراین متخصصان توصیه می کنند در رژیم غذایــی فرد مبتا به دیابت 
45-75 گــرم کربوهیدرات باشــد. با در نظر گرفت وزن شــخص، میزان 
فعالیت بدنی وی، و میزان دارویی که در هر روز می گیرد، این میزان بیشتر 

و یا کمتر می شــود.  این میزان کربوهیدرات به طور روزانه در نظر گرفته 
می شــود، بنابراین می توانید آن را در وعده های متعدد تقســیم و مصرف 
کنید. توصیه می شود حتماً دستگاه تســت قند خون در دسترس داشته 
باشید. استفاده از جدول شــاخص قند خون، نتیجه آزمایش را به صورت 
روشن تری برایتان تفسیر خواهد کرد. هرچه غذاهایی که مصرف می کنید 
در این شاخص در قســمت باالتری از جدول قرار داشته باشند، نشانه آن 
است که نسبت به بقیه که در پایین جدول قرار گرفته اند قند خون را باالتر 

می برند.
سه پیشنهاد زیبا، خوشمزه و مفید:

1 بشقاب غذای تان را رنگین کنید! خیلی راحت بشقاب غذای تان را پر از 
میوه ها، سبزی ها، دانه های گیاهی، آجیل ها و پروتیئن بدون چربی کنید.

2  به میزان کالری موجود در غذاها توجه کنید. ســن، جنسیت، و میزان 
فعالیت روزانه شما، بر این که چه مقدار کالری نیاز بدن شما را برای کاهش 

وزن، افزایش وزن یا حفظ وزن کنونی تأمین می کند مؤثر است.
3  به ســمت فیبرها بروید! می توانیــد فیبر را از غذاهــا و خوراکی های 
گیاهی تأمین کنید. مواد غذایی مانند: دانه های کامل، میوه ها، ســبزی ها. 
پژوهشــگران توصیه می کنند اگر افرادی که دیابت نوع دو دارند از رژیمی 
با میزان فیبر باال استفاده کنند، می توانند ســطح قند خونشان را متعادل 

کنند.

با سالم. من و همسرم با 10 سال زندگی مشترک، به دلیل 
بیماری ناباروری، قادر به داشــتن فرزند نیستیم. آیا به 
لحاظ حقوقی امکان استفاده از شیوه های جایگزین مانند 
دریافت جنین از اشخاصی كه حاضر به اهدا جنین هستند 

برای من وجود دارد؟
طبق قانون نحــوه اهداي جنین بــه زوجین نابــارور مصوب 1382، 
می توانید به یکی از مراکز تخصصی درمان ناباروری مجاز مراجعه کرده 
و جنین  حاصل از تلقیــح خارج از رحم زن و شــوهر داوطلبی را که به 
شیوه آزمایشگاهی منعقد شــده به رحم خود منتقل کنید. البته برای 

این کار الزم است ابتدا مجوز دادگاه را اخذ کنید.
 در این راســتا باید با مراجعه بــه دادگاه خانواده محــل اقامت خود، 
دادخواســتی به خواســته صدور مجوز انتقال جنین مشــترکاً همراه 
همســرتان تقدیم کنید. دادگاه پس از احراز شــرایط الزم، مانند دارا 
بودن صاحیت اخاقی، مبتا نبودن به بیماری های صعب العاج، عدم 
اعتیاد به مواد مخــدر و نیز گواهی معتبر پزشــک مبنی بر عدم امکان 
بچه دارشدن شما و همســرتان و توانایی شــما بر دریافت جنین، این 
مجوز را در رأیی صادر می کند و رأی مذکور قابل ارائه به مراکز درمانی 

فوق الذکر است.
 این رســیدگی، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسي 

مدني صورت می گیــرد. البته زوجین اهداکننده نیــز طبق آیین نامه 
قانون فوق، بایــد داری شــرایطی از جمله موارد ذیل باشــند: وجود 
رابطه زوجیت قانونی و شــرعی بین آن ها، ســامت متعارف جسمی 
و روانی، ضریب هوشــی مناســب، نداشــتن اعتیاد به مواد اعتیادآور 
 و روانگــردان، مبتا نبودن بــه بیماری های صعب العــاج نظیر ایدز، 
هپاتیت، موافقــت و رضایت کتبــی زوجین اهداء کننــده. وظایف و 
تکالیف شما و همسرتان در برابر طفل متولد شــده از لحاظ نگهداری 
و تربیت و نفقــه و احترام نظیر وظایــف و تکالیــف اوالد و پدر و مادر 
اســت. البته در خصوص مواردی مانند ارث، قانونگــذار حکم قضیه را 
مشخص نکرده است. روشی که بیان شد به اهداء جنین موسوم است. 
در مواردی که زوجین به لحاظ اســپرم و تخمک مشــکلی در باروری 
ندارند و ایراد به جهت نداشــتن رحم یا به طور کلی مشــکات مربوط 
به رحم زوجه اســت، روش دیگری تحت عنوان رحــم اجاره ای )رحم 

جایگزین( استفاده می شود. 
در این روش اسپرم و تخمک زن و شوهر در محیط آزمایشکاهی تلقیح 
شده و جهت رشد در رحم زنی داوطلب قرار داده می شود. پس از وضع 
حمل، نوزاد به پدر و مادر واقعی مسترد می گردد. قانون خاصی در حال 
حاضر ناظر بر این گونه درمان ناباروری نیست و عمًا بر مبنای توافق و 

قرارداد بین زوجین و زن داوطلب صورت می گیرد.
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زیبایی

لوازم آرایش است، این که فرهنگ ما به سمتی 
رفته که پول برای کتاب ســخت تر می دهیم تا 
برای لوازم آرایش و این که ســن استفاده از این 
لوازم شــیمیایی پایین آمده، بحثی اســت که 
باید مفصل به آن پرداخت، امــا در این جا فقط 
می خواهیم کمی در این مورد صحبت کنیم که 
این رنگ و آب های مصنوعی زمانی که هر روزه 
و در هر مکان استفاده شــود، زیبایی واقعی به 

همراه ندارد و آسیب هایش بیشتر است.
پس به جای آن که به دنبال کرم هایی باشــید 
که مشکات پوســتی به همراه بیاورد، از این 
فرمول اســتفاده کنیــد: به جــای آرایش به 
سامت پوســت صورتتان توجه کنید. شرط 
الزم و کافــی برای اســتفاده نکــردن از لوازم 
آرایش، داشتن یک پوست ســالم و باطراوت 
است. غذای سالم بخورید. بهداشت پوستتان 
را رعایــت کنید و مراقــب جوش های مزاحم 
باشــید. به جای هزینه برای لوازم آرایش، یک 
صابون صورت خوب و یک شــوینده مناسب 
برای پوســت تهیه کنید. اغلب کرم های ضد 
پیرِی پوســت، برای خانم های زیر 30 ســال 
خیلی قوی هستند و نیازی به استفاده از آن ها 
نیســت، اما اگر هنوز فکر می کنیــد که باید از 
یکی از این انــواع کرم ها اســتفاده کنید، یک 
مدل مایم تر و ضعیــف آن را انتخاب کنید. رژ 
لب هایی که اســتفاده از آن متداول شده، مواد 
شیمیایی اســت که مدام در معرض دهانتان 
قرار دارد و تولید بیماری می کند، اگر یک کرم 
نرم کننده مخصوص پوســت لب داشته باشید 
دیگر نیازی به آن هــا در تمام طول روز ندارید. 
چون اگر لب ها سالم و مرطوب به نظر برسند، 
زیبایی خاص خود را خواهند داشــت. اگر شما 
هم تحت تأثیر مســابقه »هر که بیشتر آرایش 
کند، عمل کند و تغییر در خلقت خداوند ایجاد 
کند زیباتر می شــود«، قــرار گرفته اید، برای 
ترک این عادت، لوازم آرایش اضافه خود را دور 
بریزید. میز آرایش خلوت، کمتر شــما را برای 
آرایش کــردن تحریک می کنــد. یک صورت 
ساده، خندان و با اعتماد به نفس بسیار زیباتر 
از چهره ای اســت که پشت این همه رنگ و آب 
و اضافه و کم کردن های کاریکاتورگونه، اصل 
خود را نشان نمی دهد. لوازم آرایشتان را برای 
خانه و طبق خواسته و ســلیقه همسرتان نگه 

دارید. 

دارد. این روزها مغازه هایی برای دوســت داران 
حجاب ایجاد شــده که هدبند، مقنعــه، انواع 
روســری، آســتین و ... در رنگ بندی های زیبا 
و متنوع می فروشــند. اســتفاده از این وسایل 
می تواند آراســتگی ظاهری را به همراه داشته 
باشــد. چادرهای دانشــجویی، ملــی، لبنانی 
و مانند آن هم که ایــن روزها به بــازار آمده را 
می توان با در نظر گرفتن رنگ روسری،  کیف و 
کفشی مناسب هماهنگ کرد که زیبایی خود را 

خواهد داشت.

      سادگی زیبایی می آورد
برخاف نظر برخــی که فکــر می کنند لباس 
هرچه اضافات داشــته باشــد، بهتر اســت و با 
افزودن گل و نگین و ... در صــدد زیباتر کردن 
آن هستند، متخصصان زیبایی بر این باورند که 
سادگی، زیبایی می آورد. اگر نگاهی به بِرندهای 
معروف بیندازید، مي بینید که لباس هایشان در 
نهایت سادگی است. از آن ســو ما باور داریم که 
یک بانو خوب می داند وقتی به دانشگاه می رود، 
پوشــیدن کفش پاشــنه بلند با صدای گوش 
خراش مناسب نیست، پوشیدن لباس هایی که 
تنگ و بدن نما باشد، چادرهایی که براق است و 
روی آن نگین کار شده و چیزهایی مانند این ها 
مانع از حضور اجتماعی مؤثــر او به عنوان یک 
انسان در جامعه است. انســانی که قرار نیست 

دیگران را جذب جنسیت خود کند. 

      آرایش و این همه حاشیه
این که ایران جزو چند کشور پرمصرف در زمینه 

    قدم اول
اگر کســی فکر کند حجاب محدودیت اســت، 
نمی تواند پوشش و لباس خود را دوست داشته 
باشــد. در این صورت احساســی منفی نسبت 
به ظاهر، نمی گذارد شــخص با اعتماد به نفس 
باشــد. اعتقاد به این که »حجــاب محدودیت 
نیســت و مصونیت اســت« دلیل خوبی است 
که انســان در چهارچوب های مشخص، با میل 
و عاقه لباس بپوشد. پس شــما از همین ابتدا 
واقف باشــید که در هر صورت محدودیت هایی 
در انتخاب وجود دارد و شما موظفید قوانینی را 
رعایت کنید، اما ایــن محدودیت ها باعث زیباتر 
شدنتان خواهد بود. اگر این روزها بعضی خانم ها 
برای زیبایی بیشــتر به برهنگی روی آورده اند، 
در اصل برخاف نظــام طبیعت عمل می کنند. 
نظام طبیعت و کســی که خالق ما بوده اســت 
پوشــیدگی را زیبا و دلیل محبوبیت قرار داده. 
وقتی از پوشش کم می شــود، جاذبه هم از بین 
می رود؛ مانند چیزی که دردســترس همگان 
اســت و دیگر جذابیتــی ندارد. عــاوه بر این، 
پوشــیدگی باعث آرامش زن است؛ این نکته ای 

است که در همه ادیان به آن اشاره شده. 

    اســتفاده از رنــگ و هماهنگی در 
پوشش

حتماً شــما هم خانم های باحجــاب زیادی را 
دیده اید که در عین پوشــیدگی، لباسشان زیبا 
و آراسته اســت. از رنگ های مایم و چشم نواز 
اســتفاده می کنند و مهم تر از همه این ها، بین 
لباس هایشــان هماهنگی زیبای رنگی وجود 

ظاهر زیبای یک بانوی مسلمان
سمیه تشکری

 كارشناس ارشد علوم اجتماعی
همه انسان ها دوست دارند ظاهری مناسب داشته باشند، خوش لباس بوده و در نگاه اطرافیان خوب جلوه كنند. 
زمانی كه بخواهید در كنار زیبا بودن، حد و حدود شرعی را هم رعایت كنید، باید مدیریت كافی بر نحوه پوشش 
خود داشته باشید. بدانید چه بخرید و چگونه از آن استفاده كنید كه هم ظاهر خوبی داشته باشید و هم به  حجاب 

و پوشیدگی به عنوان یک اصل خدشه نیفتد.

باید و نبایدها پوشش و آرایش كدام است؟

سادگی زیبایی می آورد
برخاف نظر برخی که فکر می کنند لباس هرچه اضافات داشــته باشد، بهتر است و 
با افزودن گل و نگین و ... در صدد زیباتر کردن آن هســتند، متخصصان زیبایی بر این 

باورند که سادگی، زیبایی می آورد.

به جای آرایش 
به سامت 
پوست صورتتان 
توجه کنید. 
شرط الزم و 
کافی برای 
استفاده نکردن 
از لوازم آرایش، 
داشتن یک 
پوست سالم 
و باطراوت 
است. غذای 
سالم بخورید. 
بهداشت 
پوستتان را 
رعایت کنید 
و مراقب 
جوش های 
مزاحم باشید
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 چــه گروه هایی در معــرض خطر 
هستند؟

خانم های باردار، بیماران شدید قلبیـ  عروقی، 
مبتایان به مشــکات تنفســی مانند آســم، 
دیابتی ها، کودکان زیر پنج ســال، افراد مبتا 
به نقــص سیســتم ایمنی )حاال چــه از طریق 
ویروسی که اسمش می شــه بیماری ایدز، چه 
افرادی که تحت شیمی درمانی قرار دارند و...( 

افراد بسیار پیر و ناتوان و...
پس الرم نیست همه در داروخانه صف بکشند 
و بازار سیاه برای واکسن آنفوالنزا درست کنند، 
فقط افراد در معرض خطر اون هم با مشــورت 
پزشک معالج بهشــون توصیه می شه که از این 

واکسن ها استفاده کنند.
افراد جوان، ســر حــال، بدون هیــچ بیمارِی 
زمینه ای، به هیچ وجه نباید از آنفوالنزا هراسی 
داشته باشــند. حاال چه از نوع خوکیش باشه و 
چه از نوع انســانیش. عایم معمولی مثل تب، 
بدن درد، ســرفه، آب ریزش بینی و حتی گاهی 
اسهال و استفراغ، فصل مشــترک عایم همه 
انواع آنفوالنزاهاست و این انواع رو از روی عایم 
نمی شه از هم تفکیک کرد )خوب راستش غیر 
از گروه پرخطر لزومی هم نیست تفکیک کنیم(

و باالخره برای درمان، همون جوری که هممون 
می دونیم نیــاز به هیچ معجزه ای نیســت! باید 
چند روز استراحت مطلق کرد، مایعات و مسکن 
و ویتامین ســی مصرف کرد تا بهبودی مجدد 
حاصل شود. اما شخصاً توصیه می کنم حتماً به 

پزشک مراجعه کنید.
می دونم، می دونم که اســتراحت و مصرف 
مسکن نیاز به پزشــک ندارد،  ولی باید توجه 
داشــته باشــید در موارد نادری )تو رو خدا 
دقت کنیــد( در موارد نــادری ممکنه روی 
این ویروس یک باکتری ســوار بشــه و برای 
درمانش نیاز به آنتی بیوتیک داشــته باشید. 
پس اصًا الزم نیســت به پزشــکتون اصرار 
کنید براتون پنی سیلین بنویسه! و این جمله 
که )من بدنم رو می شناســم! تا پنی سیلین 
نزنم خوب نمی شم( اشتباه بزرگیه که گاهی 
وقتا لج پزشک شــما رو در میاره و گاهی هم 
باعث خنده اش می شــه! چون بــاور کنید 
پنی سیلین روی بدن شــما اثر نمی گذاره... 
روی باکتــری مؤثره. آب پرتغــال بخورید و 

موفق باشید. 

عفونی، واکسیناسیون اســت. اما چرا نمی شه 
برای انواع ویروس آنفوالنزا واکســن درســت 

کرد؟
فرض کنید پاک خودروی شــما این توانایی 
رو داشــته باشــه که هر یک ثانیه یکی از اعداد 
یا حرف پــاک رو عوض کنه! اون وقت شــما با 
خیال راحت می تونید در مناطق طرح ترافیک 
و محدوده زوج و فرد تــردد کنید، بدون این که 
نگران ثبت عکس پاکتون توسط دوربین های 
راهنمایــی و رانندگی باشــید، چــون پاک 
هوشمند فرضی شــما در هر ثانیه به یک پاک 
جدید تبدیل شــده کــه کنتــرل اون در واقع 

غیرممکن است.
این کاریه که واقعاً پروتین های سطحی )همون 
پاک های خودروها( ویــروس آنفوالنزا انجام 
می دهند، دایماً در حال تغییرند، پس نمی شــه 

براشون واکسن درست کرد.
اما عجله نکنید، واکســن های رایج آنفوالنزای 
موجود در بــازار، کلک جدید پزشــک ها برای 
خالی کردن جیب شما نیســت؛ این واکسن ها 
در واقع چند مورد شــایع ویــروس آنفوالنزا را 
پوشش می دهند و تنها احتمال ابتا به بیماری 
سرماخوردگی را کم می کنند و به هیچ وجه این 
خطر را به طــور کلی از بیــن نمی برند. بهترین 
فصل ســال برای تزریق واکســن، اوایل پاییز 
می تونه باشــه و به گروه هــای در معرض خطر 
توصیه می شــود که از این واکســنها استفاده 

کنند.

ســام؛ من دکتر محمد نخعی، پزشک عمومی 
هســتم و قصد دارم مقداری اطاعات مفید در 
اختیار شــما بگذارم تــا از نگرانی هاتون، مثل 

سؤال باال کم شود.
در واقع ویروس آنفوالنزا اصًا موجود جدیدی 
نیست! کســی چه می دونه! شاید قدمت اون ها 
از ما انسان ها هم بیشتر باشه! ولی این ویروس ها 
هر چند وقت یک بار همه گیر می شن و به خاطر 
قدرت همه گیری باالشــون و عــدم توانایی ما 
انســان ها در پیشــگیری از آلودگی به اون ها، 
دردسرساز می شوند. پس این ویروس ها جدید 
نیســتند. نمونه اش همین ویروس آنفوالنزای 
)نوع ایچ وان ان وان( که خبر کشت و کشتارش 
در استان های جنوبی کشور،کلی نگرانی براي 
خانواده ها ایجاد کرده! اما جالبه بدونید یکی از 
اولین موردهــای همه گیری آنفوالنزای خوکی 
مربوط به ســال 1918، یعنی سال پایان جنگ 
جهانی اول می شــه؛ پس این ویروس ها خیلی 
هم جدیــد نیســتند! در واقع ما بــرای اون ها 

طعمه های جدیدی محسوب می شویم.
مشکل اصلی این جاســت که ویروس آنفوالنزا 
خیلی ســریع ایجاد همه گیری می کند )خیلی 
قدرت ســرایت و واگیر باالیی داره( و البته اصًا 
دم به تله نمی ده تا براش واکســن بشود درست 

کرد.

 راه پیشگیری چیست؟ 
یکی از راه های مهم پیشــگیری از بیماری های 

شاخ به شاخ با ویروس آنفوالنزا 

دكتر محمد نخعی
پزشک عمومی

»شیوع نوع جدید ویروس آنفلوانزا در كشــور« این خبر كه متأسفانه با مرگ تعدادی از هموطنان 
همراه بود، نگرانی های زیادی در این مدت به وجود آورده. یکی از ســؤاالت متداول درباره همین 
مســئله اســت كه اتفاقاً تعداد زیادی از خوانندگان مهر و ماه هم آن را مطرح كرده بودند. یکی از 
سؤاالت را برای دكتر محمد نخعی ارسال كردیم و او به شیوه محاوره و با كالمی آغشته به طنز پاسخ 
داد.البته پرسش ارسالی برای ایشان هم لحن محاوره داشت.سؤال این بود: »آقای دكتر، این بیماری 

من، همین ویروس آنفوالنزا جدیدست كه می گن كلی آدم رو كشته؟« پاسخ را بخوانید: 

چه گروه هایی در معرض خطر هستند؟ راه پیشگیری 
چیست؟ كی باید پیش پزشک رفت؟

واکسن موثر است؟
واکسن های رایج چند مورد شایع ویروس آنفوالنزا را پوشش می دهند و تنها احتمال 
ابتا به بیماری ســرماخوردگی را کم می کنند و به هیچ وجه این خطر را به طور کلی 

از بین نمی برند.

واکسن های 
رایج آنفوالنزای 
موجود در بازار، 

کلک جدید 
پزشک ها برای 

خالی کردن 
جیب شما 

نیست؛ این 
واکسن ها در واقع 
چند مورد شایع 

ویروس آنفوالنزا 
را پوشش 

می دهند و تنها 
احتمال ابتا 

به بیماری 
سرماخوردگی 

را کم می کنند 
و به هیچ وجه 
این خطر را به 

طور کلی از بین 
نمی برند
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  »ایران برگر« مسعود جعفری جوزانی 
از جمله فیلم های محبوب جشــنواره سال 
پیش بود کــه در اکران عمومــی هم موفق 
بود. دربــاره »ایران برگر« نمی شــود نظر 
قطعی داد، چون جزو فیلم هایی اســت که 
نگاه های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. 
خیلی ها آن را بهترین کمــدی چند وقت 
اخیر معرفی کردنــد و خیلی ها هم بدترین 
انتقادها را به آن وارد دانستند. ماجرای فیلم 
در روزهای قبل از انتخابات مجلس در یک 
روستا اتفاق می افتد. دو نامزد انتخاباتی، به 
نام های فتح اهلل خان و امراهلل خان تیم های 
انتخاباتی تشکیل می دهند و از هر راهی برای 
جذب رأی استفاده می کنند. علی نصیریان، 
محســن تنابنده، ســحر جعفری جوزانی، 
حمید گودرزی و نیوشا ضیغمی در این فیلم 

بازی کرده اند.

  »دوران عاشــقی« هم وارد شــبکه 
نمایش خانگی شده است. علیرضا رئیسیان 
در ایــن فیلم خواســته بحران گسســت 
عاطفی میــان خانواده ها را نشــان دهد و 
بگویــد بی توجهــی زوجین بــه یکدیگر 
عواقب وخیمی دارد. لیال حاتمی، شــهاب 
حسینی، فرهاد اصالنی، مینا وحید، پرویز 
پورحســینی و بیتا فرهی در این فیلم بازی 

کرده اند.
  »مزار شــریف« به کارگردانی حسن 
برزیده آن طور که در جشــنواره فجر دیده 
شد و از سوی داوران مورد توجه قرار گرفت، 
نتوانســت نظر منتقدان را به خودش جلب 
کند. منتقدان معتقد بودند »مزار شریف« 
نتوانسته ماجرای حمله به کنسولگری ایران 
در افغانستان را خیلی خوب دراماتیزه کند 
و شخصیت ها درســت از آب در نیامده اند. 

درواقع از حد یک فیلم مستند معمولی فراتر 
نرفته است. »مزار شریف«، چهارمین فیلم 
حسن برزیده، حمله طالبان به کنسولگری 
ایران و کشتار دیپلمات های ایرانی را در 17 
مرداد 1377 در شــهر مزارشــریف روایت 
می کند. حســین یاری، مســعود رایگان 
و مهتاب کرامتــی از جملــه بازیگران آن 

هستند. 
  »طعم شــیرین خیــال« فیلمی 
سرخوشــانه از کمــال تبریزی اســت اما 
منتقدان و سخت پسندها رویی خوش به آن 
نشان ندادند. فیلم درباره لزوم حفظ طبیعت 
و صرفه جویی در انرژی است، اما به خاطر باال 
بودن میزان تخیل فیلم، باورپذیری اتفاقات 
آن سخت است. اگر فیلم را با خوش خیالی 
تماشــا کنید، از آن لذت می برید. شــهاب 
حســینی، نازنین بیاتی، نادر فالح، نازنین 
فراهانی و پریوش نظریــه بازیگران »طعم 

شیرین خیال« هستند.

 قصه عشق و انتخابات

در سالروز پیروزی انقالب اسالمی شنیدن سرودها و آهنگ های ساخته 
شــده درباره این واقعه هم خاطره انگیز اســت و هم سرشار از لطف. در 
کنار آلبوم های موجود در بازار، امکان دانلود آهنگ های انقالبی از طریق 
سایت های مجاز فراهم است. از جمله می توان سایت تبیان را مثال زد که 
گلچینی از سرودها را در اختیار کاربران قرار داده است. اگرفرصت دارید 

به این نشانی سری بزنید و آهنگ مورد عالقه خود را دانلود کنید:
 www.tebyan.net/newindex.aspxpid=59986
   »من عاشق چشمت شــدم« تازه ترین آلبوم علیرضا قربانی، با 
آهنگسازی فردین خلعتبری است که به تازگی رونمایی شده است. این 
اثر دارای هشت قطعه و دربردارنده آثاری است که قربانی طی سال های 
گذشــته برای تیتراژ ســریال های مختلف تلویزیونی خوانده اســت. 
نام آلبوم، برگرفته از تیتراژ ســریال »مدار صفر درجه« است که هنوز 
هم مخاطبان آن را به خاطر دارند. این اثر با شــعری از افشین یداللهی، 
موســیقی فردین خلعتبری و صدای قربانی یکــی از تیتراژهای به یاد 

ماندنی تلویزیون است. این خواننده تاکنون تیتراژ سریال های تنهایی 
لیال، کیف انگلیسی، شب دهم، روشــن تر از خاموشی، وضعیت سفید و 

راستش را بگو را خوانده است. 
 »نوستالژی« آلبومی تصویری از رضا یزدانی است که دوازده کلیپ 
دارد. ترانه هایي از آلبوم های »ســاعت ۲۵ شب«، »ساعت فراموشی«، 
»ساعتا خوابن« و »سلول شخصی«. در کلیپ، پشت صحنه های آلبوم 
و آهنگ »یکی در میون« از آلبوم »هیس« شــنیده مي شود؛ نخستین 
آلبومی از یزدانی که با اقبال گسترده مواجه و سبب ساز ورود او به جریان 

اصلی موسیقی ایران شد.
 »باغ های پژمان« به آهنگسازی هوشنگ کامکار در سه موومان در 
بازار موسیقی منتشر شده اســت. این آلبوم از سوی هوشنگ کامکار با 
دستخط و امضا، تحت عنوان »پژمان، به گفته استاد کدکنی چه بگویم 
 که دل افســردگیت از میان برخیزد؟...« به اســتاد احمــد پژمان اهدا 

شده است.

سرودها و آهنگ های انقالبی

موسيقي

شبکه 
خانگی 

جنــس شــبکه نمایــش 
خانگی جوراســت؛ در کنار 
سریال های ایرانی و خارجی، 
هر هفته یــک فیلم توزیع 
می شود. جالب آن که فاصله 
اکران تا توزیع این آثار خیلی 
کم شده و برای همین برخی 
نســخه  خرید   عالقمندان، 
دی وی دی فیلم ها را به سینما 

رفتن ترجیح می دهند. 

چکیده
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پیشنهاد

در حوالی انقالب
مرور چند کتاب با موضوع انقالب اسالمی

»قطره، موج، دریا« کتابی است که شــما را مختصر و مفید در جریان 
روایت انقالب قرار می دهد. در این کتــاب، بزرگان انقالب از روزهای 
منتهی به 22 بهمن ســال 57 می گویند. تدوین گر کتاب، بریده های 
مرتبط خاطرات افــراد مختلف را کنار هم چیده تــا مخاطبش را در 
جریان ســیر پیروزی انقالب قرار دهد. روایت از فــوت فرزند امام 
خمینی آغاز می شــود و تا روزهای پیروزی ادامه پیدا می کند. این 
اثر درواقع، خالصه ای از مجموعۀ چهارجلدی »به روایت اول شخص 

مفرد« است.
 »گل آخر، دقیقۀ نود« درباره بچه هایی اســت که می خواهند حکومت 
نظامی را بشــکنند؛ با فوتبال بازی! در اوج حکومت نظامــی، بچه های محله 
تصمیم می گیرند فوتبــال بازی کنند. یک مســابقۀ هیجان انگیز که بیش از 
هر چیز می خواهد به حکومت نظامــی دهن کجی کند و آن را به ریشــخند 
بگیرد. رمان نوجوان بهزاد دانشگر روایتی از خالقیت، گستاخی و انقالبی گری 
بچه هایی اســت که هیجان را در مبارزه می بینند؛ مبارزه ای به سبک فوتبال! 
قصه و تصاویر دلچسب »گل آخر، دقیقۀ نود« را از دست ندهید. خواهید دید 

که بازی بچه ها می تواند یک جامعه را چند قدم بیشتر به انقالب نزدیک کند.

  »شاه بی شین« نوشته محمدکاظم مزینانی، روایت دوم شخص است که 
فضای گســترده ای از رمان را از آن خود کرده و به بازگویی زندگی شاهنشاه 
ایران می پــردازد؛ » از روزی که پدر با چکمه های خود پــا به خانه می گذراد و 
خبر شاه شدن خود را می دهد تا روزی که این شــاه از سر آوارگی از کشوری 
به کشور دیگر پناهنده می شود ...« این روایت که به مانند همزادی برای شاه، 
او و اطرافیانش را دنبال می کند صرفاً در دست شاه باقی نمی ماند و همسرش 
فرح نیز بخش اندکی از بازگویی این تاریخ را عهده دار می شود؛ از روزهای فقر 

و فالکت در پاریس تا مبدل شدن به زن اول دربار و شرکت در امور فرهنگی و ...

  »نقش زنان درنهضت امام خمینی)ره(« نوشته ساسان طهماسبی کهیانی 
است که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منشرشده است. این پژوهش در چهار 
بخش تنظیم شده است: ســابقه مبارزات زنان قبل از نهضت امام خمینی، بررسی 
دیدگاه های امام خمینی درباره  نقش سیاسی و اجتماعی زنان، نقش آنان در قیام 

1۵ خرداد 134۲ و مبارزات سیاسی زنان در سال های 13۵7ـ  1343.

 »جاده جنگ« رمانی است نوشــته منصور انوری که تاریخ معاصر ایران را 
از سوم شــهریور 13۲0 دربر می گیرد. در این دوره ایران دچار آشوبی شدکه 
در تاریخ بی سابقه اســت. این روز، رویدادهایی را رقم زد که به پیروزی انقالب 

اسالمی منتهی شد. تا کنون 7 جلد از این رمان منتشر شده است.

 »تاریخ معاصر ایران«؛ دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی »تاریخ 
معاصر ایران« را از لحاظ زمانی، کمی گســترده تر از دویســت یا سیصد سال 
اخیر می بینند و برای بررســی تاریخ معاصر ایران به دوره صفویه به بعد رجوع 
می کنند. همین نــگاه در مرور مختصر تاریــخ، در کتاب »تاریــخ معاصر ایران« 
حاکم بوده است. بنابراین مخاطب در کتاب »تاریخ معاصر ایران« تاریخ را از زمان 

صفویه تا به امروز مرور می کند.

کتاب

بهمن ماه، ســینماها تحت تاثیر جشنواره فیلم 
فجر هســتند. برای همین بیشتر سالن ها به این 
رویداد اختصاص داده می شــود و فضای عمومی 
تحت تاثیر این جشنواره قرار می گیرد. با این حال 
برای کسانی که هنوز حوصله سینما رفتن دارند، 

پیشنهادهای خوبی یافت می شود.
  »خبر خاصی نیســت« دومین فیلم مصطفی 
شایسته اســت که به رغم ضعف هایش، می توان 
آن را دید و سرگرم شد. فیلم، قصه دو خواهر است 
که همراه با دختران جــوان خود زندگی آرامی را 
می گذرانند، اما برگزاری یک مهمانی خانوادگی 
و حضور مــردی جوان، زندگی ایــن دو خانواده 
را دســتخوش چالش و بحرانــی جدی می کند. 
افســانه بایگان، رویا تیموریان، بیتا سحرخیز، 
بیتا احمدی، امیرحسین آرمان و رضا کیانیان هم 

بازیگران آن هستند. 
  »کمپ ایکس ری« از معــدود فیلم های ضد 
جریان آمریکاست. فیلمی که به خوبی ستم هایی 
که بعد از یازده سپتامبر در حق مسلمان ها شده 
را به تصویر می کشد. پیمان معادی بازیگر ایرانی 
این فیلم است و داستان آن در زندان گوانتانامو 

می گذرد.
  »پی 22« تازه ترین فیلم حســین قاســمی 
جامی است. در خالصه داستان فیلم می خوانیم: 
در شب عروسی دختر ســرگرد هادی، فرمانده 
سابق تکاوران نیروی دریایی و پسر شهید ناخدا 
محمدی، سرگرد هادی متوجه می شود که داماد به 
محل شهادت پدرش رفته است. هادی برای پیدا 
کردن او به محل مورد نظر می رود اما... امین حیایی 

و هادی ساعی بازیگران اصلی فیلم هستند.

به عالوه جشنواره

سينما
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حضرت معصومه سالم اهلل علیها در اول ذیقعده سال 173 هـ. ق. دیده به جهان 
گشود و در دهم، یازدهم و یا دوازدهم ربیع الثانی ۲01 هـ. ق. وفات یافت. پدرش 
امام موسی بن جعفر علیه السالم و مادرش بانویی پاکیزه به نام نجمه بود که با 
نام های تکتم، خیزران، اروی، ام البنین، طاهره، ســمانه، شقراء، سکن و صقر 
نیز از وی یاد شده اســت. در مقام و منزلت و جایگاه این بانوی بزرگوار نزد اهل 
بیت علیهم السالم همین بس که امام صادق علیه السالم فرمودند: »اال ان للجنة 
ثمانیة ابواب ثالث منها الی قم فیها امراة هی من ولدى اسمها فاطمة بنت موسی، 
تدخل بشفاعتها شیعتی الجنة باجمعهم. آگاه باشید بهشت هشت در دارد که سه 
در آن به سوی قم است. بانویی از فرزندان من در آن جا وفات می کند که نامش 
فاطمه دختر موسی است. همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت می شوند.« 
همچنین امام رضا علیه الســالم درباره آن حضرت فرمودند: »من زارها عارفا 
بحقها فله الجنة؛ هر کس او راـ  در حالی که حقش را می شناســدـ  زیارت کند، 
بهشت  از آن اوست.«کرامات حضرت معصومه علیهاالسالم زبانزد خاص و عام 
است. در طول تاریخ وجود مقدس این بانوی کرامت در قم، بیماری های زیادی 
با عنایت او برطرف شــده، مشــکالت علمی عالمان حل گردیده و گره از کار 

گرفتاران باز شده است.

وفات حضرت 
 معصومه )س(
 )201 هـ ق(

 بـهـمن 1394 
 10 ربیع الثانی 1437 

 21 ژانویه ۲016 

1

پنجم جمادی االولی روز والدت باســعادت 
بانوی قهرمان کربال، پرچم دار نهضت، پس 
از شهادت امام حسین علیه السالم، حضرت 
زینب کبری سالم اهلل علیها است. این روز در 
تقویم کشورمان به نام روز پرستار لقب گرفته 
و علت نام گذاری این است که حضرت زینب 
پرستاری امام زمانش، حضرت زین العابدین 
علیه السالم و دیگر بیماران و مصیبت زدگان 
اهل بیت را بر عهده داشــت، و ضمن این که 
رســالت مهم نگهداری و تبلیــغ از نهضت 
حســینی را به خوبی انجام داد، از پرستاری 
بیمار کربال نیز، با تحمل آن همه سختی ها 
و نامالیمات، آنی فروگــذار نبود و تا آخرین 
رمق، ِدین خود را به مکتب و رهبرش ادا کرد.

چهل روز پــس از قیــام 19 دی در اربعین 
شــهدای آن قیام در برخی از شهرها عزای 
عمومی اعالم شد. در تبریز، دانشگاه، بازار و 
مدارس تعطیل شــد و ده ها هزار نفر از مردم 
برای شــرکت در مجلس ختمی که قرار بود 
در مسجد جامع میرزا یوسف آقا تشکیل شود 
به سمت آن مســجد  رفتند. اولین واکنشی 
که حکومت پس از اعــالم حکومت نظامی 
در تبریز داشــت، آغاز موج دستگیری افراد 
مظنون به شــرکت در قیام بــود. در برخي 
منابع رسمي رژیم، از جمله روزنامه کیهان 
و روزنامه رستاخیز، تعداد شهدا را 6 تا 9 مورد 
ذکر کرده بودند. بعضي منابع نیز با توجه به 
ابعاد و وســعت قیام و کشتاري که نیروهاي 
امنیتي و مأموران ســاواك بــه راه انداخته 
بودند، اعتقاد داشــتند که این تعداد بالغ بر 
۵60 نفر اســت. همچنیــن در اعالمیه اي 
که از ســوي »اتحادیه انجمن هاي اسالمي 
دانشجویان اروپا« در نهم اسفندماه 13۵7 
منتشر شــد، تعداد شــهدا را 400 نفر ذکر 

کرده بودند.

سالروز حماسه 
مردم آمل

 بـهـمن 1394 
 15ربیع الثانی 1437  

26 ژانویه ۲016

6

والدت حضرت 
زینب )س( و روز 

پرستار

 بـهـمن 1394 
5 جمادي االولي1437  

14 فوریه ۲016 

25

قیام مردم تبریز به 
مناسبت چهلمین 

روز شهادت شهداي 
قم

 بـهـمن 1394 
9 جمادي االولي1437  

18 فوریه ۲016 

29
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 روز فناوري
 فضایي

 بـهـمن 1394 
 23 ربیع الثانی 1437 

 3 فوریه ۲016 

14

پیروزي انقالب 
اسالمي

 بـهـمن 1394 
 2 جمادي االولي 1437 

 11 فوریه ۲016 

22

يـم تـقـو

در روز 6 بهمن سال 60 نبرد مسلحانه ای در شــهر شکل گرفت که مردم آمل 
پیشتاز این مبارزه علیه منافقین بودند. در روزهایی که به دلیل جنگ تحمیلی 
جمع زیادی از مردم آمل در جبهه ها حضور داشتند، فرزندان آن ها و زنان آملی 
مقابل منافقین ایستادند. تیراندازی و سپس تسخیر شهر تا 6 صبح ادامه داشت، 
اما با آغاز صبح ششم بهمن، حماسه مردم آمل شــکل گرفت و صدها نیروی 
داوطلب مردمی با روی آوردن به مقر سپاه و گرفتن اسلحه، به مقابله مهاجمان 
رفتند. سنگربندی ها آغاز شــد. از زن و مرد و پیر و جوان همگی با آوردن شن 
و گونی، اقدام به سنگرســازی و نبرد سنگر به ســنگر کردند، تا آن جا که آمل 
لقب »هزار ســنگر« گرفت. حماســه مردم آمل در 6 بهمن سال 60 آن چنان 
تعیین کننده بود که امام)ره( در وصیت نامه سیاسی الهی خود از آن به نیکی یاد 
کردند؛ این حادثه هرچند از سوی مردم آمل شکل گرفت، اما به عنوان سندی 

بر وفاداری ملت به آرمان های انقالب در تاریخ ثبت شد.

در 1۲ بهمن ۵7 مقدمات ورود امام خمینی)ره( به وطن، پس از 1۵ سال دوری 
و تبعید در حالی انجام می شد که محمدرضا پهلوی در ۲7 دی ماه از کشور فرار 
کرده بود. امام خمینی)ره( شرط کرده بودند که تا خروج شاه از ایران به وطن باز 
نمی گردند. تنها مهره بازمانده از سیاست های شاه، شاپور بختیار بود که تمام 
تالشــش را برای جلوگیری از بازگشــت امام)ره( انجام می داد. او به همراهان 
امام اعالم می کرد که چند هفته بازگشت را به تعویق بیندازند و هدف اصلي او، 
قوی کردن دولت متبوعش  و آرام نمودن فضا به نفع خود بود. اولین قرار پرواز 
امام خمینی به ایران در تاریخ ششم بهمن اعالم شده بود؛ اما از دوم بهمن با رژه 
گارد شاهنشاهی در خیابان ها و بستن فرودگاه ها توسط بختیار، عماًل بازگشت 
امام)ره( به تعویق افتاد. حضور میلیونی مردم مشتاق در فرودگاه و خیابان های 
اصلی، بی سابقه ترین استقبال تاریخ کشور را رقم زد. در حالی که هوا زمستانی 
و سرد بود، مردم از شــب قبل برای اســتقبال از بنیان گذار انقالب به فرودگاه 
مهرآباد آماده بودند. سرانجام در روز 1۲ بهمن ســال 13۵7، در ساعت 9:۲7 
دقیقه صبح، سید روح اهلل موسوی خمینی وارد ایران شد. این تاریخ و ساعتی 

است که هر ساله توسط مردم و مسئوالن وقت جشن گرفته می شود.

در 14 بهمــن ســال 13۸7 ایران با 
پرتاب موفقیت آمیز ماهــواره امید 
به کشــورهای دارای توانایی پرتاب 
ماهواره پیوست. پس از این، هر سال 
در این روز سالگرد پرتاب این ماهواره 

جشن گرفته می شود.

پیروزي انقــالب اســالمي ایران و 
سقوط نظام شاهنشــاهي در سال 

13۵7

نیروهای مســلمان، متعهد و انقالبی ارتش 
در 19 بهمن ســال 13۵7 به رغم آن که یک 
سازماندهی ریشه دار آنان را به رژیم وابسته 
پهلوی متصل کرده بود، در عمل ثابت کردند 
که بخشــی از مردم هستند و شــجاعانه به 
جبهه وســیع و میلیونی انقالب اســالمی 
پیوســتند. خبر به همین سادگی و کوتاهی 
بود که به همراه تصویری از این رخداد مهم 
در مطبوعات بــه چاپ رســید. در نوزدهم 
بهمن مــاه 13۵7 صدها تــن از دلیرمردان 
نیروی هوایی که به ارزش های اســالمی و 
خواسته های به حق مردم باور داشتند و این 
امر در ضمیرشان ریشه داشت، در نمایشی 
حماســی با موج توفنده مردِم بپاخاســته 
ایران هم آوا شدند و با حضور در اقامتگاه امام 
خمینی)ره(، کاروانساالر انقالب اسالمی، با 

ایشان دیدار و بیعت کردند.

 بازگشت حضرت 
امام)ره( و آغاز دهـه 

مبـارك فجـر

 بـهـمن 1394 
 21 ربیع الثانی 1437 

 1 فوریه ۲016 

12

روز نیروي 
هوایي

 بـهـمن 1394 
 28 ربیع الثانی 1437 

 8 فوریه ۲016 

19
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هنرمندان فلسطینی 
بانقاشی های دیواری 

زندگی را به غزه 
بازمی گردانند

 فردی مشغول صیقل دادن مجسمه ای یخی برای نمایش در  جشنواره
 بین المللی یخ و برف در هاربین، شهر شمالی چین است

جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد. کودکان 
در بین ویرانه های ساختمانی که در جریان 
درگیری ها فروریخته است، به دنبال جسد 
نزدیکان خود می  گردند

تغذیه پرنده ها 
ازمیوه های درختی 
در زمستان بالروس

اهالی ملبورن استرالیا به بالگرد »الویس« نگاه می کنند که مشغول ریختن 
آب روی شعله های آتش در یک منطقه صنعتی است

دنیای ما
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اینجا شمال شرقی سوریه است 
و مردی مسیحی در کلیسایی که 
براثر حمالت داعش ویران شده، 

خدای خود را نیایش می کند

 هنرمند چینی با رنگ کردن چند نفر به شکل درخت آنها را در منطقه »دونگ جی« 
در میان درختان استتار کرد. او هدف خود از این کار را جلب توجه همگان به مشکل 

آلودگی هوا در پکن، پایتخت چین اعالم کرده است

نقاشی طبیعت

هنرمند خیابانی روس روی کانال 
»گریبایدوف« سنت پترزبورگ به 

ساختن حباب مشغول است

مسلمانان بنگالدشی روی یک قایق 
نمازمی خوانند

عملیات بازپس گیری الرمادی و بیرون راندن 
قـابتروریست های داعش
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»عدالت«، از مقدس ترین ارزش های بشــری 
است و در مقایسه با مقوله هایی چون آزادی و 
دموکراسی برتر و با ارزش تر به حساب مي آید؛ 
زیــرا عدالــت تأمین کننده همه آن هاســت. 
حاکمان عادل خاطره هــای زیبایی در ذهن 
مردم بر جای گذاشــته اند که در طول تاریخ 
بشــریت همواره از آن ها به نیکی یاد می شود. 
امام علی)ع( کــه خود مظهر عدالت اســت، 
اجــرای عدالــت را موجب حیــات جامعه و 
تأمین رفاه و شــکوفایی علم و هنر می دانند. 
تأمل در سخنان کوتاه و پرمغز موالی متقیان 
کــه می فرمایند: »عــدل برتریــن بی نیازی 
اســت و قوام رعیت به آن اســت« و یا این که 
»قوی ترین پایه و اساس جامعه عدل است که 
موجب پیوند مردم با حکومت می شــود« و یا 
تأکید بر این نکته که »بهترین سیاست، عدل 
است«، نشان می دهد که عدالت یگانه مبنای 
حکومتی امام علــی)ع( بوده اســت. در این 
نوشــته مهم ترین جلوه های عدالت در سیره 

حکومتي امام علی)ع( بررسی می شود.

   امام علی)ع( و عدالت اقتصادی 
یکی از بارزترین جلوه های عدل امام علی)ع( 
در فرآیند حکومت، اهتمام جدی ایشــان به 
عدالت اقتصادی و صیانت از اموال بیت المال 

است. 
امام علــی)ع( قائل به تســاوی در تقســیم 
بیت المال بود و این سیاســت را باعث توازن 
اجتماعــی در جامعــه می دانســت. پژوهش 
در ســیره حکومتی امیرالمؤمنین)ع( نشان 
می دهــد کــه آن حضــرت هرگونــه اعمال 
تبعیض براي تقســیم بیت المــال را مردود 
می دانســت و هرگز تســلیم جوســازی های 
اشــراف، ویژه خواران و افزون طلبان نمی شد، 
به طوری که حتی دســتور داد مرد مسیحی، 
به عنوان یک شــهروند از بیت المال بهره مند 
شود، اما حاضر نشــد به برادرش عقیل بیش 

از حقش بدهد. 
امام علی)ع( تمام افراد را در برابر احکام الهی 
و تقســیم بیت المال مســاوی می دانســت و 
تفاوتی بین مسلمانان باسابقه و تازه مسلمان 
و نیز عرب و غیرعرب قائل نبــود. اهتمام آن 
حضرت به عدالت تا جایی بود که حتی خوارج 

عدالت در حکومت علوي

کوروش غفاری چراتی
روزنامه نگار و کارشناس روابط عمومی جمعیت هالل احمر مازندران

عدالت ورزی و اهتمام وافر به اجرای دقیق عدالت از ویژگی های برجســته امام علی)ع( بوده است. تا جایی که 
بسیاری از مردم ایشان را با عدالتش می شناسند و او را شهید راه عدل می دانند.

امام علی)ع( که خود مظهر عدالت است، اجرای عدالت را موجب حیات 
جامعه و تأمین رفاه و شکوفایی علم و هنر  می داند
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باشـگاهمـهرومـاه

برنده های شماره5

این بار هم مسابقه مهر و ماه با استقبال ویژه شما مواجه شد. 
پس ازحذف پیام های تکراری و اشتباه بین حدود 1000 شماره 
تلفن قرعه کشی  انجام شد.ضمن تبریک به 40  برنده شماره  
 سوم نشریه، جوایز ایشان توســط مسئوالن دفتر نمایندگی

 ولی فقیه در استان ها اهدا  می شود.

ایجاد َجو خفقان و اختناق در جامعه نیســت، 
بلکه روشــنگری و تــالش در راه تنویر افکار 

عمومی بوده است.

 امام علی)ع( و عدالت قضایی 
عدالت قضایی امام علــی)ع( مورد اتفاق تمام 
مســلمین جهان اســت و همه آن حضرت را 
به برتری در قضا قبول دارند و این ســخن را 
از پیامبر اکرم)ص( نقــل کرده اند که فرمود: 
»بهتریــن قاضی امــت من بعــد از من علی 
است.« او به عنوان حاکم اسالمی در محکمه 
شــریح قاضی، هم ردیف مردی مسیحی قرار 
گرفت و قاضی نیز به نفع مرد مســیحی رأی 
داد و همین امر باعث شــد که مرد مسیحی 

مسلمان شود.
شــهید مطهــری دربــاره عدالــت از نظــر 
امیرالمؤمنین)ع( می نویسد:»علی)ع( عدالت 
را یک تکلیــف و وظیفه الهــی، بلکه ناموس 
الهی می دانــد و هرگز روا نمــی دارد که یک 
مسلمان آگاه به تعلیمات اسالمی، تماشاچی 

صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد.«
وقتی عدالت یــک تکلیف الهی اســت، همه 
مســئول اجــرای آن هســتند و تالش های 
امیرالمؤمنیــن برای اجرای عدالــت در ابعاد 
گوناگون، در راســتای تحقق این تکلیف الهی 
و وظیفه شرعی بود. اما بســیاری این تکلیف 
را در جهــت مصالح خود ندانســته و به جای 
عدالت بــه تبعیض روی آوردنــد که حضرت 
علی)ع( پیوســته با ایــن تبعیض خواهان و 

امتیازطلبان درگیر بود.
به طور کلي در ســیره حکومتی امام علی)ع( 
تبعیض، امتیازطلبی و سودجویی، دنیاطلبی، 
عدم اهتمام در عزل و نصب کارگزاران، حضور 
عناصر فاســد در حکومــت، ناآگاهی مردم و 
عدم آشــنایی آن ها با قوانین و همچنین عدم 
برخورداری جدی با رانت خواران و متعرضان 
به بیت المال، از موانع تحقق عدالت در جامعه 
به شمار می رود. ضرورت دارد همه مسئوالن 
با این عوامل و عناصــر تهدیدکننده عدالت، 
هوشمندانه مقابله کنند تا فضای جامعه برای 

اجرای عدالت مهیا شود.
 منبع: اندیشه سیاســی در گفتمان علوی، 

انتشارات بوستان کتاب، تهران 1386

حسن شاه نظر، هالل احمر  ایالم 64---091۸۸4
ایمان مودي، خراسان جنوبي پایگاه امداد و نجات جاده اي 37---091۵49

سید جواد غالمي،  مازندران- شرکت سها جیسا ۵7---091139
بتول عباسي، خزانه داري  گلستان 4۵---0911۲6
پژمان عباسي، اصفهان- چادگان 76---091337

شهال نادري،  چهارمحال بختیاري 9۲---0913۲۸
زهرا نیک پور، هالل احمر شهرستان فسا 70---093604
فاطمه عباسي هالل احمر شهرستان فسا 11---091773

وحید پورسرگل، سیستان بلوچستان-  امداد گر 1۸---091۵۸9
ناصر طهباز، آذربایجان شرقي- شهرستان مراغه ۲3---09144۲

رمضانعلي ارسالني، اصفهان 71---0913۲6
عبدالحمید چوبکزن،جمعیت هالل احمر بوشهر6۲---091737

محمد دهقان، بیرجند 90---093۵41
زهرا مقتدري اصفهاني، اصفهان ۸6---091331

مریم حاتم زاده، فارس- شهرستان فیروز آباد 36---0917۲4
فرشته دویي  ،هالل احمر  فارس- شیراز ۸۲---091710

بهزاد میرزاپور،  آذربایجان غربي، پایگاه جاده اي مائین بالغ 1۸---091041
اشرف قنبرپور، هالل احمر  بوشهر 04---093۸۸۵

یاسر حسن پور، گیالن- املش 9۵---091134
آسیه معماري گر گري،  آذربایجان شرقي، معاونت داوطلبان ۸9---091440

ندا میرزاده،تهران، سازمان جوانان 00---091۲۵۸
پروانه ساالري،  گیالن،  هالل احمر ماسال 0۸---09117۵
مهدي هادي، آذربایجان شرقي، هریس۲۵---091410

صادق سنوبري،  هالل احمر  گیالن 07---0911۲7
مهسا مهدي زاده، البرز،فردیس 49---093639

عبدالرضا مظفر پور،حوزه ریاست ساختمان صلح 7۲---091۲13
مهدي انصاري، فارس، رستم 03---09174۵

محمد حسین نژاد، تبریز ۵۲---091441
اسماعیل جاللي، حسابداري کرمان ۵7---091394

مریم درودیان،  قزوین 6۸---091۲7۸
حمید رضا رفیعي ، فارس، شهرستان خرم بید ۲1---09176۵

ساجد مصطفایي،خراسان جنوبي، شهرستان درمیان 09---091۵۲6
عظمت منظمي، گیالن، رشت ۸۵---091176

سیف اهلل درخشان، مازندران حوزه خدمات 71---0933۵3
احد سلیمان نژاد، آذربایجان شرقي هشترود 3۵---09141۲
رقیه جز مقدم،  زنجان داروخانه  هالل احمر 7۸---091۲34

مجید نوري، ستاد  کرمانشاه ۵9---091۸۸3
محمد رضا دالوند،امور مالي دانشگاه علمي کاربردي ۵۵---093۵93

ویدا ولیدي،  ایالم 13---091۸34

را از بیت المال محــروم نکرد و فرمود تا زمانی 
که علیه حکومت اسالمی شــورش نکنند، از 

بیت المال سهم می برند.
آنچــه مســلم اســت در ســیره حکومتــی 
امــام علــی)ع( امتیازطلبــی، رانت خواری و 
مصلحت اندیشــی در تقســیم بیت المــال و 
همچنیــن در عزل و نصب کارگــزاران جایی 
نداشت. چرا که این امر از موانع تحقق عدالت 

به شمار می رود.

 امام علی)ع( و عدالت سیا سی 
در بعد سیاســی؛ حضرت هرگونه ســازش را 
که منجر به انحراف از مسیر اسالم می شد، به 
شــدت رد می کرد و حاضر به پذیرش شرایط 

خالف شرع نمی شد.
امام، مالك انتخاب کارگــزاران را حق، عدل 
و شایســتگی می دانســت. گرچه در اثر َجو 
فرهنگی نامناســب به جای مانــده از زمان 
عثمان کــه معاویــه آن را تشــدید می کرد، 
عــده ای از کارگزاران خــود را صاحب اختیار 
بیت المــال دانســته و هــر تصرفــی را روا 
می دانســتند. اما امام علــی)ع( متجاوزان به 
بیت المال را مورد تعقیب قــرار می داد و این 
خود نشان از عدالت ورزی علی)ع( در مسائل 

اقتصادی و اداری بود. 

 امام علی)ع( و عدالت اجتماعی 
در بعد اجتماعی نیز عدالت علــی)ع( زبانزد 
خاص و عام بود و تمام اقشــار جامعه خود را 
مرهــون لطف و عدل ایشــان می دانســتند. 
امنیت اجتماعی را برای تمام افراد می خواست 
و مخالفان سیاســی خود را که خوارج بودند، 
از امتیازات اجتماعی و اقتصادی محروم نکرد. 
البته این بدان معنا نبــود که در برابر تبلیغات 
آن ها ســاکت بماند و پاســخی ندهــد، بلکه 
تمامی تالشش این بود که با روشنگری، افراد 
ســاده لوح را که جذب گروه های مخالف شده 
بودند، آگاه کند. به شــبهات و ایرادات آن ها 
به سرعت پاســخ می گفت، به طوری که وقتی 
»ابن گواء« در نماز، بــا قرائت آیه ای حضرت 
را مورد عتاب قــرار داد، امــام در همان نماز 
پس از اتمام آیه، با آیه ای دیگر پاســخ وی را 
داد. روشن است که این پاسخگویی به معنای 
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عالقمندان  به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سواالت زير، پاسخ آن 
را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.

پاسخ شما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است. 
به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شــماره 2 صحيح است و در ســوال 2 گزينه شماره 4 و در 

سوال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد كنيد.

به برگزيدگان جوايزي اهدا مي شود.

SMS

یام تا 30 بهمن
زمان ارسال پ

مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره چهارم   |       مهر 1394

کدام مورد درباره تمدن اسالمی صدق نمی کند؟01

به عقيده شهريار پرهيزگار کدام مورد در حفظ قرآن اولويت دارد؟02
4.توجه به ترجمه آيات 3.گوش دادن تفننی  2.داشتن حوصله  1.نظم 

2. نوگرايی مالزم دين مداری و عقل گرايی است 1. نوگرايی يعنی دوری از تحجر   
4.نوگرايی به  خودی خود عزت می آورد 3.  عدم وابستگی يکی از ارکان تمدن اسالمی است  

عنوان جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران در چه تاريخی به تصويب مجلس رسيد؟03
4. اسفند 59 3. آذر 60   2.دی 62    1.بهمن 58   

 کتاب »شاه بی شين« نوشته چه کسی است؟04
3.منصور انوری   4 . موسی نجفی 1. محمد کاظم مزينانی   2 . ساسان طهماسبی   

5. کدام گزينه درباره بيماران ديابتی صحيح است؟05
2 . مواد فيبردار خورده نشود. 1.به توصيه متخصصان ميزان کربوهيدرات در رژيم غذايی بايد 85 گرم باشد. 

4.هيچ غذا و خوراکی ممنوع نيست. 3. سن ، جنسيت وميزان فعاليت روزانه در مصرف کالری نقشی ندارد. 

6.اساسی ترين خصوصيت پوچ گرايی چيست؟06
4.از بين رفتن معنويات 3.سقوط ارزش ها  2.درهم پاشيده شدن واقعيات  1.دگرگون شدن احساس حيات طبيعی 

7.بر اساس اعالم سازمان ملل متحد چه تعداد از مردم يمن نيازمند کمک های بشردوستانه هستند؟07
4. 19 ميليون نفر 3. 270 هزار نفر  2. 258 هزار نفر  1. 21 ميليون نفر 

8.آهنگساز »اين بانگ آزادی« کيست؟08
4.اکبر ناظمی 3.حميد سبزواری  2.احمد علی راغب  1.محمد گلريز 

9.به گفته موسی نجفی برای رسيدن به نظريه اصيل انقالبی چه بايد کرد؟09
2.محک گفته های غربی با واقعيات خودمان 3.توجه به داشته های خودمان             4.هر سه مورد 1.آشنايی با آن چه غربی ها گفته اند 

10.اولين مريض خانه در تهران در کدام دوره تاسيس شد؟10
4. زنديه 3.قاجاريه   2.پهلوی دوم   1.پهلوی اول 


