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حرم حضرت زینب)س(، دمشق،  سوریه
این حرم مطهر در طول تاریخ مورد بازسازی و توسعه قرار گرفته است. از سال ۱۳۹۱شمسی با تشدید بحران در 
سوریه و حضور گسترده تروریست های تکفیری در این کشور، این حرم چندین بار مورد حمله خمپاره ای و انتحاری 

قرار گرفت که به دنبال آن بخشی از قسمت های حرم آسیب دید. به دنبال این اقدامات، گروه های مختلفی برای 
دفاع از حرم های اهل بیت)ع( عازم سوریه شدند. این گروه ها که به »مدافعان حرم« مشهورند تا این زمان مانع از ورود 

گروه های تروریستی به منطقه زینبیه شده اند.
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کلمه نخست

اراده مردم و آینده روشن
انقالب ایران بدون پسوند اســالمی، ناآشنا و غریب می نماید. این پســوند را بعدها تاریخ نویسان و 
تئوری پردازان یا رهبران این انقالب به آن نیفزودند، بلكه در سرتاســر نهضت ایران، در همه جای 
این کشــور رنگ دینی این انقالب بر هر رنگ و خواســته دیگری غلبه کرده بود. خاســتگاه اصلی 
آن، باورهای دینی و اعتقادی مردم مســلمان ایران و رهبر آن، مرجع دینی ایشــان بود. بررســی 
جامعه شناســانه انقالب ایران جز با توجه جدی بــه این جنبه، نتیجه ای ناقــص و ناکافی خواهد 
داشــت؛ همان نتیجه ای که راه را بر اقدامات دشمنان این انقالب ســد کرده و نتوانسته اند با درک 
دقیق مشخصات این پدیده به چاره اندیشی مؤثر در برابر آن بنشینند. مهم ترین شعارهای نهضت 
مردمیـ  تغییر حاکمیتـ  در سال های منتهی به انقالب، ریشه در باورها و ارزش های دینی داشت. 
استكبارستیزی که در شــعار مرگ برآمریكا و متحدانش جلوه کرد، نتیجه باور به حاکمیت مطلق 
خدا و خواست استقرار حكومت عادل بر اساس عمل به مبانی شــرع مقدس بود. مردم ایران شاه را 
مظهری از طاغوت می دانستند که بر جای امام عادل تكیه زده و مطابق اراده دنیاپرستانه قدرت های 
جهانی و امیال نفسانی خود حكمرانی می کند. حاکم جائری که نصیحت در جان هواپرستش رخنه 
نمی کرد و اراده خود را حاکم بر همه چیز می دانست. مردم، بانیان اصلی این انقالب، با تكیه بر قدرت 
ایمان و برای حاکم ساختن تعالیم آسمانی دین خاتم، دل در گرو رهبر دوراندیش و صالح نهادند و به 
وعده نصرت الهی اعتماد کردند. سقوط حكومت خشن و مستبد پهلوی ثمره خواست عمومی و باور 

دینی مردم بود.
هرگاه اراده عمومی بر محور دین خواهی شكل گرفته باشد، وعده پشتیبانی خدا و پیروزی محقق 
شده است. در صدر اسالم نیز تا وقتی مردم با دعوت پیامبر)ص( همراه نشدند، اسالم رشد و بالندگی 
نداشت، اما با مجاهدت پیامبر)ص( و تبیین عدالت و معنویت مستقر در باور دینی، توده  مردم با قلب 
مشتاق به پشتیبانی از آیین نو برآمدند و نتیجه چنان شــد که در مدت کوتاهی همه جزیره العرب 
و سپس بسیاری از ســرزمین های دیگر به این دین درآمدند. تمدن باشــكوه اسالمی و پیشرفت 
شگفت انگیز مســلمانان در امور مختلف، برآمده از این خواســت مقدس بود. اکنون که جمهوری 
اسالمی به خواست و پایمردی بی بدیل مردم ایران برپا شــده، وقت آن است که این اراده همگانی 
مصروف پیشبرد اهداف عالی انقالب و تالش برای دستیابی به قله های پیشرفت و اقتدار مردم گردد. 

آینده روشنی که در صورت تكیه بر اراده مردم و اعتقاد به معارف دین در دسترس است. 

سردبیر
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راهبرد

اینکهمابیاییمچالشانقالبرافروبكاهیمبهچالشهایسیاسیو
خّطیوجناحیومقابلهزیدوعمروبایكدیگر،اینسهلنگریاست،
مسامحهاست،سهلانگاریاست؛چالشانقالباینهانیست.اینکه
یکخّطسیاسی،یکجریانسیاســیبایکجریانسیاسیدیگر
دعوادارند،یازیدیباعمروایاختــالفدارد،اینهاچالشانقالب
نیست؛چالشاساســیانقالبعبارتاســتازاینکهانقالبیک
نظمجدیدیرابرایبشــریّتارائهکــرده.نمیگوییمانقالبازاول
بامخاطبقراردادنکّلبشــرآمد؛نه،انقالباسالمِی»ایران«بود،
متوّجهمســائلایرانبود،متوّجهایجادتغییــراتبنیادیدرایران
بود؛اّمازباناینانقالبوپیاماینانقــالبپیامیبودوزبانیبودکه
درمرزهایایرانمنحصر بهتبعحالـ نمیتواندونمیتوانســتـ
بماند؛یکمفهومجهانی،یکحقیقتجهانی،یکحقیقتبشــری
بهوســیلهانقالبپیامدادهشدکههرکســیدردنیاآنرابشنود
احساسمیکندکهبهاینپیامدلبســتهاست.آنپیامچیست؟اگر
بخواهیمآنپیامرادرشكلاجتماعیوانسانیآندریکجملهبیان
بكنیم:مقابلهبانظامسلطهاست؛اینپیامانقالباست.نظامسلطه،
نظامتقسیمدنیابهظالموبهمظلوماســت؛منطقانقالبکهمنطق
اسالماست،»التَظِلموَنَوالتُظَلمون«است؛نبایدظلمکنیدونباید

بگذاریدبهشماظلمبشود.
1392/6/26
بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی

زبان و پيام انقالب اسالمی ایران

نگاهانقالبی
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راهبرد

هدفانقالبچــهبود؟هدفانقالبعبارتبودازســاختنیک
ایرانبااینخصوصیاتیکهعرضمیکنم:مستقل،آزاد،برخوردار
ازثروتوامنیت،متدینوبهرهمندازمعنویتواخالق،پیشــرو
کهاز درمسابقهجامعهعظیمبشــریدرعلموبقیهدستاوردهاـ
اولوازلبینآحادبشریکمسابقهاستدردستاوردهایبشری،
درعلمودربقیهخواستههاودستاوردهایبشریـبرخورداراز
آزادیباهمهمعانیآزادی.آزادیفقطآزادیاجتماعینیستـ
هم اگرچهآزادیاجتماعی،یكیازمصادیقمهمآزادیاســتـ
آزادیاجتماعیموردنظراســت،همآزادیبهمعنایرهابودن
وآســودهبودنوآزادبودنکشورازدســتاندازیبیگانگانو
کهگاهیکشوربهظاهرمستقلهمهست،امازیر استیالیآنهاـ
وهمآزادیمعنوی،کهآنرستگاریانسانوتعالی نفوذاســتـ
اخالقیانسانوعروجمعنویانساناســت،کههدفاعلی،این
است.همهکارهامقدمهبرایتكاملانسانوعروجانسانیاست.

اینبایددرجامعهاسالمیخودرانشانبدهد.
ایرانبااینخصوصیات،مطلوبانقالببود.شــمابپرسیدکهاز
کجایانقالب،اینخصوصیاتدرمیآمد؟کجاتدوینشــد؟من
عرضمیکنمازکلمهاسالمی.اسالماصاًلهمینهاست.آنکسی
کهغیرازایندرمورداسالمتصورمیکند،اسالمرانشناخته.آن

کسیکهتصورمیکنداســالمفقطبهجنبههایمعنوی،آنهمبا
عبادتوزهدوذکر برداشــتوتلقیخاصازجنبههایمعنویـ
میپــردازد،بهدنیایمردم،بــهلذاتمردم،به وامثالاینهاـ
خواستههایبشریمردمنمیپردازد،اواسالمرادرستنشناخته؛
اسالماینجورینیست.همهاینچیزهاییکهگفتیم؛همآنچیزی
مثلعدالت،مثلامنیت، کهمربوطبهمسائلدنیاییجامعهاستـ
 مثلرفاه،برخورداریازثروت،برخورداریازآزادیواستقاللـ
همآنچهکهمربوطبهمســائلاخرویاست؛مثلرستگاری،تقوا،
پرهیزگاری،رشداخالقی،تكاملمعنویانسان،درکلمهاسالمی
مندرجاست.آیهقرآنبهمامیفرمایدکه:»ولواّناهلالقریامنوا
واتّقوالفتحناعلیهمبرکاتمنالّســماءواألرض«؛ایمانوتقوا
کهباشد،برکاتآســمانوزمینجاریخواهدشد....اگرایمانو
تقواباشــد،همآنبرکاتوهماینبرکاتبرایبشروجوددارد.
این،اسالماســت.پسوقتیکهگفتیمانقالباسالمی،معنایش
ایناستکهعرضشــد.خوب،اینچیزیبودکهدرانقالببود؛
میخواستیمایرانیبســازیمبااینخصوصیات.اینمطلبیک
اضافهایداردوآنایناستکهمسئلهفقطایرانهمنبود؛ایران
بهعنوانیکالگوبرایجوامعاسالمیدردرجهاول،وهمهجوامع

بشریدردرجهبعد،موردنظربود.

 گفتمان انقالب
دستاوردها و موانع

واقعیت ها و موانع
ضعف های درونی

این هــدف را انقالب اســالمی داشــت؛ 
ما در خأل کــه زندگی نمی کنیــم، ما در 
یــک واقعیاتی داریم زندگــی می کنیم؛ 
ایــن واقعیات چقــدر برای رســیدن به 
ایــن هدف ها کمک بــود یــا مزاحمت 
بــود؟ یقیناً ا گــر مزاحم هایــی که حاال 
می شــمارم وجود نداشــت، رسیدن به 
این هــدف، زمان زیادی نمی خواســت. 
... مــا دو نوع موانع داشــتیم: یكی موانع 
درونی، یكی موانــع بیرونی. موانع درونی 
یعنی چه چیزهایی؟ یعنی آن چیزهایی 
کــه در درون خود مــا انســان هاـ  چه 
تصمیم گیرانمان، چه آحاد مردممان، چه 

ناظرین بیرون از گود مبــارزه و انقالبـ  
وجــود دارد؛ این ها موانع درونی اســت. 
موانع درونی، ضعف هاســت؛ ضعف های 
فكری اســت، ضعف های عقالنی است، 
راحت طلبی اســت، آســان گرایی است، 
آســان پنداری اســت؛ این گاهی اوقات 
خودش یكــی از موانع تحقــق آن چیز 
اســت. باید برآورد و تقویم نسبت به کار 
و مشــكالت کار، مطابق با واقع یا الاقل 
نزدیک بــه واقع باشــد. آســان پنداری 
هم مثــل آســان گیری و ســهل انگاری 
اســت؛ آن هم یكی از موانع راه اســت. 
گریز از چالــش هم یكــی از ضعف های 
درونی ماســت. به گریز از چالش، به غلط 
می گویند عافیت طلبی. عافیت طلبی چیز 
خوبی اســت. عافیت یكی از بزرگ ترین 
نعمت های الهی اســت؛ »یا ولّی العافیة 

نســئلک العافیة؛ عافیة الّدنیا و األخرة«. 
عافیت به معنای پنجه نیفكندن نیست؛ 
به معنای درســت عمل کردن، به جا قدم 
گذاشــتن، به جا ضربت زدن و به جا عقب 
کشــیدن اســت. عافیت از بال، مثل این 
اســت که بگوییم عافیت از گناه. بنابراین 
عافیت طلبــی چیز بدی نیســت؛ لیكن 
به غلط بــه گریــز از چالــش می گویند 
عافیت طلبــی؛ یعنــی در واقــع همان 
راحت طلبی، مواجهه  با مشكالت را زشت 
و ناپســند دانســتن، آماده نبودن برای 
مواجهه با مشــكالت. این ها ضعف های 

درونی ماست.
یكی دیگر از ضعف هــای درونی عبارت 
اســت از تربیت های اجتماعِی موجود و 
عادت های تاریخی، که این ها در ما ملت 
ایران در آغاز انقالب بود. شــما جوان ها 
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شــاید از حــاالت روانــی و 
تربیت هــای تاریخــِی ما در 
هنگامــی که انقــالب پیروز 
شد، تصویر درســتی نداشته 
باشــید. امروز ما می بینیم که 
عنوان »ما می توانیم« در همه 
هســت. واقعاً هم اگر بگویند 
آقا شما می توانید بزنید روی 
پیشــرِو  دســت صنعتگران 
دقیق تریــن و ظریف تریــن 
صنایع دنیا، شــما می گویید 
بله؛ اگر همــت کنیم، تالش 
واقعــاً  می توانیــم.  کنیــم، 
جوان دانشــمنِد مسلماِن در 
خودش  اســالمی  جمهوری 
را قادر بر هــر کاری می داند؛ 
این در اول انقــالب این جور 
نبود. تربیت های قبلی درست 
عكس این بــود. هر کاری که 
مطرح می شــد، می گفتند آقا 
ما کــه نمی توانیــم! آقا فالن 
چیز را بســازید، می گفتند ما 
که نمی توانیم! با فالن شــعار 
غلــط در دنیا مقابلــه کنیم، 
می گفتند آقا مــا که زورمان 
نمی رســد، ما که نمی توانیم! 
»مــا می توانیِم« امــروز، آن 
روز »مــا نمی توانیــم« بود. 
ایــن، آن تربیــت اخالقی و 
تاریخــِی بازمانــده  از دوران 
گذشته است. توسری خوری، 
شــنیدن زور، دیدن فسق در 
کســانی که از آن هــا جامعه 
توقع عدالت، انصاف، طهارت 
و پاکیزه دامنــی دارد، عادت 
شده بود. یعنی اگر در دوران 
پیــش از انقــالب می آمدند 
به مردم می گفتنــد آقا فالن 
مسئول عالی کشــور ـ حاال 
شــخص اول که خود شاه بود 
ـ یــا وزرا یا مســئولین فالن 
عیاشی را کردند، فالن فسق 
را کردند، فالن عمل زشــت و 
ناهنجار را انجام دادند، مردم 
تعجب نمی کردند؛ می گفتند 
خوب، هســت دیگــر؛ معلوم 
است! یعنی عادت کرده بودند 

به این کــه مســئوالنی را که 
باید پاک و پاکدامن باشــند، 

آلوده دامن و ناپاک ببینند.
این جزو عاداتی بــود که در 
جامعه  ما وجود داشت. این ها 
همــان موانع درونی اســت؛ 
این ها آن چیزهایی است که 
در مقابل رسیدن به یک هدف 
و مقصــود واال عایــق ایجاد 
می کند. خشم و شهوت های 
تربیت نشــده،  و  بی مهــار 
دلبســتگی به عادات و عقاید 
خرافِی میراثی، و بد فهمیدن 
دســتور دین جزو ضعف های 
درونی است. بعضی ها خیلی 
از چیزهــا را نمی فهمیدنــد. 
مبارزه می کردیــم؛ بعضی ها 
به اســتناد روایاتــی که هر 
پرچمی که قبل از برافراشته 
شــدن پرچم حضرت مهدی 
برافراشــته  فــداه(  )ارواحنا 
شود، در آتش است، با مبارزه 
مخالف بودنــد. می گفتند آقا 
شــما قبل از مبارزه  حضرت 
الَلّ  )عّجــل  صاحب الزمــان 
فرجــه( می خواهیــد مبارزه 
شروع کنید؟ خوب، این پرچم 
مبارزه را که بلنــد می کنید، 
در آتش است. معنای حدیث 
را نمی فهمیدنــد. یک عده ای 
از صدر اســالم، از زمان ائمه 
شنیده  که  )علیهم الّســالم( 
بودند مهدی ظهــور خواهد 
کرد و دنیــا را پــر از عدل و 
داد خواهــد کــرد، ادعــای 
مهدی گری می کردند؛ بعضی 
بر خودشــان هم امر مشتبه 
بود. بعــد نیســت بدانید هم 
در بنی امیــه ادعای مهدویت 
بود، هم در بنی عبــاس بود، 
هم در افراد دیگــری که چه 
در زمان بنی عبــاس و چه در 
زمان های بعــد تا امروز وجود 
داشــتند، ادعــای مهدویت 
وجود داشــت. بله، این پرچم 
مهدویت را کســی بلند کند، 
در آتش اســت. این معنایش 
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راهبرد

این نیست که مردم با ظلم مبارزه نكنند، 
مردم برای تشكیل جامعه الهی و جامعه 
اســالمی و علوی مبارزه و قیــام نكنند. 
این، بــد فهمیدن دین اســت. می بینید 
این ها همه موانع درونــی ای بود که بعد 
از آن که انقالب پیروز شــد، ما ملت ایران 
با این زمینه ها می خواســتیم کشور را به 
سمت آن اهداف ببریم. خوب، این ها هر 
کدامش یک مانع بود. البته این ها برطرف 
شدنی بود، نه این که برطرف شدنی نبود؛ 
خیلی اش هم با تبیین برطرف شــد. لذا 
در مبارزات اســالمی، تبیین خیلی نقش 

دارد... . 

عوامل بیرونی 

همه  کســانی که به نحــوی از انقالب یا 
از هدف های انقالب متضرر می شــدند، 
این هــا جلــوی انقــالب ایســتادند. از 
امنیت یک عــده ای متضرر می شــوند، 
از عدالت یک عده ای متضرر می شــوند، 
از نفــی حاکمیت طاغوت یــک عده ای 
متضرر می شــوند، از نفی ســلطه بیگانه 
یک جماعتی متضرر می شــوند، از نفی 
اســتبداد یک عده ای متضرر می شــوند. 
این ها را شما می دانید؛ توضیح الزم ندارد. 
کی ها از عدالت یا از استقالل یا از آزادی و 
امثال این ها متضرر می شوند؟ این ها همه 
در مقابل انقالب صف کشــیده اند. تا االن 

هم این صف کشی ادامه دارد.
اول انقالب شــما جوان ها یادتان نیست. 
ســال اول انقالب در تقریباً چهارگوشــه 
کشور با شــعار قومیت، کانون های جنگ 

و درگیری به وجود آمد. در بلوچســتان، 
ترکمن صحــرا،  در  کردســتان،  در 
در نقــاط مختلــف؛ بــا بهانــه  قومیت. 
دنبالش می رفتند، می دیدنــد این اقوام 
هیچ کدامش با اسالم و با انقالب اسالمی 
مسئله ای ندارند. من خودم در بلوچستان 
زندگی کرده بودم. آن جــا تبعید بودم و 
بلوچ ها را می شناختم. می دانستم این ها با 
انقالب کوچک ترین مسئله ای ندارند؛ اما 
یک عده ای به نام بلوچ و با یک اســتفاده 
و ترفنــدی با انقــالب درافتادنــد. عین 
همین قضیه در مورد کردستان بود. عین 
همین قضیه در مــورد ترکمن صحرا بود. 
بعد تحریكات این ها روشــن شد، معلوم 
شــد که از کجا تحریک می شوند. خوب، 
این ها موانعی بودند که جلو راه انقالب را 
می گرفتند. این طور نبود که این اتومبیل 
در جاده  آســفالته بتواند درست حرکت 

کند.
بعد از این مسئله قومیت ها، تنافس های 
درونی خــود ماها بــود بــا یكدیگر، که 
آن هم یک ماجــرای تلخ و بــدی دارد؛ 
ماجــرای مــالل آوری دارد. بعد، جنگ 
تحمیلی بود؛ هشت سال. شــما ببینید 
این نیــروی متراکمــی که ملــت ما در 
مقابله با دشــمن گذاشــت و توانســت 
دشــمن را به زانــو دربیــاوردـ  نه فقط 
صدام را، بلكه آن کســانی که پشت سر 
صدام بودند، این ها به زانــو درآمدند در 
مقابل انقالب اســالمی ـ اگر در خدمت 
به ســمت هدف های عمرانــی، آبادانی و 
ســازندگی جمهوری اسالمی بنا بود قرار 
بگیــرد، چقدر کار پیــش می رفت. البته 
ما از تحمیل جنگ ســود بردیم. ما از این 
تهدید به مثابه بهترین فرصت ها استفاده 
کردیم. ملت ایران این تهدید را به معنای 
حقیقِی کلمه تبدیــل کرد به یک فرصت 

بزرگ، یک آزمایشگاه عظیم؛ یک میدان 
عظیِم تجربه ها شــد و خیلی برکات عاید 
شــد؛ اما واقعیت قضیه هم ایــن بود که 
تحمیل جنگ بر یک کشــور مشكالت را 
درســت می کند. بنابراین انحصارطلبان 
جهانی از یک طــرف، اشــرار داخلی از 
یک طرف، توطئه های ابرقدرت ها از یک 
طرف، دســت اغواگر تبلیغاتی و سیاسی 
و اقتصادِی آن ابرقدرتی که دســتش از 
ایران با انقالب اســالمی کوتاه شده بود 
از یک طرفـ  یعنی آمریــكا که تا امروز 
هم ادامه داردـ  این ها همه در مقابل این 

حرکت عظیم ملت ایران ایستادند. 
شــما ببینید با وجود ایــن موانع، حاال 
بیاییــد ارزیابــی کنید ببینیــد حرکت 
انقالب اســالمی و جمهوری اسالمی به 
ســمت آن هدف ها چطور بوده. من اگر 
بخواهم ارزیابی کنم، عملكرد را بســیار 
خــوب می دانــم. جمهوری اســالمی و 
انقالب اسالمی عملكردش یک عملكرد با 
نمره  بسیار خوب است. در مقابل این همه 
مشــكالت مگر طاقت می آورند؟ در دوره  
ما حوادث جابه جایی قــدرت در آفریقا و 
در آسیا و در خیلی جاها انجام گرفته بود؛ 
هیچ کدام طاقت نیاوردند. در دوران قبل 
از ما هــم انقالب های بــزرگ دنیاـ  مثل 
انقالب کبیر فرانســه، مثل انقالب اکتبر 
شورویـ  در مقابل این حوادث گوناگون 
هیچ کدام طاقت نیاوردند، یعنی از همان 

اول منحرف شدند.
خصلت مردمی بودن، خصلت اســالمی 
بودن، خصلــت آرمان گرا بــودن، اینی 
که جوان انقالبِی امروز بعد از ســی سال 
این جا می ایســتد، آرمان های انقالب را 
به عنوان آرزوهــا و مطالبات خودش در 
میان می گــذارد و با صــدای بلند مطرح 
می کند، این خیلی توفیق بزرگی اســت 
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برای انقالب. هرگــز در انقالب های دیگر 
این طور نبود. شــما نگاه کنید آثار ادبی 
قرن نوزدهم فرانســه را که در آخر قرن 
هیجدهم انقــالب کبیر فرانســه انجام 
گرفته. در اوائل قرن نوزدهم ناپلئون سر 
کار آمده، آن وقت شــما آثار ادبی اواسط 
قرن یعنی مثاًل 1۸3۰، 1۸۴۰ را که زیاد 
هم هست؛ هم شعر، هم رمان، نگاه کنید، 
خواهید دید که آن ها بعد از ســی سال از 
پیروزی انقالبشــان در چه وضعی بودند؛ 
یک اســتبداد مطلق، یک فســاد مطلق، 
یک تبعیض طبقاتی بسیار وحشت انگیز 
آن وقت وجود داشــته؛ بــا این که آن جا 
هم شــعار عدالت بود، شعار مساوات بود، 
شعار نفی استبداد بود. این توفیق انقالب 
اسالمی یک توفیق بی نظیری است؛ بدتر 
از او انقالب اکتبر شوروی. در زمان ما هم 
که این اتفاق هایی که افتادـ  اسمش البته 
انقالب بود؛ اما غالباً کودتــا بود یا این که 
گروه مسلحی آمدند سر کار؛ مثل کوبا و 
جاهای دیگرـ  غالب این ها همان حالتی 
را که عرض کردم، داشــتند؛ یعنی طاقت 
نیاوردند و نتوانستند در مقابل این موانع 

بایستند.
خوب، حاال بینید ایــن موانع را. همه  این 
موانع جزو ســنت های الهی است. وجود 
این موانع تصادفی نیســت. این ها سنت 
الهی اســت؛ یعنی تالش و حرکت با مانع 
مواجه اســت، وااّل جهاد معنا نمی داشت: 
»و کذلک جعلنا لكّل نبّی عدّوا شیاطین 
االنس و الجّن یوحــی بعضهم الی بعض 
زخرف القول غرورا«؛ در همه  دعوت های 
انبیا، دشــمنانـ  موانــعـ  از جن و انس 
وجود داشــتند. در آیه دیگر: »و کذلک 
جعلنا فی کّل قریة اکابر مجرمیها لیمكروا 
فیها و ما یمكرون ااّل بانفسهم«. در درون 
جوامع، طبقاتــی که وجــود آن ها مایه 

فساد، مایه  مكر بوده اســت؛ این ها جزو 
سنت هاســت. یعنی هرگــز انبیا نگفتند 
ما آن وقتی کــه جاده صاف اســت وارد 
میدان می شــویم؛ نه، در همیــن فضا و 
صحنه به شدت درگیر و دشوار، آن ها وارد 
شــدند؛ مثل جمهوری اسالمی و انقالب 
اسالمی. اما متقاباًل ســنت الهی هم این 
اســت که اگر حرکت نبوی، حرکت الهی 
که مصداقش انقالب اســالمی است، به 
کار خود ادامه بدهد و دنبالگیری کند، بر 
همه  این موانع فائق خواهد آمد؛ این هم 
سنت الهی است. در ســوره مبارکه فتح 
آمده است: »و لو قاتلكم الّذین کفروا لولّوا 
ة  االدبار ثّم الیجدون ولّی و ال نصیرا. ســنّ
الَلّ الّتی قد خلت من قبل و لن تجد لسّنة 
الَلّ تبدیال«؛ اگر بایســتید، اگر استقامت 
کنید، اگر هدف را گــم نكنید، اگر تالش 
را متوقــف نكنید، بدون تردیــد غلبه در 
این عرصه با شماســت. حاصل حرف من 

همین است با شما جوانان عزیز

نفوذ و قدرت فرهنگی 
انقالب

فرامــوش نكنیــد. یک جبهه سیاســی 
پرقدرتی امــروز در دنیا وجــود دارد که 
نمی خواهد ایران اســالمی تبدیل بشود 
به یــک کشــور قدرتمند، به یــک ملّت 
قدرتمند؛ از اّول انقــالب هم همین جور 
بود. مــن این را برای شــما نقــل بكنم: 
در ســال ۵۷ کــه انقالب اســالمی در 
ایران به وجــود آمــد و آن غوغای عظیم 
را در دنیــا بــه راه انداخت، یــک عّده از 

نخبگان درجه  یک سیاســی غربـ  مثل 
کیســینجر، هانتینگتــون، ژوزف نای، 
این چهره های برجســته نخبه سیاســی 
آمریكا و اروپاـ  یک سلسله مقاالتی را در 
همان اوائل انقــالب، در طول یک مّدتی 
منتشــر کردند؛ مضمون ایــن مقاالت و 
این نوشته ها هشــدار به دستگاه سیاسی 
غرب ـ به نظام سیاسی غرب، دولت های 
غربیـ  بــود؛ به آن ها هشــدار می دادند، 
می گفتنــد، ایــن انقالبی کــه در ایران 
اتّفاق افتاده، بــه معنای تغییر یک هیئت 
حاکمه و جابه جایــی هیئت های حاکمه 
فقط نیســت، این به معنــای ظهور یک 
قدرت جدیدی اســت در منطقه  به قول 
آن ها خاورمیانهـ  که بنــده این تعبیر را 
به هیچ وجه دوست ندارمـ  و به قول ما در 
منطقه غرب آســیا؛ یک قدرت جدیدی 
دارد ظهــور می کند که ممكن اســت از 
لحاظ تكنولوژی و علم به پای قدرت های 
غربی نرســد، اّما از لحاظ نفوذ سیاسی و 
قدرت تصّرف در فضای پیرامونی خود، از 
قدرت های غربی یا باالتر است یا هم وزن 
آن هاســت و برای آن ها چالــش ایجاد 
خواهد کرد. این را آن ها آن روز هشــدار 
دادند، اعالم خطر کردنــد. این به معنای 
این اســت ]که [ از نظر آن ها بُروز و ظهور 
یک چنین قدرتی به معنــای این بود که 
بســاط نفوذ غرب در این منطقه حّساس 
و ثروتمند و بسیار مهّم استراتژیكی، این 
نقطه وصل ســه قاّره به یكدیگر و مرکز 
نفت و مرکز ثروت و مرکز کانی های مهّم 
مورد نیاز بشــر، که غرب اصرار داشــته 
است همیشــه بر این جا تســلّط داشته 
باشدـ  تسلّط سیاســی، تسلّط اقتصادی 
و طبعاً تســلّط فرهنگیـ  از دست غرب 
خارج خواهد شــد یا الاقل تسلّطشــان 
دچار تزلزل خواهد شــد؛ ایــن را آن روز 
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راهبرد

حدس زدنــد و البّته درســت فهمیدند. 
امروز بعد از گذشــت بیش از ســه دهه، 
به تدریج آن کابوسی که آن ها می دیدند، 
به واقعّیت تبدیل شده، یعنی یک قدرت 
بزرِگ ملّــِی منطقه ای ســربرآورده که 
فشــارهای گوناگون اقتصادی، امنّیتی، 
سیاســی، روانی و تبلیغاتی نتوانسته او را 
از پا بیندازد؛ و به عكس، او توانســته روی 
ملّت های منطقــه اثر بگذارد، توانســته 
فرهنگ عمومی اســالمی را تثبیت کند، 
منتشر کند، ملّت های منطقه را با هویّت 

کند، احساس هویّت کنند.
1392/۷/1۷
بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین 
همایش ملی نخبگان جوان

 
 

نقش آفرینی 
توده های مردم 

در انقــالب ما، در حرکــت عمومی ملت 
ما، در سرتاســر این کشــور بزرگ شاید 
روســتایی نبود، شــهر کوچكــی نبود 
که در او شــعبه ای از این شــعله  مقدس 
چشــم ها را خیره نكند. همه جا، سرتاسر 
کشور یک شعار، یک مطالبه، یک همت 
بر همه  دل ها و ذهن هــا حاکم بود. مردم 
به معنــای واقعی کلمه این بار ســنگین 
را با جســم های خودشــان، با روح های 
خودشــان، با دل هــای خودشــان بلند 
کردند. تــوی خیابان ها مردم با جســم 
خودشــان در مقابله  با طاغــوت حاضر 
شــدند؛ در دنیا هم چنین چیزی سابقه 

نداشت.

یكــی از رهبــران معــروف دنیــا کــه 
نمی خواهم اســم بیاورم، آمد ایران. من 
برای او تشــریح کردم که چگونه انقالب 
اســالمی پیروز شــد؛ نه کودتای نظامی 
شــد، نه افســران جوانی آن طور که در 
دنیا معمول بود آمدند میــدان که رژیم 
طاغــوت را ســرنگون کنند، نــه احزاب 
سیاسی فعالیتی می توانســتند بكنند یا 
کردند، نه نخبگان نقش مهمی داشتند، 
نقش مال تــوده  مردم بــود، آن هم نه با 
سالح. شــما امروز نگاه کنید توی بعضی 
از این کشورها، توده مردم برای پیشبرد 
کارهاشان ســالح دستشان است؛ دست 
ملت ایران ســالح نبود. با دســت خالی، 
با جســم خودشــان آمدند وسط میدان. 
دل خودشــان را، قلب خودشان را، خون 
خودشــان را کف دســت گرفتند آمدند 
میدان. خب این بدون ایمان نمی شــود؛ 
این بــدون یک ایمــان عمیــق امكان 
ندارد. ایــن ایمان عمیــق در بین مردم 
گســترده شــد، آمدند وســط میدان، و 
خون بر شمشیر پیروز شد و این طبیعِت 
همه جاســت؛ همه جا همین جور است. 
هرجا ملت ها حاضر به فداکاری باشــند، 
جانشــان را کف دســت بگیرند، بیایند، 
هیچ قدرتی در مقابل آن ها یارای مقاومت 
ندارد. همیشــه خون بر شمشــیر پیروز 
می شــود، وقتی ملت ها بیایند وسط. من 
وقتی برای آن رهبــر آفریقایی پیروزی 
انقالب اســالمی را تشــریح کردم، برا او 
خیلی جالب بود، خیلی تــازه بود. رفت، 
بعــد از اندکی دیــدم در داخل کشــور 
خودش همین حرکــت مردمی راه افتاد، 
احســاس کردم الهام گرفته از رفتار امام 
بزرگوار ماســت، رفتار ملت ایران است و 
پیروز هم شــد. او بر یكــی از قدرت های 

بــزرگ زورگوی مســلط خبیــث عالم 
توانست پیروز بشــود و کشورش را نجات 

داد.
این وضعیــت ملت ایــران بــود؛ همه 
آمدنــد توی میــدان. بــرای همین هم 
از روز اول مســئولین کشــور احساس 
نكردند کــه مجبورند حــرف زیادی و 
توقع زیادی قدرت های بــزرگ را قبول 
بكنند. شــما خیال نكنید اینی که حاال 
فالن کشــوری که تازه انقــالب کرده، 
آمریكایی ها فشــار می آورنــد، غربی ها 
فشــار می آورند، مسئولینشــان را وادار 
یــک موضع گیری هایــی می کنند،  به 
این در ایران نبود؛ چــرا، این جا هم بود. 
این جا هم همین فشــارها وجود داشت، 
کســی به این فشــارها اعتنا نمی کرد، 
احتیاج نداشت. مســئولین کشور متكی 
بودند بــه اراده  مردم، به ایمــان مردم، 
خاطرشــان جمع بود که این میدان پر 
از انســان های باعــزم و اراده و همراه با 
شــعور کامل اســت. این بود، احتیاجی 
نبود. تا امــروز هم همین اســت. امروز 
هم نظام جمهوری اســالمی به حول و 
قّوه  الهــی، خودش را مجبــور نمی بیند 
که حرف هیــچ ابرقدرتی را، خواســت 
هیچ قدرت ســلطه گر و مداخله گری را 
قبول بكند. هرچه کــه به صالحش بود، 
آن را می پذیرد و عمــل می کند، هرچه 
به صالحش نبود، آن را بــه یک کناری 
می اندازد، ولــو همه  قدرت هــای عالم 
عصبانی بشــوند، خشــمگین بشــوند؛ 
سیاست این اســت. این، به خاطر اتكا به 

ایمان مردم است.
1391/6/2۸
بیانات در دیدار نیروهای مسلح منطقه  شمال 
کشور و خانواده های آنان



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  18 |       بهمن  1395

13    

روزنگار

خبر و تحلیل
12روزطالیی
شهیِدمّطهر

خداحافظفرمانده
قیامتبریزیهادراربعین

شهدایقم
پدر،عشق،پسرخوانیشجاعی



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  18|       بهمن 1395    14

از15خردادسال1342تا
22بهمنسال1357،انقالبیون
بهرهبریامامخمینی)ره(راه
درازیراطیکردند؛راهدرازی

کهباالخرهبهنتیجهرسید
ومردماینجملههمیشهبه

یادماندنیراازرادیوشنیدند:
»انقالبپیروزشد.«روزهای
آخرانقالباماشوروهیجان

دیگریداشت؛شوروهیجانی
کهدرروزشمارزیربهآنها
میپردازیم.از11بهمنو

لحظاتیکهمردممنتظرورود
امامخمینیبهایرانبودندآغاز
میکنیمتابرسیمبه22بهمنی
کهحاالدرتقویمجاخوشکرده

وروزپیروزیانقالباسالمی
ایرانوروزپیروزیاسالمو
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میکند.

دهه فجر با 12 بهمن و ورود امام خمینی)ره( به ایران آغاز می شود، 
اما برای پرداختن به این روز بهتر اســت از یک روز قبل و زمانی که 
برنامه ریزی ها برای اســتقبال از امام، در حال نهایی شدن بود آغاز 
کنیم. امام خمینی بعد از اقامت 1۰۷ روزه در فرانسه، برای ادامه مبارزه 
با استكبار و دیكتاتوری تصمیم به بازگشت به خاک میهن گرفتند. 
با وجود شور و اشتیاقی که به خاطر این تصمیم گیری در انقالبیون 
به وجود آمده بود، اما همه نگران این بودند که به محض ورود امام به 
ایران، عوامل باقیمانده و وفادار به نظام سلطنتی از هیچ کوششی برای 

از بین بردن رهبر انقالب فروگذار نكنند.
رسانه های خارجی که به دقت اخبار مربوط به اوضاع ایران را پیگیری 
می کردند، در برنامه های خبری خود از تهدیداتی ســخن به میان 
می آوردند که از سوی گروه های بی نام و نشان یا مجهول به منظور 
ایجاد ترس و واهمه در دل انقالبیون یا ایجاد تزلزل و تردید و تغییر نظر 

امام برای ورود به خاک ایران عنوان می شد.
راســت یا دروغ، زمینه های تهدید و خطر به صورت بالقوه وجود 
داشــت و دوســتداران امام نیز باید برای دفع خطرات احتمالی 
تمامی تالش خود را به کار می بســتند. بــه همین دلیل هیئت 
موقتی به نام کمیته اســتقبال در قم و تهران تشــكیل شد که 
بسیاری از انقالبیون جزو اعضای آن بودند. این کمیته، ۷۰ هزار 
نفر را به منظور انتظامات مراسم استقبال سازماندهی کرده بود 
و مدرسه رفاه به عنوان محل اصلی تماس انقالبیون با امام، برای 
هماهنگی جهت ورود ایشان به میهن در نظر گرفته شد.در همان 
زمان شنیده شد اعضای سازمان مجاهدین خلق درصدد بودند 
با تمهیداتی، اداره مراسم اســتقبال را به دست گیرند و حتی بر 
اساس برنامه ریزی قبلی بنا بود مادر رضایی ها، پدر ناصر صادق و 
حنیف نژاد به امام خیرمقدم بگویند. این شایعه دوستداران امام را 
مبهوت کرد و با تالش های شهید مرتضی مطهری،  مهدی کروبی 
و عبدالمجید معادیخواه و همكاری سیداحمد خمینی، تمهیدات 
قبلی برخی گروه ها نقش بر آب شــد و با برنامه ریزی انقالبیون، 
اسدالل بادامچیان و عبدالمجید معادیخواه به عنوان تریبون داران 
اصلی مراسم انتخاب شدند. بختیار در آستانه ورود امام به میهن، 
با انتشار پیامی، انقالبیون را نسبت به ادامه اعتراضات و تظاهرات، 
به خصوص در لحظــه ورود امام تهدید کــرد، تهدیدی که البته 

تأثیری بر مردم و انقالبیون نداشت. 

کمیتهاستقبال
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عاقبت امام با پرواز ۴۷21 هواپیمــای ایرباس، پاریس را به مقصد تهران ترک کرد. سرنشــینان هواپیما 
۵۰ نفر از همراهان امام و 1۵۰ نفر از خبرنگاران رســانه های خارجی بودنــد.  هواپیمای مذکور که از این 
پس »پرواز انقالب« لقب گرفت، در ساعت 9 و 2۷ دقیقه و 3۰ ثانیه در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست.  
شــهید مرتضی مطهری به عنوان نماینده جامعه روحانیت برای عرض خیرمقدم به امام وارد هواپیما شد 
و مدتی بعد، امام از هواپیما خارج شــدند. در ســالن فرودگاه، فرصتی پیش  آمد تا مــردم دیداری با امام 
داشته باشند و شنونده ســخنان ایشان باشند. در این سخنرانی، امام با تشــكر از عواطف طبقات مختلف 
ملت و بیان این که وحدت کلمه رمز پیروزی اســت، اعالم کردند: پیروزی زمانی است که دست اجانب از 
ملت کوتاه و ریشه های رژیم ســلطنتی از این مرز و بوم بیرون رود.  زمانی که امام وارد ایران شدند، مردم 
از طریق تلویزیون های خود، مراسم استقبال از ایشــان را به صورت مستقیم دریافت می کردند، اما بعد از 
گذشت نیم ساعت از زمان پخش برنامه، یكباره پخش مراسم متوقف و عكس محمدرضا پهلوی بر صفحه 
تلویزیون ظاهر شد و متعاقب آن آهنگ سالم شاهنشاهی نواخته شد. دالیل مختلفی برای این کار اعالم 
شد؛ دو دستگی بین کارمندان ســازمان تلویزیون، دخالت و دستور مســتقیم بختیار برای قطع برنامه و 
نارضایتی نظامیان به دلیل پخش نشدن ســرود شاهنشــاهی در ابتدای برنامه، از جمله مواردی بود که 

درباره قطع برنامه مطرح شد.
در آســتانه ورود امام، انقالبیون و در رأس آنان اعضــای جامعه روحانیت مبارز کــه از چند روز پیش در 
دانشــگاه تهران تحصن کرده بودند، اعالم کردند به تحصن خود پایان می دهند. رفته رفته، در سطح شهر 
تجمعات مختلف شكل گرفت. در گوشه و کنار شهر بین نیروهای نظامی و مردم درگیری های پراکنده ای 
روی داد که به مجروح شدن شش نفر انجامید.  بیشــتر خیابان های تهران مملو از جمعیت بود. زمانی که 
امام قصد ترک فرودگاه و عزیمت به بهشت زهرا را داشتند، طبق برنامه قبلی بنا بود مقابل دانشگاه تهران 

به ایراد سخن بپردازند، اما با توجه به سیل جمعیت امكان اجرای این برنامه نبود.
جمعیت میلیونی مردم ســبب شــده بود اداره امور حتی از توان کمیته ۷۰ هزار نفری استقبال نیز خارج 
شود. فاصله 33 کیلومتری میدان آزادی تا بهشــت زهرا مملو از جمعیت بود و ماشین حامل امام قادر به 
طی مسیر نبود. به ناچار از بالگرد استفاده شــد و در نهایت، قطعه 1۷ شهدا واقع در بهشت زهرا برای فرود 
امام در نظر گرفته شد.  جمعیت، مشتاق شنیدن سخنان امام بود. ایشان در سخنرانی معروف خود ضمن 
اشــاره به مظالم و مصائبی که جامعه ایرانی برای رسیدن به آزادی و اســتقالل متحمل شده بود، اعالم 

کردند:  اصل رژیم سلطنتی از اول خالف قانون و خالف قواعد عقلی است و خالف حقوق بشر.
ســپس ایشــان دولت بختیار را مورد خطاب قرار دادند و بــا غیرقانونی خواندن آن عنــوان کردند که 
دولت تعییــن می کنند.بعد از پایان مراســم، در حالی که هنوز التهاب و هیجــان مردم فروکش نكرده 
بود، اعضای کمیته استقبال برای انتقال امام به مدرســه علوی که برای اقامت ایشان در نظر گرفته شد 
اقدام کردند، اما ظرفیت مدرسه مذکور گنجایش دیدار عمومی را نداشت و به ناچار امام به مدرسه رفاه 
رفتند. امام در شــب اول اقامت خود در مدرسه رفاه، با وجود همه خســتگی ها طی سخنانی با اعضای 

کمیته استقبال بر لزوم حفظ وحدت تأکید کردند.

پروازقرن
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13 بهمــن، روز اول ورود امام، با وجــود نگرانی های موجود بــا کمترین برخورد و 
درگیری سپری شد. آیا فردا نیز مردم روز آرامی را پشت  سر خواهند گذاشت و زمینه 
برای برقراری حكومت اسالمی بیش از گذشــته فراهم خواهد شد یا این که عناصر 
باقیمانده رژیم شاهنشاهی با مالحظه وضع دشوار خود، در مقام پاسخگویی و مقابله 
به مثل برخواهند خاست و در برابر سیل خروشان احساسات انقالبی از خود مقاومت 
نشان خواهند داد؟از اولین روز استقرار امام خمینی در مدرسه علوی، سیل جمعیت 
برای دیدن رهبر انقالب از گوشه و کنار کشور راهی تهران شد تا با ایشان دیدار کنند. 
موقعیت مدرسه علوی به گونه ای نبود که پذیرای این همه جمعیت باشد، پس مدرسه 
رفاه برای بازدید عموم انتخاب شد. طبقه اول مدرسه، محل دیدار امام با عالقه مندانش 

بود و شورای انقالب در طبقه دوم به برگزاری جلسات اقدام می کرد.
دولت بختیار در حالی که آخرین نفس های خود را می کشید، بی رمق و کم توان بعد از 
مواجهه با این استقبال عظیم در حالی که در بهت و حیرت به سر می برد، برای این که 
به لحاظ تبلیغاتی جّو موجود را به نفع خود تغییر دهد به ترفند هایی پناه برد؛ از جمله 
این که سعی در القای این مطلب داشت که استقبال میلیونی از امام ساخته و پرداخته 
ذهن های جنجال ساز و شایعه آفرین است. بختیار در همین خصوص اعالم کرده بود: 
طرفداران آیت الل خمینی می توانند فریاد بزنند، غوغا کنند، توهین کنند. این چیزی 
را ثابت نمی کند، اما این که چند میلیون نفر برای استقبال از آیت الل به تهران آمدند 
مبالغه آمیز است.امرای ارتش نیز برای نشــان دادن صالبت و اقتدار خود در روزهای 
پایانی عمر نظام شاهنشاهی به صرافت افتادند و در بیانیه های متعدد به تهدید آنچه 
عوامل اغتشاش و اخاللگران می خواندند، پرداختند. در یكی از این اعالمیه ها ذکر شده 
بود: اگر آیت الل خمینی برخالف قانون اساسی اقدام کند، آن ها واکنش نشان خواهند 
داد. جّو انقالبی، شهرستان های مختلف کشور را فراگرفته بود. در بسیاری از شهرها، 
مردم که نسیم آزادی را استشمام می کردند در حمایت از امام خمینی و اعالم انزجار از 

رژیم شاهنشاهی اقدام به برگزاری راهپیمایی و تظاهرات کردند.
در تهران حدود هفت تا ده هزار نفر در دانشــگاه تهران تجمع کرده و به شعار دادن 
پرداختند. محور اکثر شــعارها عالوه بر حمایت از نهضت اســالمی و انقالبی مردم، 
ترغیب و تشویق نیرو های مسلح برای پذیرش دعوت انقالبیون بود. در همین اجتماع 
شایع شده بود تیپ یک زرهی لشكر ۸1 شــاه آباد همبستگی خود را با نهضت اعالم 

کرده است.
شایعه دیگری حكایت از این می کرد که ۴2 نفر از افسران وظیفه گارد شاهنشاهی در 
لویزان، به علت اعتصاب غذا در مخالفت با رژیم شاهنشاهی و حمایت از انقالب اسالمی 

تبعید شدند. صحت و سقم این اخبار چندان مشخص نبود. در چنان فضایی، هر خبری 
که به نوعی با حوادث انقالب پیوند داشت در جهت  ایجاد جّو ملتهب در جامعه مؤثر 

بود.
در اندیمشک، رضاییه )ارومیه(، اصفهان، کرمان، تربت جام، سمنان و اهواز، تجمعاتی 
برگزار شد و بسیاری از این اجتماعات از سوی عناصری بی نام و نشان که به چماقداران 
و طرفداران رژیم شاهنشــاهی موسوم بودند و عمدتاً شــامل اراذل و اوباش منطقه 
می شدند به خاک و خون کشیده شد. در درگیری های سنگسر و شهمیرزاد از توابع 

سمنان 2 نفر کشته و یک نفر مجروح شدند.
آمار شــهدا در تربت جام یک نفر و 12 زخمی، در اصفهان دو نفر، در کرمان یک نفر 
و در رشــت یک نفر بود. در تهران نیز حاصل درگیری ها 12 نفر مجروح بود. در این 
درگیری ها برخی از عناصر رژیم نیز به هالکت رسیدند. در تهران خبر رسید که یک 

مأمور شهربانی و همچنین سرهنگ معتمدی، از اعضای بلندپایه ساواک، ترور شدند.
این اتفاقات نشان می داد که ملت ایران روزهای سختی را برای به ثمر رسیدن انقالب 
خود در پیش دارد. عوامل رژیم در این فكر و خیال بودند که رویدادهای فعلی، مشابه 
حوادث و اتفاقات سال 32 و وقایع 2۸ مرداد است. شاید این انتظار را داشتند که بعد از 
گذشت مدتی کوتاه، محمدرضا پهلوی با همیاری عوامل داخلی و خارجی و بهره گیری 
از همه امكانات مالی و نظامی، مغرورانه به خاک ایران مراجعت کند و دوباره قدرت از 
دست رفته را بازیابد و بیش از گذشــته به قلع و قمع مخالفان خود بپردازد. از این رو 
برخی از نیروهای دولتی و نظامی درصدد بودند تا آخرین لحظات از نظام شاهنشاهی 

دفاع  کنند.
نكته قابل توجه این که دولت های خارجی نیز گرچه این بار بیش از گذشته از حرکت 
خروشان ملت ابراز نگرانی می کردند، اما در عین حال از اظهارنظر جدی درخصوص 
وقایع ایران خودداری می کردند. ســخنگوی وزارت خارجه آمریكا در این باره اعالم 
کرد: اظهارات ضدآمریكایی امام خمینی هنگام ورود به تهران هیچ تغییری در مواضع 
آمریكا نسبت به ایران نداشته است. وی افزود: عالقه ما بازگشت نظم و ثبات به ایران 

است.
اما این واکنش هــا در عزم و اراده ملــت کوچک ترین اثری نداشــت. همه خواهان 
تغییر رژیم بودند و بارها تمایل خود را نســبت به برقراری نظامی مبتنی بر اسالم در 
راهپیمایی های خود اعالم کرده بودند. با وجود همه سختی ها و مشكالتی که انقالبیون 
در اولین روزهای ورود امام به میهن داشتند، سخنان بنیانگذار انقالب تنها آرامبخش 

دل های ملتهب آنان بود.

استقبالباشكوه
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تغییر و تحوالتی که در ایران رخ می داد، نظر ناظران سیاسی و رسانه های خارجی را به خود جلب کرده بود، همه چیز در 
ایران در حال دگرگونی بود. 1۴ بهمن، بوی انقالب در کوچه  پس کوچه های شــهرها نیز به مشام می رسید. در حالی که 
شــوق و هیجان، ملت ایران را فرا گرفته بود، ترس و واهمه از این که این گونه فعل و انفعاالت دامنگیر اتباع خارجی  شود، 

دولتمردان کشورهای دیگر را نگران کرده بود. 
بیش از همه آمریكا مراقب قضایا بود.  این کشور که سابقه اســتعماری آن بیش از دولت های دیگر در اذهان و خاطره های 
جامعه ایرانی باقی مانده بود و حافظه تاریخی ملت، مداخله  آن کشــور را در جریان کودتــای 2۸ مرداد 1332 فراموش 
نكرده بود، برای جلوگیری از حوادث احتمالی، دستور خارج  شــدن 3۵ هزار نفر از اتباع خود از خاک ایران را صادر کرد. 
در میان کشــورهای دنیا برای اولین بار لیبی وقوع انقالب ایران را جشن گرفت و قبل از اعالم حكومت اسالمی به صورت 

رسمی، نهضت انقالبی مردم ایران را به رسمیت شناخت.
البته آمریكا اگرچه از اظهارنظر مســتقیم درخصوص وقایع ایران خودداری می کرد، اما در این حال برای از دست ندادن 
جانب احتیاط و به دلیل فشار شدید سیاسی، نه تنها تماس خود را با شاه قطع کرد، بلكه از پذیرش اردشیر زاهدی، سفیر 

ایران در آن کشور و داماد پیشین شاه خودداری کرد.
در همین حال خبری مبنی بر دســتگیری گروهی از همافران به اتهام حمایت از نیروهای انقالبی منتشر شد و متعاقب 

آن گروهی از خانواده های همافران دستگیر شــده مقابل کاخ دادگســتری تجمع کردند. عمق فاجعه برای رژیم 
سلطنتی زمانی بود که ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس اســتعفا کردند. به دنبال آن جواد شهرستانی، شهردار تهران 
نیز به محضر امام رســید و اســتعفای خود را تقدیم ایشــان کرد و با اعالم نظر امام مبنی بــر موافقت با ادامه 

همكاری، وی به عنوان شهردار در سمت قبلی خود باقی ماند.
این اقدام، خشــم عناصر حكومتی را برانگیخت. بختیار اعالم کرد که شهرســتانی به لحاظ اداری و اجرایی یک 

متهم اســت و باید به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شــود، بنابراین وی حق خروج از ایران را ندارد. دولت بختیار 
برای این که نشــان دهد در اجرای قانون قاطع و صریح است، هوشــنگ نهاوندی، رئیس سابق دفتر فرح پهلوی و 

عبدالمجید مجیدی، وزیر کار پیشــین را به موجب ماده ۵ حكومت نظامی دستگیر کرد. گفته می شد که این 
دو نفر پرونده های اتهامی فراوانی درخصوص مسائل مالی و فساد دارند.

شــاپور بختیار در مصاحبه های مطبوعاتی از خود چهره ای شكســت ناپذیر نشان می داد. 
او در مصاحبه با نشــریه لوماتن در واکنش به اظهارات امام خمینی گفت: بعضی اوقات 

صبر بهترین تاکتیک اســت و اگر آیت الل خمینی بخواهد در شهر مقدس قم دولت 
پیشــنهادی خود را به وجود آورد، به او اجازه خواهم داد تا دولتی شبیه واتیكان 

تأســیس کند. بختیار از طرفی دیگر برای این که وانمود کند حاضر به سازش 
است، ابراز کرد حاضر به همكاری با طرفداران آیت الل خمینی است و نه تنها 

وزرای طرفدار امام را می پذیرد، بلكه نقش امام را در حل و فصل مســائل 
اجتماعی و مذهبی نیز پذیراست.

دولتمردان نیز برای نشان دادن انعطاف خود برای انقالبیون، دستور 
آزادی 3۵۵ زندانی را صادر کردند. در حالی کــه هّم و غم ملت، به 
ثمر رسیدن نهضت بود، انقالبیون برای این که روند زندگی از وضع 
عادی خارج نشــود و مردم درخصوص مایحتاج اولیه و ضروری 

دچار مشكالت نشوند، تالش هایی را صورت دادند.
با   این که بســیاری از مراکز تجاری و اقتصــادی برای همكاری با 
انقالبیون اعالم اعتصاب کرده بودند، کمیته اعتصابات که از سوی 
شورای انقالب رهبری می شد، به کارکنان گمرک بازرگان اعالم 
کرد هر چه زودتر هزار کامیون مواد غذایی و احتیاجات ضروری 
مردم را تخلیه کند. نارسایی ها و کمبودها هر چه بود باعث سلب 
طاقت و صبر مردم نمی شــد و ملــت در آرزوی برچیدن طومار 

سلطنت، روزشماری می کرد.

کنترلاوضاعبهدستامام)ره(
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شرایط روز به روز به نفع انقالبیون در حال تغییر بود. این مسئله البته برای دولت های غربی، به خصوص آمریكا و انگلیس خوشایند 
نبود. انقالب ایران حتی کشورهای همجوار را نیز به هراس افكنده بود.

نماینده سیاســی بغداد به منظور بحث و تبادل نظر در مورد اوضاع منطقه، به خصوص تحوالت ایران، راهی ریاض شد تا با همتای 
خود در این زمینه گفتگو کند.  همه نگران گســترش انقــالب در حوزه های تحت حاکمیت خود بودند و برای ایجاد ســد و مانعی 
مستحكم برای نفوذ شور انقالبی مردم ایران و عدم سرایت آن به عناصر ناراضی حكومت خود چاره اندیشی می کردند.  دیوید اوئن، 

وزیر امور خارجه انگلیس نیز برای گفتگو در مورد اوضاع ایران به آمریكا سفر کرد تا با وزیر امور خارجه این کشور گفتگو کند.
ژنرال هایزر، معاون وقت ناتو و افســر عالی رتبه آمریكایی که به منظور ایجاد هماهنگی بین ســران نظامی و دولت بختیار به ایران 
ســفر کرده بود، مترصد فرصتی بود تا شرایط را برای انجام کودتا بســنجد، اما بعد از مدتی به این نتیجه رسید که تمامی تالش ها 
برای ایجاد تحرک بین نظامیان جهت اجــرای برنامه کودتا بی فایده اســت و در بین نظامیان عزم و اراده بــرای مقابله با حرکت 

پرخروش مردم ایران دیده نمی شود؛  وی مجبور به ترک خاک ایران شد. 
وزارت خارجه آمریكا بعد از مراجعــت هایزر اعالم کرد: او به ایــن دلیل ایران را ترک کرد تا حضورش در ایران به احساســات 
ضدآمریكایی دامن نزند.  بنا بر گزارش دولــت آمریكا، ایران به علت کمبود مالی در اثر از دســت دادن فروش نفت، قرارداد 1۰ 
میلیارد دالری خرید اســلحه از آمریكا را لغو کرد. درون حاکمیت شاهنشــاهی نیز اوضاع وخیم گزارش می شــد؛ به حدی که 
کارکنان نخست وزیری نیز در همبســتگی با انقالب اعتصاب کردند.  خبری هم در مورد مالقات گروهی از نمایندگان مستعفی 
مجلس شــورای ملی با امام منتشر شــد.  از نهادهای حكومتی گرچه جز اســمی باقی نمانده بود، اما مســئوالن دولتی سعی 
می کردند با صدور اعالمیه شــداد و غالظ، اعالم موجودیت کرده و حتی دســتور دســتگیری برخی عناصر مسئله دار یا دارای 
پرونده فســاد مالی را صادر کنند. از جمله دیوان کیفری کارکنان دولت،  میرتقی ســیرنگ، معاون وزارت بازرگانی را بازداشت 

کرد.
غالمرضا کیانپور، وزیر سابق دادگستری نیز براساس ماده ۵ حكومت نظامی دستگیر شــد. خبرگزاری پارس در همین خصوص 
اعالم کرد: 2۰۰ نفر از وزرای سابق، معاونان وزارتخانه ها، بعضی از مدیران بخش خصوصی، استانداران و حتی مدیران کل از طرف 
دولت ممنوع الخروج شدند. علی اصغر سیدجوادی نیز به دلیل نوشــتن مقاله علیه ارتش دستگیر و بازداشت شد. دولت بختیار در 
حرکتی دیگر برداشت از پس انداز و ســپرده های بانكی مردم را محدود کرد. اما همه این اقدامات از سر عجز و ناتوانی بود. فرماندار 
نظامی برای کاهش التهاب عمومی اعالم کرد: حســب دستور نخســت وزیر، چنانچه گروه ها مایل به برگزاری اجتماعات باشند، 

مانعی وجود ندارد.
در همان حال خبری مبنی بر تشــكیل دولت موقت از ســوی امام منتشر شد. بختیار در واکنش به انتشــار این خبر گفت: اجازه 
تشــكیل دولت موقت نمی دهم. در همین حال، مراجع تقلید از جمله آیات عظام گلپایگانی، مرعشــی و ســیدمحمدباقر صدر با 

انتشار بیانیه هایی از انقالب حمایت کردند.

آخرینتالشهایدولتبختیار
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اولین گام برای تحقق جمهوری اسالمی در این روز )شانزدهم بهمن ۵۷( برداشته شد.
مردم بعد از سال ها انتظار، در حالی که روند و آیند حكومت های دست نشانده و عملكرد احزاب دولت ساخته را در انتخابات مجلس شورای ملی و 
فعالیت کابینه های موسمی شاهد بودند، برای نخستین بار اخبار مبنی بر انتخاب رئیس دولت موقت را بر اساس فرمان و حكم یک رهبرمذهبی 

دریافت می کردند.
در جلسه ای که به همین منظور در مدرسه علوی برگزار شد، حكم نخســت وزیری مهدی بازرگان در حضور امام خمینی از سوی اکبر هاشمی 
رفسنجانی قرائت شد. در متن مورد اشاره از قول امام خطاب به بازرگان تصریح شــده بود: بنا بر پیشنهاد شورای انقالب، برحسب حق شرعی و 
قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری 
جنبش، ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعی که از سوابقتان در مبارزات اسالمی و ملی 
دارم، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بســتگی به گروهی خاص، مأمور تشــكیل دولت موقت می نمایم. در فراز دیگری از این 
حكم ، ترتیب اداره امور مملكت، انجام رفراندم، رجوع به آرای عمومی درباره تغییر نظام سیاســی کشور به جمهوری اسالمی و تشكیل مجلس 
مؤسسان از منتخبان مردم جهت تصویب قانون اساسی، از جمله وظایف دولت موقت عنوان شــد. بعد از قرائت حكم مذکور، امام طی بیاناتی از 
عموم مردم خواستند از طریق مطبوعات و تظاهرات آرام، درباره بازرگان نظر دهند، در عین حال ایشان متذکر شدند که 
جزای آن هایی که علیه حكومت بازرگان قیام کنند خیلی سخت اســت. جامعه روحانیت مبارز در تبعیت از سخنان 
رهبری انقالب از مردم دعوت کرد تا روز نوزدهم بهمن در تهران و شهرســتان ها برای تأیید نخست وزیری انقالب 

راهپیمایی کنند.
اقدام امام، واکنش شــاپور بختیار را برانگیخت. وی مدعی بود که بر اساس قانون اساسی، نخست وزیر قانونی 
کشور اســت و اداره امور به دست اوســت و انتخاب نخســت وزیر دیگری را غیر از خود برای کشوری واحد 

نمی تواند بپذیرد و به همین واسطه مهدی بازرگان را تهدید به دستگیری کرد.
اما مردم با این تهدیدها میدان مبارزه را ترک نمی کردند. پافشــاری مردم شهر آغاجاری برای راهپیمایی و 
تظاهرات در حمایت از نخست وزیری بازرگان و ابراز تنفر از ادامه حاکمیت بقایای نیروهای وابسته به رژیم 

سلطنت، به درگیری کشیده شد و چند نفر از تظاهرکنندگان در این شهر به شهادت رسیدند.
دولت بختیار کم کم به خشــونت روی آورد و برای برقــراری حكومتی مبتنی بر قوه قهریــه و حفظ آن با 
استفاده از قدرت نظامی، وزارتخانه های آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، بهداری و دادگستری از 

سوی نیروهای ارتش اشغال شد.
با وجود اعالم حمایت ارتش از مواضع دولت بختیار، تغییر موضع رده هــای میانی ارتش و به خصوص ابراز 
انزجار نیروهای کادر و وظیفه از اقدامات خشــن ارتش در مواجهه با انقالبیون، این نهاد نظامی را از درون 

دچار تزلزل کرد.
دستگیری و بازداشت همافران نیروی هوایی که طی چند روز گذشــته اتفاق افتاده بود به اختالف بیشتر 
در درون ارتش انجامید و در شــیراز عده ای از پرســنل نیروی هوایی با تجمع در دانشــكده ادبیات، به 
ادامه بازداشــت همافران نیــروی هوایی اعتــراض کردند. آن ها در شــعارهای خود خواســتار آزادی 

بازداشت شدگان، خروج مستشاران آمریكایی و برچیده شدن ساواک بودند.
در همین روز، 22 نفر از نمایندگان مجلس اســتعفای خود را اعالم کردند. در جلســه  علنی مجلس که 
هر روز از تعــداد  نمایندگان آن کم می شــد، لوایح انحالل ســازمان اطالعات و امنیت کشــور و محاکمه 

نخست وزیر، وزیران و مقامات عالی رتبه به تصویب رسید.
در بحبوحه حوادث انقالب، برخی از گروه ها که روابط و تعامالتشــان با خارج از مرزهای کشــور مشهود 
بود، ادامه حرکت نیروهای انقالبی را به سمت اســتقرار حاکمیت دینی و برقراری نظام جمهوری اسالمی 

برنتابیدند و به انحای مختلف اعتراض خود را به نهادهای تازه شكل گرفته انقالب ابراز می کردند.
برخی از دولتمردان و وابســتگان دربار که اضمحالل رژیم شاهنشــاهی را در روزهــای آینده پیش بینی 
می کردند و از عواقب روی کار آمدن یک حكومت انقالبی و رسیدگی به پرونده های اتهامی خود در هراس 
بودند، شــتابزده ایران را ترک می کردند. همچنین در این روز ۸۰۰۰ یهودی، ایران را به مقصد اســرائیل 
ترک کردند.البته پروازهای خارجی متعددی نیز به مقصد ایران صورت می گرفت. بسیاری از نیروهای مبارز 
که سابقه سال ها مخالفت با رژیم شاهنشــاهی را داشــتند و به دالیل مختلف اعم از اجبار نیروهای قضایی 
یا امنیتی حكومت پهلوی مجبور به ترک کشــور بودند، با مشــاهده اوضاع و احوال جدید، موقعیت را برای 
مراجعت به میهن مناســب دیدند و برای پیوســتن به جمع انقالبیون و وارد آوردن آخریــن ضربه ها به پیكر 

نیمه جان رژیم سلطنتی، در اولین فرصت به دست آمده، راهی ایران شدند.

تشكیلدولتموقت
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حكومت انقالبی با تشــكیل دولت و اندیشــیدن تدابیر الزم برای آغاز 
به کار کابینه، هفدهم بهمن ۵۷ رسمیت پیدا کرده بود.  بازرگان با توجه 
به حكم امام مبنی بر وابســته نبودن به تعلقات حزبی و جناحی، موقتاً 

از رهبری نهضت آزادی کناره گیری و به  مدرسه علوی نقل مكان کرد.
استقبال از نخســت وزیری بازرگان بسیار گســترده بود و مردم حتی 
بدون در نظر گرفتن اختالفات مذهبی نیز به حمایــت از او پرداختند. 
مردم زاهدان اعم از شیعه و ســنی به پشتیبانی دولت موقت راهپیمایی 
کردند، اما این اعتراض آرام از ســوی چماق به دستان مورد تعرض قرار 
گرفت و این حادثه خونین 62 نفر کشــته و مجروح بر جای گذاشــت.  
همچنیــن در اصفهان  مردم حمایــت خود را از بــازرگان اعالم کرده و 
خواستار سرنگونی دولت بختیار شــدند. در تهران نیز به مناسبت تأیید 
مهدی بازرگان، تظاهرات وســیعی صورت گرفت. در رضاییه )ارومیه( 
خبری مبنی بر ترور یک سرهنگ ارتش منتشــر شد.  ارتش در وضعی 
بحرانی به ســر می برد. ســتاد بزرگ ارتشــداران برای تقویت روحیه 
نظامیان، نمایــش قدرت و تهدید انقالبیون، اطالعیه ای منتشــر کرد و 
متذکر شــد هرکس در مقام تهدید یا تضعیف روحیه پرسنل نیروهای 
مسلح شاهنشــاهی برآید یا با درج مطالب ناصحیح و غیرواقعی اهانت 
کند، تحت تعقیب قانونی قــرار خواهد گرفت.  امــا از ظواهر امر چنین 
برمی آمد که ُزَعمای ارتش برای کنترل اوضاع مستأصل و درمانده اند و 
برای یافتن مفری دســت و پا می زنند. در جریان مراسم فارغ التحصیلی 
یكی از دانشگاه های نظامی شنیده شــد که دانشجویان جوان دانشكده 
افسری، از اداي سوگند وفاداری به شاه معاف شدند. قرائن نشان می داد 
که اُمرای ارتش نیز افول نظام شاهنشاهی را باور کردند.  اما گویا بختیار 
هنوز دســت بردار نبود. وی برای مقابله با جریان انقالبــی و برخورد با 
کارمندانی که در تحصن و راهپیمایی شــرکت کردند یا به نحوی از انحا 
به منظور نشان دادن تنفر خود از رژیم سلطنتی در محل کار خود حضور 
پیدا نكردند، به وزرا دستور داد فقط به کارمندانی حقوق بدهند که کار 

کرده اند.
حقانیت انقالب و تنفــر مردم ایــران از خاندان ســلطنتی و حكومت 
شاهنشــاهی کم کم مورد پذیرش دولت های خارجی قرار گرفت و آنان 
دریافتند که وقوع این حادثه تفاوت کلی با ســایر وقایع و اتفاقاتی دارد 
که در گذشته، چند صباحی، رژیم شــاه را با مخاطره مواجه می ساخت 
و مدتی بعد به واسطه بروز اختالف میان رهبران جریان مخالف با نظام 
ســلطنتی و کمک عوامل داخلی و خارجی، شــاه موفق به سرکوب آن 
می شــد.  در واقع عمق حادثه به حدی بود که ســخنگوی کاخ  ســفید 
در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد شــاپور بختیار باید تســلیم نظر 
اکثریت مــردم ایران شــود و اجازه دهد تــا زمینه برای شــكل گیری 

حاکمیت آزاد فراهم شود.
در کشــورهای بلوک شــرق، به ویژه شــوروی، مطبوعــات، مقاالت و 
گزارش های متعددی را منتشــر کردند و از واقعیت انقالب ایران سخن 
راندند.کشورهای منطقه با دقت اخبار ایران را پیگیری و از اعالم موضع 
در خصوص وقایع و اتفاقاتی که در کشــور به واســطه بروز انقالب رخ 
می داد خودداری می کردند. در ایــن میان فقط رهبر یمن اعالم کرد که 

از انقالب ایران حمایت می کند.

با وجود اختالف و چالش شدیدی که میان انقالبیون و شاپور بختیار وجود داشت، 
برخی از نیروها سعی در ایجاد تفاهم داشتند تا بختیار را وادار به پذیرش شرایط 
جدید کنند. یدالل سحابی و عباس امیرانتظام گفتگوهایی را با شاپور بختیار آغاز 

کردند و سعی می شد تا این ارتباط به صورت دوجانبه حفظ شود.
با این وصف، بختیار حاضر به قبول واقعیت موجود نبود و حتی در دیداری که بین 
افراد مورد اشاره با بختیار در اداره دوم ارتش )اداره ضدجاسوسی(، صورت گرفت 
و ارتشبد قره باغی و ناصر مقدم نیز حضور داشتند، نخست وزیر رژیم شاهنشاهی 
از موضع باال برخورد کرده و از دو نفر از اعضای نظامی حاضر در جلسه خواست تا 

حمایت مجدد خود را از او اعالم کنند.
در اکثر شهرها مردم به حمایت از تصمیم امام در انتخاب مهدی بازرگان به عنوان 
نخست وزیر ایران راهپیمایی کردند. در زنجان ۵۰ هزار نفر از مردم به خیابان ها 
ریختند و با راه اندازی تظاهرات، سیاست های رژیم شاهنشاهی را محكوم کردند 
و در پایان مراسم، معترضان در قطعنامه سه ماده ای بر انحالل مجلس و سقوط 

کابینه بختیار و تأیید نخست وزیری بازرگان تأکید کردند.
در اصفهان مردم برای اولین مرتبه گام عملی در جهت نقض قانون مصوب مجلس 
شورای ملی برداشتند. در این شهر یكی از اتباع آمریكا راننده ای را مضروب کرد 
و مردم نیز او را دستگیر و توسط محكمه ای که توسط اهالی منطقه  برگزار شد، 
تبعه آمریكا پس از پرداخت دیه آزاد شد. این اقدام نخستین گام اساسی در جهت 
محو کاپیتوالسیون بود.مجلس شورای ملی خلوت ترین روزهای خود را سپری 

می کرد و 13 نفر دیگر از نمایندگان بر تعداد نمایندگان مستعفی افزوده شدند.
توصیه ها و هشدارهای مكرر فرمانداری نظامی تهران برای کنترل رفت و آمدهای مردم 
و ایجاد مانع برای عدم برگزاری تجمعات کارساز نبود. شاه در حالی که درمانده شده 
بود در مصاحبه با جراید اروپایی همچنان خود را فرمانده کل قوا می نامید.انورسادات، 
رئیس جمهور مصر، بی توجه به وقایعی که در ایران در حال رخ دادن بود، از محمدرضا 
پهلوی خواست تا هواپیماهای مدرن اف ـ 1۴ ایران را به مصر انتقال دهد. این در حالی 
بود که عده زیادی از افسران بازنشسته و اخراجی ارتش، وفاداری خود را نسبت به امام 
خمینی ابراز داشتند. رهبری انقالب در ادامه دیدارهای عمومی، طی مالقاتی با وکالی 
دادگستری اعالم کردند که رسیدگی به پرونده های اتهامی و جرایم شاه در دادگستری 
انجام خواهد شــد.  مردم در این روز وعده مهدی بازرگان، نخست وزیر را درخصوص 
معرفی وزرا در روزهای آینده شنیدند و بی صبرانه انتظار تحقق آن را می کشیدند.  قیام 

اسالمی مردم در آستانه به ثمر نشستن بود.

معرفیکابینهانقالباستقبالازدولتانقالبی
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برای هیچ دولتی، هیچ اتفاقي اســفبارتر از این نیســت 
که نظامیان همبســتگی و حمایت خــود را به نیروهای 
مخالف جریان حاکمیت اعالم کنند. سلطنت طلبان در 
روز 19 بهمن ناباورانه اخباری مبنی بر مالقات افســران 
نیروی هوایی با امام خمینی را می شنیدند. ضربه آنچنان 
کاری بود که امرای ارتشی از ســر ناچاری، تدبیری جز 
تكذیب خبر و جعلی خواندن عكســی که رژه افســران 
نیروی هوایی مقابل امام را نشــان مــی داد، ندیدند. اما 
واقعیت ها فراتر از حدس و گمان بود و شــواهد و قرائن 
موجود، همه حاکی از وقوع این اتفاق بود. در این دیدار 
تاریخی، رهبری انقالب ابراز داشتند:  امیدوارم با کمک 
شــما بتوانیم در این جا حكومت عدل اسالمی را برقرار 

کنیم.
مذاکرات میان اطرافیــان بــازرگان و بختیار همچنان 
ادامه داشت. طی چند جلســه گفتگو، نزدیكان بازرگان 
اظهار عقیده کردند،  فرماندهــان نیروها، به ویژه رئیس 
ســتاد به این نتیجه رســیدند که مصلحــت مملكت و 
مصالح ارتش که جزئی از مصالح مملكت اســت، ایجاب 
می کند که ارتش در مبــارزه قدرت میــان دولت های 
بــازرگان و بختیار،  مشــی بی طرفانه در پیــش بگیرد. 
بختیــار در حالی مدعی نخســت وزیری و سرپرســتی 
کابینه  بــود کــه وزارتخانه های تحت اختیــار دولت از 
حوزه نفوذ او خارج شــده بود.بســیاری از مؤسســات 
دولتی به حالت نیمــه تعطیل درآمــد و کارمندان 11 
وزارتخانه نیز اعالم کردند کــه فقط از مهندس بازرگان 
به عنوان نخست وزیر یک دولت قانونی تبعیت می کنند. 
وابستگان رژیم شاهنشاهی هم در چنین شرایطی فرار 
را بر قرار ترجیح می دادند. علی امینی و جعفر شــریف 
امامی، نخســت وزیران اســبق، تهران را به مقصد اروپا 
ترک کردند. اکنون رژیم شاهنشــاهی تنها می توانست 
به پشــتیبانی همان نیروهایی که در حوادث 2۸ مرداد 
1332 به داد شاه رسیدند،  دلگرم باشد. در گوشه و کنار 
کشــور به موازات برگزاری تجمعــات و راهپیمایی  های 
مختلف، گروهی به اســم طرفداران قانون اساســی در 
شــهرها به راه افتادنــد و در حمایت از رژیم ســلطنتی 
شــعار دادند و با عناصر انقالبی به زد و خورد پرداختند. 
طرفداران قانون اساســی رژیم شاهنشــاهی در شــهر 
خوی فعال تر بودند و مراکز مختلــف را که محل تجمع 
انقالبیون بود، آتش زدند. این عده در گوشه و کنار تهران 
نیز در مقابل انقالبیون عرض اندام می کردند، اما تجمع 
گســترده و میلیونی مردم تهران  در حمایت از بازرگان، 
اجازه هرگونه فرصت طلبــی را از این افراد می گرفت. در 
درگیری هایی کــه بین تظاهرکننــدگان و نظامیان در 
میدان ژاله )شــهدا( رخ داد، خبرنگار لس آنجلس تایمز 

تیر خورد و کشته شد.

طرفداران رژیم شاهنشاهی برای نشان دادن همه امكانات و استعداد خود برای پشتیبانی 
از کابینه او وارد میدان شدند و در محیط محدود و سربســته امجدیه تجمعی برپا کردند 
و علیه انقالبیون شعار دادند. رژیم شاهنشــاهی آخرین نفس های دوره 2۵۰۰ ساله خود 
را می کشید. هواداران دولت شاهنشاهی در شــعارهای خود خواهان برگشت محمد رضا 
پهلوی به ایران شــدند، اما این ناله های ضعیف در مقابل فریادهــای انقالبی مردم ایران 
گم بود. مهدی بازرگان در آستانه تشــكیل کابینه خود بود. وی در دانشگاه تهران در برابر 
جمعیت زیادی که برای شــنیدن ســخنانش حضور پیدا کرده بودند به تشریح اقدامات 

آینده خود پرداخت.
تجمع دانشــگاه تهران بسیار پرشــكوه بود و حتی از شهرهای مختلف کشــور نیز در این 
اجتماع حضور داشــتند. در همین حال، میان کارمندان رادیو و تلویزیون ملی دو دستگی 
ایجاد شــده بود. گروه زیادی از آنان به صف انقالبیون پیوســتند و عده معدودی هنوز بر 
حمایت خود از رژیم پهلوی پافشــاری می کردند. با این حال انتشار برخی اخبار و تصاویر 
تلویزیونی از تظاهــرات و راهپیمایی مردم ایران برای نشــان دادن گوشــه ای از مبارزات 
مردم ایران مؤثر بود. بــه موازات این اقدامات در تلویزیون، تصمیم گرفته شــد فیلم ورود 
امام به خاک میهن و اســتقبال عظیم مردمی از ایشــان که به واســطه کارشكنی عناصر 

سلطنت طلب، پخش مستقیم آن ناتمام باقی ماند به طور کامل پخش شود.
در حالی که عده  زیــادی از مــردم از طریق تلویزیون، نحوه ورود ایشــان بــه ایران را 

می دیدند، در یكی از پادگان های نظامی مربوط به نیروی 
هوایی ارتش ایران در منطقه دوشان تپه، 
عــده ای از دانشــجویان هنرآمــوز نیز 
بی صبرانه انتظار دیــدن این تصاویر را 
داشــتند. زمانی که گوینده تلویزیون 
اعالم کرد که زمان پخــش تصاویر 
بازگشت امام فرا رســیده، سربازان 
و دانشــجویان بــا شــنیدن نــام 
»خمینی« صلوات فرستادند. این  
اقدام، خشم برخی از فرماندهان 
را برانگیخت و کم کــم مواجهه 
لفظی به درگیری های فیزیكی 
کشــیده شــد و مردم منطقه 
فرح آباد نیمه های شــب صدای 
از  را  تیراندازی های متعــددی 
درون پادگان شــنیدند و کمی 
بعد خبر رســید که بخشــی از 
نیروهای گارد شاهنشــاهی برای 
مقابله با دانشــجویانی که هوادار 
انقالب اســالمی بودند، پادگان 
نیــروی هوایــی را بــه محاصره 
پادگان  خود درآوردند.  محاصره 
نیروی هوایی و حمایت همافران 
از انقــالب اســالمی، ســرآغاز 
جدیــدی از حــوادث و وقایــع 
نهضــت مردمــی ایران بــود که 
روند تحوالت را به نفع انقالبیون 

تسریع بخشید.

اتحادمردموارتششاهكارهمافرها
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شــهر تهران یكپارچه آتش و خون بود. از 
شب گذشته تا آغازین ســاعات بامداد از 
پادگان نیروی هوایی صــدای تیراندازی 
به گوش می رســید.  در درگیری های بین 
مردم و مأموران حكومــت نظامی، 1۵2 
نفر دستگیر و به کالنتری تهران نو انتقال 
داده شدند، اما بعد از گذشت دو ساعت، با 
هجوم مردم به کالنتری مذکور، بازداشت 
شدگان آزاد شدند.  فرماندار نظامی تهران 
در ادامه اقدامــات خود با انتشــار بیانیه 
شماره ۴۰، ســاعات منع عبور و مرور را 
در تهــران افزایش داد و رفــت و آمد را از 
ســاعت 16 تا ۴ بامداد ممنوع اعالم کرد. 
وی متعاقباً با صدور اعالمیه شــماره ۴1 
خود، مدت منع رفت و آمد را تا ســاعت 
12 روز یكشــنبه 22 بهمن تمدید کرد. 
همه چیز از اقدامات عملی نظامیان برای 
سرکوب شدید انقالبیون حكایت می کرد.

اعالمیه هــای شــدیداللحنی که صادر 
می شــد، حتــی برخــی از انقالبیــون 
را دچــار تردیــد می کــرد و آن هــا را 
وامی داشــت تا به منظــور جلوگیری از 
خونریزی، در جریان حوادث و اتفاقات 
اخیر،آهســته تر و پیوســته تر حرکــت 
کنند، اما پیام قاطــع و محكم امام همه 

تردیدها را از دل زدود.
ایشــان طی پیامی اعالم کردند: اعالمیه 
حكومت نظامی خالف شرع است و مردم 
به هیچ وجه بــه آن اعتنا نكننــد... من با 
آن که دستور جهاد مقدس نداده ام، لیكن 
دیگر نمی توانم تحمل این وحشیگری ها 
را بكنم و اخطار می کنم که اگر دســت از 
این برادرکشــی  برندارند و لشكر گارد به 
محل خویش بازنگردد و از طرف مقامات 
ارتش از این تهدیدات جلوگیری نشــود، 
تصمیم آخــرم را به امید خــدا می گیرم. 
این اطالعیه عزم مردم را بــرای مبارزه با 
بقایای رژیم شاهنشــاهی راســخ تر کرد. 
شــهر، تبدیل به میدان جنگ شده بود. 
کالنتری ها و مراکــز انتظامی تهران یكی 
پس از دیگری به تصرف نیروهای مردمی 
در می آمد. این مراکز شامل کالنتری های 
9ـ  1۰ـ  11ـ  1۴ـ  16ـ  26 و کالنتــری 

نارمک بود.

پس از ده روز از بازگشــت امام خمینی به ایران و با اعــالم بی طرفی فرماندهان ارتــش که به دنبال 
پیوســتن بدنه آن به انقالب صورت گرفت، انقالب اســالمی مردم ایران پیروز شــد. با اتفاقاتی که در 
روز 21 بهمن  افتاده بود، ارتش کنترل اوضاع را از دست داد، با وجود همه ادعاهایی که از سوی امرای 
نظامی مطرح می شــد، ارتش کمترین مقاومــت را در مقابل حرکت انقالبی مردم داشــت و عالوه بر 
پیوستن بسیاری از بدنه ارتش به انقالب مردم، کالنتری ها و مراکز استقرار نیروهای نظامی یكی پس 

از دیگری فتح می شد.
تصرف کارخانه تسلیحات باعث شد اســلحه و مهمات در اختیار انقالبیون قرار گیرد. در نقاط مختلف 
تهران؛ از ســه راه آذری گرفته تا حوالی میدان شــهباز، گوشه و کنار خیابان ها ســنگربندی شده بود 
بیشترین حجم درگیری ها به نواحی جنوب و جنوب شــرق تهران محدود بود و مردم در خیابان های 
فرح آباد، تهران نو، خراسان، شــهیاد و قصر فیروزه اجتماع کرده بودند و سرســختانه در مقابل اندک 
نیروهای ارتشی که به زعم خود از سر وفاداری به نظام سلطنتی و سوگندی که به خاطر حفظ سلطنت 

پهلوی خورده بودند، مقاومت می کردند، ایستادند.
در پادگان لویزان اتفاقاتی در شرف وقوع بود. با وجود کناره گیری اکثر نظامیان از درگیری ها، سپهبد 
بدره ای، فرمانده نیروی زمینی و محمد امین بیگلری، جانشــین فرماندهان گارد، آخرین تالش ها را 
برای نجات حكومت پهلوی به کار بستند، اما این مقاومت شكننده در مقابل توفان سهمگین انقالب در 

هم شكسته شد و هر سه فرمانده نظامی به دست انقالبیون کشته شدند.
مهدی بازرگان، نخســت وزیر دولت انقالبی طی پیامــی فرمانداری نظامــی را از توطئه علیه انقالب 
برحذر داشت.در حین درگیری ها، بی نظمی هایی به واسطه شــور انقالبی مردم صورت می گرفت. بعد 
از فتح شهربانی کل کشور، دانشكده افسران، دبیرســتان نظام و زندان قصر نیز گشوده شد. این اتفاق 
فرصتی در اختیار زندانیان سرشناس رژیم پهلوی که بر اســاس محكومیت های مالی یا گشوده بودن 
پرونده های سیاســی در زندان ها محبوس بودند قرار داد تا در گیرودار حــوادث بگریزند. ازجمله این 

زندانیان، هژبر یزدانی و محرمعلی خرم بودند.
به واسطه فتح زندان و پادگان جمشــیدیه، عده  دیگری از زندانیان متواری شدند، اما مردم توانستند 
ارتشــبد نعمت الل نصیری، ســپهبد حیدری، غالمرضا نیک پی، منصور روحانــی، منوچهر آزمون و 
ساالرجاف را دســتگیر کنند. هویدا که دوران حبس خود را در منطقه ای در دره شیان می گذراند نیز 
توسط مردم دستگیر و به مدرسه رفاه منتقل شد. شــورای عالی ارتش با مشاهده این وضع، در ساعت 
1۰ و 3۰ دقیقه، با حضور رئیس ســتاد، وزیر جنگ و اکثر فرماندهان نظامی تشكیل جلسه داد و پس 
از مذاکره، اعالمیه ای صادر کرد و متذکر شد برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی، بی طرفی خود 
را در مناقشات فعلی اعالم و به یگان های نظامی دستور داده شد که به پادگان های خود مراجعه کنند. 
در واقع صدور این اعالمیه هیــچ نقش و تأثیری در روند حوادث نداشــت. مراکز نظامی یک به یک به 
تصرف انقالبیون درمی آمد و ابتكار عمل از ارتشیان نیز سلب شده بود. در مجموع در حوادث 21 و 22 
بهمن، به جز دست و پا زدن های امرای نظامی، رده های دیگر ارتش عكس العمل چندانی از خود نشان 

ندادند و بیشــتر به عنوان ناظر، حوادث و وقایع را دنبال می کردنــد. در خبرها آمده بود 
گردان 61۷ لشكر ۸1 که عازم تهران بود، 

در حوالی قزل حصار، دور از تظاهرات 
مردمی اردو زده بود.

مراکز قدرت نظام شاهنشاهی مرحله 
به مرحله در حال فروپاشــی بود، اما 
بختیار باز هم اعــالم می کرد که در 
حال حاضر، رشــته امور از دســت 
آیت الل خمینی خارج شــده است! 
در تبریز، شــیراز، کرج، فیروزآباد، 
آبــادان، مشــهد، ســنندج، زنجان 
و گــرگان، درگیری هایــی در حد 

محدود ادامه داشت.

فجرپیروزیضربهآخر
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شــهید مرتضی مطهــری در 13 بهمن 129۸ 
هجــری شمســی در فریمــان، واقــع در ۷۵ 
کیلومتری شهر مشهد، به دنیا آمد. او پس از طی 
دوران طفولیت به مكتبخانه رفته و به فراگیری 
دروس ابتدایی می پردازد. در سن 12 سالگی به 
حوزه علمیه مشــهد عزیمت کرد و به تحصیل 

مقدمات علوم اسالمی اشتغال مشغول شد.
در سال 1316 علی رغم مبارزه شدید رضاخان با 
روحانیت و با وجود مخالفت دوستان و نزدیكان، 
برای تكمیل تحصیالت خــود عازم حوزه علمیه 
قم شــد؛ در حالی که به تازگی مؤسس گران قدر 
آن، آیــت الل العظمــی حاج شــیخ عبدالكریم 
حائری یزدی، دیده از جهان فروبسته و ریاست 
حوزه را ســه تن از مدرســان بــزرگ آن؛ آیات 
عظام سید محمد  حجت، ســید صدرالدین صدر 

و سید محمد تقی خوانساری به عهد گرفته اند.
در دوره اقامت 1۵ ســاله خود در قم، از محضر 
مرحوم آیــت الل العظمی بروجــردی )در فقه و 
اصول(، حضرت امام خمینی )به مدت 12 ســال 
در فلســفه مالصدرا و عرفان و اخالق و اصول( و 
مرحوم عالمه سید محمد حسین طباطبایی )در 
فلسفه : الهیات شفای بوعلی و دروس دیگر( بهره 
برد. او قبل از هجرت آیت الل العظمی بروجردی 
به قم هم گاهی به بروجــرد می رفته و از محضر 
ایشان اســتفاده می کرده اســت و مدتی نیز از 
محضر مرحوم آیت الل حاج میرزا علی آقا شیرازی 
در اخالق و عرفان بهره های معنوی فراوان برده 

است.
از اساتید دیگر استاد مطهری می توان از مرحوم 
آیت الل ســید محمد حجت )در اصول( و مرحوم 

آیت الل ســید محمد محقق داماد )در فقه( نام برد. وی در مدت اقامت 
خود در قم عــالوه بر تحصیل علــم، در امور اجتماعی و سیاســی نیز 
مشارکت داشــته و از جمله با فداییان  اســالم در ارتباط بوده است. در 
سال 1331، در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه 
به شــمار می رود، به تهران مهاجرت می کند و در تهران به تدریس در 

مدرسه مروی و تألیف و سخنرانی های تحقیقی می پردازد.
در سال 133۴، اولین جلسه تفسیر انجمن اسالمی دانشجویان توسط 
استاد مطهری تشكیل شد. در همان ســال، تدریس خود در دانشكده 
الهیات و معارف اسالمی دانشــگاه تهران را آغاز می کند. در سال های 
133۷ و 133۸ که انجمن اســالمی پزشكان تشــكیل می شود، استاد 
مطهری از سخنرانان اصلی این انجمن است و در طول سال های 13۴۰ 
تا 13۵۰، سخنران منحصر به  فرد این انجمن است که بحث های مهمی 

از ایشان به یادگار مانده است.
آیت الل مطهری در ســاعت یک بعد از نیمه شــب روز چهارشنبه 1۵ 
خرداد 13۴2، به دنبال یک سخنرانی مهیج علیه شخص شاه دستگیر 
شده و به زندان موقت شــهربانی منتقل می شــود و پس از ۴3 روز، به 
دنبال مهاجرت علمای شهرســتان ها به تهران و فشار مردم، به همراه 

سایر روحانیون از زندان آزاد شد.
پس از تشكیل هیئت های مؤتلفه اسالمی، استاد 
مطهری از ســوی امام خمینی همــراه چند تن 
دیگر از شخصیت های روحانی، عهده دار رهبری 
این هیئت ها می شــود. در این زمان او به تألیف 
کتاب در موضوعــات مورد نیاز جامعــه و ایراد 
سخنرانی در دانشگاه ها، مسجد هدایت، مسجد 

جامع نارمک و... ادامه داد. 
به طور کلی مطهری که به یک نهضت اســالمی 
معتقد بود، برای اسالمی کردن محتوای نهضت 
تالش های ایدئولوژیک بســیاری انجــام داد؛ از 
جمله اقدام به تأسیس حســینیه ارشاد کرد. در 
سال 13۴۸ به خاطر صدور اعالمیه ای با امضای 
ایشــان، عالمه طباطبایی و آِیت الل حاج ســید 
ابوالفضل مجتهد زنجانی، مبنــی بر جمع اعانه 
برای کمک به آوارگان فلسطینی و اعالم آن طی 
یک سخنرانی در حسینیه ارشاد دستگیر شد و 

مدت کوتاهی در زندان تک سلولی به سر برد.
از ســال 13۴9 تا 13۵1، برنامه هــای تبلیغی 
مســجد الجواد را زیر نظر داشــت و غالباً خود، 
سخنران اصلی بود تا این که آن مسجد و به دنبال 
آن حســینیه ارشــاد تعطیل گردید و بار دیگر 
استاد مطهری دستگیر و مدتی در بازداشت قرار 
  گرفت. در حدود سال 13۵3 ممنوع المنبر شد و 
این ممنوعیت تا پیروزی انقالب  اســالمی ادامه 

داشت.
مطهری در ســال 13۵۵، به دنبــال درگیری با 
یک استاد کمونیست دانشــكده الهیات، زودتر 
از موعد مقرر بازنشســته می شــود. همچنین 
در این ســال ها وی بــا همكاری تنــی چند از 
شــخصیت های روحانی، جامعــه روحانیت مبــارز تهــران را بنیان 
می گذارد. در ســال 13۵۵ به نجف اشرف ســفر و ضمن دیدار با امام 
خمینی، درباره مسائل مهم نهضت و حوزه های علمیه با ایشان مشورت 

کرد.
پس از شهادت آیت الل سید مصطفی خمینی و آغاز دوره جدید نهضت 
اســالمی، اســتاد مطهری به طور تمام وقت در خدمــت نهضت قرار  
می گیرد و در تمام مراحل آن نقشــی اساســی ایفا می کند. در دوران 
اقامت حضرت امام در پاریس، سفری به آن دیار کرده و در مورد مسائل 
مهم انقالب با ایشــان گفتگــو می کند و در همین ســفر امام  خمینی 

ایشان را مسئول تشكیل شورای انقالب اسالمی می کند. 
هنگام بازگشــت امام خمینی به ایران، مســئولیت کمیته اســتقبال 
از امام را شــخصاً به عهده می گیرد و تا پیروزی انقالب اســالمی و پس 
از آن همواره در کنار رهبر عظیم الشــأن انقالب اســالمی و مشاوری 
دلسوز و مورد اعتماد برای ایشــان بود. مرتضی  مطهری، سه شنبه، 11 
اردیبهشت سال 13۵۸، به وســیله گروهک فرقان به شهادت رسید و 
امام و امت اسالم را در حالی که امیدها به آن بزرگ مرد بسته بودند در 

ماتمی عظیم فرو  برد.

شهیِد مّطهر
 

شهید
مطهریکهبه
یکنهضت
اسالمیمعتقد
بود،برایاسالمی
کردنمحتوای
نهضتتالشهای
ایدئولوژیک
بسیاریانجامداد

به مناسبت سالروز تولد 
استاد شهید مرتضی مطهری

یاد
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از عمر بیست و هفت ساله اش، 2۸ ماه 
را در جبهه های جنگ تحمیلی حضور 
داشــت و همین مدت کوتاه حضورش 
در یک جنگ هشت ســاله، نام او را به 
عنوان یک نابغه و استراتژیست جنگی 
برای همیشــه در تاریخ ایران ماندگار 
کرد. شــهید غالمحســین افشــردی 
معروف به حســن باقــری، جوان ترین 
فرمانده ایــران در دوران جنگ ایران 
و عراق بــود. او بــه  عنوان جانشــین 
فرمانــده نیــروی زمینی ســپاه نقش 
مهمی در موفقیــت نیروهای ایران در 
عملیات هــای فتح المبیــن، رمضان و 
همچنیــن بیت المقدس و آزادســازی 

خرمشهر داشت.
او با همیــاری چند فرمانده شــاخص 
دیگر، مبتكــر نظریه جدیدی در جنگ 
و مقابله با متجاوزین شــد که توانست 
استراتژی جنگ را تغییر دهد. او جنگ 
را فرصت طالیی برای رشد استعدادها 
می دانســت و نظریه پــرداز نظامی بود 
کــه در جایــگاه فرمانــده عالی رتبه 
جنگ توانســت تــوازن قــوا را به نفع 
جمهوری اسالمی تغییر دهد. هر چند 
او در تاریخ 9 بهمن 1361 به شــهادت 

رسید، اما تأثیرات بزرگ فرماندهی او و 
همچنین ایده هایــش بر جنگ تحمیلی 
غیر قابل انكار اســت. به مناسبت سی و 
چهارمین ســالگرد شهادت این فرمانده 
تكرارنشدنی، نگاهی به زندگی و احوال 

او خواهیم داشت. 

قبلازانقالب 
2۵ اســفند 133۴، مصــادف بــا روز 
تولد حســین بن علــی در تهــران به 
دنیا آمد. دوره دبســتان را در مدرســه 
مترجم الدولــه و دوره متوســطه را در 
دبیرستان مروی تهران به پایان رساند. 
فعالیت های انقالبی اش را از ســال ۵1 
آغاز کرده بود و در سال 13۵۴ در رشته 
دامپروری دانشگاه ارومیه پذیرفته شد 
و بعد از سه ترم از دانشــگاه اخراج شد. 
در اسفند 13۵6 لباس سربازی را به تن 
کرد. دوران آموزشی سربازی را در نقده 
گذراند و از آن جا به ایالم فرستاده شد. 
در ایالم با روحانیون شهر، از جمله سید 
یدالل صدری، امام جمعه شــهر ارتباط 
داشــت و اخبار پادگان را به وی منتقل 

می کرد.
در ســال 13۵۷ در پــی فرمــان امام 

خمینــی)ره( مبنی بر فرار ســربازها از 
پادگان ها، با اســتفاده از غفلت مأمورین 
از سربازی فرار کرد. به دلیل برخورداری 
از آموزش نظامی، به همراه سایر اعضای 
خانواده و دوستانش در تصرف کالنتری 
1۴ و پادگان عشرت آباد در تهران نقش 

بارزی داشت.

پسازپیروزیانقالب 
شهید باقری تا خرداد 13۵۸، در کمیته 
انقالب اســالمی و برخی نهادهای دیگر 
فعالیت داشت. در سال 13۵۸ با ورود به 
روزنامه جمهوری اسالمی، در سرویس 
فرهنگی و سیاســی فعالیت خود را آغاز 
کرد. در این مدت بنا به دعوت ســازمان 
امــل، از طرف ایــن روزنامه بــه عنوان 
خبرنگار، ســفر 1۵ روزه ای بــه لبنان و 
اردن انجام داد و طی این ســفر، گزارش 
تحلیلــی جامعــی از اوضاع نابســامان 
مســلمانان در آن منطقه تهیه کرد. پس 
از بازگشــت، در خرداد ماه سال 13۵۸، 
دیپلم ادبــی گرفت و ســپس دوباره در 
امتحان وررودی دانشگاه ها شرکت کرد 
و با رتبه 1۰۴ در رشــته حقوق قضایی 

دانشگاه تهران قبول شد.

۹ بهمن ۱۳6۱ 
سالروز شهادت نابغه و 

استراتژیست جنگ تحمیلی، 
حسن باقری است 
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او اوایل ســال 13۵9 به استخدام سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی درآمد. در 
همان سال با آغاز فعالیتش در اطالعات 
سپاه، نام مستعار حســن باقری را برای 
خود برگزیــد. وظیفــه او در اطالعات 
سپاه شناســایی گروهک ها بود. محسن 
رضایی، مســئول وقــت اطالعات کل 
سپاه، نام مستعار حســن باقری را برای 

او انتخاب کرد.

دورانجنگ
با شــروع جنگ میان ایران و عراق، در 
روز اول مهر 13۵9، بــه همراه عده ای 
از پاســداران در هنگامی کــه جایگاه 
نیروهای عــراق در خوزســتان تثبیت 
شــده بود، راهــی جبهه هــای جنوب 
شــد. رحیم صفوی، حســن باقری را از 
فرماندهان نابغه ســپاه ایــران می داند. 
در دورانی که در جنگ حضور داشــت، 
با اســتفاده از تجربیاتی کــه در زمان 
خبرنــگاری خــود در ایــران و لبنان 
به دســت آورده بــود، بــه جمع آوری 
اطالعات، نقشه ها و کالک های عملیاتی 
و ضبــط صــدا در جبهه هــای ایــران 
پرداخت و این اســناد را به گزارش های 
ســازمان یافته تبدیل کــرد. او در اول 
مهرمــاه 13۵9، از بــدو ورود به جبهه 
جنــوب، اقــدام بــه راه انــدازی واحد 
اطالعات رزمــی کرد. او بارها شــخصاً 
جهت دســتیابی به اطالعات از وضعیت 
دشمن، به مواضع یگان های سپاه سوم 

ارتش بعث نفوذ می کرد. 
این شــهید اســتعداد باالیی در تحلیل 
اطالعات دشــمن و پیش بینی حرکات 
احتمالی ارتش عراق، در آینده داشــت. 
از آن جمله پیش بینــی وی در دی ماه 
ســال 13۵9 مبنی بر حرکــت ارتش 
عراق جهت الحاق محور شمالـ  جنوب 
منطقه سوســنگرد بــرای ارتباط جفیر 
و بســتان بود که عراق در کمتر از یک 

هفته با نصب پل هــای نظامی متعدد و 
تالش گسترده این کار را انجام داد.

باقری در دی ماه 13۵9 به عنوان یكی 
از معاونین ستاد عملیات جنوب انتخاب 
شد و در شكســت محاصره سوسنگرد، 
فرماندهی عملیات امــام مهدی، فتح، 
ارتفاعــات الل اکبــر و دهالویــه نقش 
مهمی داشــت. این نبردها در شرایطی 
اجرا می شد که عملیات منظم نیروهای 
خودی با مشكل مواجه شده بود و اغلب 
بدون نتیجه می ماند. پــس از برکناری 
ابوالحسن بنی صدر و با توجه به شرایط 
سیاســی آن زمان در ایران، در اجرای 
عملیات فرمانده کل قوا شــرکت داشت 
و پس از مجروح شــدن یحیــی رحیم 
صفوی، هدایــت عملیات را بــه عهده 

گرفت.

عملیاتهاییکهبااوگذشت 
حســن باقری کــه فرماندهــی محور 
را در  ماهشــهر  و جــاده  دارخویــن 
عملیــات ثامن االئمه به عهده داشــت، 
در عملیــات شكســت حصــر آبادان 
در طرح ریزی، ســازماندهی و کســب 
اخبار و اطالعات دشــمن نقش زیادي 
داشــت. در عملیــات طریق القدس که 
بــرای اولین بــار قرارگاهي مشــترک 
بین ســپاه و ارتش تشــكیل شــد، به 
عنوان معاونت فرماندهی کل ســپاه در 
قــرارگاه فرماندهی عملیات مشــترک 
حضــور یافت و در مرحله آماده ســازی 
عملیات، شــب هنگام، طــی تصادفی، 
مصدوم شــد و به بیمارســتان منتقل 
شد. برادرش درباره این اتفاق می گوید: 
در بیمارســتان در لحظاتــی که معلوم 
نبود زنــده می ماند یا خیــر و با این که 
به سختی ســخن می گفت، می پرسید: 
»پل ســابله کارش به کجا کشــید؟« 
بــا این که یک ماه دســتور اســتراحت 
مطلق پزشــكی به او داده بودند، پس از 

یک هفته بیمارســتان را ترک کرد و به 
ســتاد عملیات جنوب بازگشت. باقری 
فرماندهــی قــرارگاه نصــر را در زمان 
بیت المقدس  فتح المبین،  عملیات های 

و رمضان بر عهده داشت.
او در 9 بهمــن 1361، وقتی در منطقه 
فكه مشغول شناســایی منطقه دشمن 
و آماده سازی عملیات والفجر مقدماتی 
بود، در ســنگر دیده بان مــورد اصابت 
گلوله خمپــاره قرار گرفــت و همراه با 
توکل قالوند، معــاون اطالعات قرارگاه 
نجف و مجید بقایی شــهید شد. شهید 
باقــری در هنگام شــهادت 2۷ ســال 
داشــت و در قطعه 2۴ گلزار شــهدای 
بهشــت زهرای تهران به خاک سپرده 

شده است. 

مبدعومتخصص
شــهید باقــری عالقــه زیــادی بــه 
کادرســازی و تربیــت نیــرو بــرای 
فرماندهی داشــت. مهــدی زین الدین 
از معروف ترین پرورش یافتگان اوســت 
که بعدها به فرماندهی لشــكر 1۷ علی 
ابن ابیطالب رســید. به عقیده محسن 
رضایی، فرمانده ســپاه ایران در زمان 
جنگ، موفقیت نیروهای مســلح ایران 
با روش توســعه تجربی حاصل شد که 
حســن باقری از متخصصین و مبدعین 
آن بود. ایــن روش موجب تدوین نظام 
دفاعی شــامل اندیشــه دفاعی، اصول 
و قواعد عملیــات، دکتریــن نظامی و 
اصول و قواعد رزم بــرای ایران گردید. 
ایــن روش مبتنی بر اصــول منطقی و 
تجارب پایه در سال اول نبرد نیروهای 
ایران و عــراق بود، که بــا کمک اصول 
منطقــی، از تجارب پایــه دانش دفاع 
انقالبی ساخته می شــد. مستندسازی 
تجارب، مفهوم ســازی تجربی و توسعه 
دانایی، محور اساســی ایــن روش به 

شمار می آید.

نظر رهبر معظم انقالب درباره شهيد حسن باقری 25 آذر 92دیدار با اعضای ستاد برگزاری بزرگداشت سرداران و ده هزار شهيد استان مازندران 

دفاع مقّدس وسیله ای شد برای این که استعدادهای مكنون در انسان ها به شــكل عجیبی بُروز کند. مثاًل شهید حسن باقری بالشک یک 
طّراح جنگی است. ِکی؟ در سال 61؛ ِکی وارد جنگ شده است؟ در سال ۵9. این مسیِر حرکت از یک سرباز صفر به یک استراتژیست نظامی، 

یک حرکت بیست ساله، بیست و پنج ساله است؛ این جوان در ظرف دو سال این حرکت را کرده است! این ها معجزة انقالب است.

حسنباقری
دردورانی
کهدرجنگ
حضورداشت،
بااستفادهاز
تجربیاتیکهدر
زمانخبرنگاری
خوددرایرانو
لبنانبهدست
آوردهبود،به
جمعآوری
اطالعات،
نقشههاو
کالکهای
عملیاتیو
ضبطصدادر
جبهههایایران
پرداخت
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سال 13۵6، سال شتاب حرکت اســالمی مردم ایران بود، روی 
کار آمــدن کارتِر و فشــار دمكرات ها برای ایجــاد رفرم هایی در 
فضای سیاســی ایران تأثیرات خود را در نیمه دوم ســال پنجاه 
و شــش نشــان داد. با نفوذی که آمریكایی ها بــر رژیم پهلوی 
داشتند، شاه را وادار کردند که سیاست خارجی آن ها را بپذیرد. 
سیاســت فریبنده کارتر ایجاد فضای باز سیاســی در کشورهای 
زیر نفوذ آنان بود. در شــرایطی کــه فضای باز سیاســی زمینه 
برخی اعتراضات را فراهم آورده بود، شــهادت حاج آقا مصطفی 
خمینی اوضاع عمومی را برای ابراز خشــم و انزجار عمومی مهیا 
ســاخت. کمتر از دو ماه بعد، روز هفدهم دی ماه ســال 13۵6، 
روزنامه اطالعات به دســتور شــاه مقاله توهین آمیــزی را علیه 

امام، روحانیت و مقدسات اسالمی منتشر کرد.
در این مقاله که با عنوان »ایران و اســتعمار ســرخ و ســیاه« و 
به قلم مســتعار »احمد رشــیدی مطلق« چاپ شــده بود، قیام 
شــكوهمند 1۵ خرداد ۴2 توطئه استعمار ســرخ و سیاه معرفی 
شــده بود. به دنبال درج مقاله در روزنامه اطالعات، حوزه علمیه 
قم، حالت غیرعادی به خــود گرفت و طالب بــا رفتن به منازل 
مراجع، اعتراض خود را به رژیم شــاه اعالم داشتند و با پیوستن 
مردم قم به جمع طالب، این اعتراضات تبدیــل به قیام نوزدهم 
دی ماه و در نتیجه شــهادت چند تن از قیام کنندگان گردید که 

اربعین آن در تبریز حماسه آفرید.
آذربایجان در طــول تاریخ ایران همواره نقــش و اهمیت خاصی 
داشــته اســت، چه در دوران پیش از اســالم و چه ایران دوران 
اسالمی، اما نقشــی که آذربایجان در تاریخ معاصر ایران بر عهده 
داشته است بسیار مهم و قابل توجه است. با آغاز نهضت حضرت 
امام خمینی ارتباط آشــكار میان دو شــهر قم و تبریــز به نظر 

می رســد. به عنوان نمونه همان روزی که مدرســه فیضیه قم به 
خاک و خون کشیده شد، مدرســه طالبیه تبریز نیز مورد هجوم 
نیروهای نظامی شاه واقع گردید. شــهر تبریز در میان چند شهر 
مهم ایــران در حرکت های انقالبی از جایــگاه ویژه ای برخوردار 

است که تبلور عینی آن قیام شورانگیز 29 بهمن است.
چهــل روز پس از قیــام 19 دی در اربعین شــهدای آن قیام در 
برخی از شــهرها عزای عمومی اعالم شد. شــهرهای قم و تبریز 
یكپارچه تعطیل گردید. در تبریز، دانشــگاه، بــازار و مدارس به 
کلی تعطیل شد و ده ها هزار نفر از مردم برای شرکت در مجلس 
ختمی که قرار بود در مسجد جامع میرزا یوسف آقا تشكیل شود 

به سمت آن مسجد روی آوردند.
در این شــهر اعالمیه آقایان مراجع را با عنــوان دعوت مردم به 
برگزاری مراســم چهلم شــهدای قم به در و دیــوار زده بودند. 
عده ای نیز در مقابل در مســجد گرد آمده و اعالمیــه را مطالعه 
می کردند. ســرگرد حق شــناس )یكی از فرماندهان شهربانی( 
با جمعی از مأمورین ســر می رســند و به مردم اعــالم می کنند 
متفرق شــوند، ولی مردم متفرق نمی شوند. ســرگرد اعالمیه را 
پاره می کند و با عبارات رکیک مردم، مسجد و مقدسات اسالمی 
را مورد اهانــت قرار داده و دســتور می دهد درهای مســجد را 
ببندند. از همین رو بین مردم خشمگین و نیروهای شهربانی زد 
و خوردی صورت می گیرد که بر اثــر آن تعدادی از مردم بی گناه 
تبریز شــهید می شــوند. مأموران که با ســیل جمعیت انقالبی 
مواجه می شــوند، لحظاتی پــس از آغاز درگیری عقب نشــینی 

می کنند.
امام خمینــی در 29 بهمــن 13۵6، طی یک ســخنرانی ضمن 
تجلیل از قیام 19 دی قم، شــدیداً به دولت های آمریكا، انگلیس 
و دیگــر دولت هایی که اعالمیه حقوق بشــر را امضــا کرده اند و 
اینک جنایات شــاه را تأییــد می کننــد، حمله کرده و منشــأ 

سیه روزی ملت ایران را دخالت های آمریكا دانستند.

قیام 
تبریزی ها 
در اربعین 
شهدای قم

مریمعلیبابایی

مأمورانکهبا
سیلجمعیت
انقالبیمواجه

میشوند،
لحظاتیپساز
آغازدرگیری
عقبنشینی

میکنند

مرور
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روایتزندگییکخانوادهسوری
رویپردهسینما

»جشن تولد« برای همه ما عنوان خوشایندی است 
و خاطره های خوبی را برایمــان یادآوری می کند؛ 
آن قدر که اگر بشــنویم فیلم ســینمایی با همین 
عنوان اکران شده است، احتماالً تصور فضایی مانند 
جشن تولدهای معمول در ذهنمان زنده شود. اما 
این »جشن تولد« که قرار است به زودی روی پرده 
ســینما برود، با آنچه فكر می کنیم بسیار متفاوت 

است. 
فیلم ســینمایی »جشن تولد«، ســاخته عباس 
الجوردی، داستان خانواده سوری را روایت می کند 
که شب جشن تولد فرزندشان به نام »رقیه« است. 
این شب و جشــن آن ها مصادف می شود با حمله 
تكفیری ها به دمشق و حرم حضرت زینب)س( که 
باعث می شود این خانواده شیعه به همراه همسایه 
اهل سنتشــان از خانه به ســمت محل امنی فرار 
کنند و مقصدشــان حرم امن حضرت زینب)س( 
است. در این مســیر با دو ایرانی که برای زیارت به 
اتفاق خانواده آمده اند آشنا می شوند،آن ها  زمانی 
در جنگ ایران و عراق در خرمشهر از شهرشان دفاع 
می کردند. در مسیر رســیدن به حرم در بین راه به 
یک کلیسا پناه می برند و در مسیر اتفاقاتی برای این 

گروه رخ می دهد.
علیرام نورایی، احمــد کاوری، نادین خوری، علی 
صطوف، امیه ملص، ریمی سرمین، اوجا ابوالذهب، 
عبود عبدالل، ماسا زاهر، ولید درویش، نایا علّوش، 
شــِهد عباس  بازیگران »جشــن تولد« هستند و 
بازیگر خردسال، عبدالل لبابیدی هم در این فیلم 

به ایفای نقش پرداخته است. 

انتشارکتاب»مردمساالریدینیازمنظرامام
خمینی)ره(«

کتاب »مردم ساالری دینی از منظر امام خمینی)ره(« 
به قلم علی ربانی خوراسگانی منتشر شده است.

کتاب »مردم ساالری دینی از منظر امام خمینی)ره(« 
پژوهشی است که با به کارگیری نظریه داده بنیاد تألیف 

شده است.
در این کتاب، مردم ســاالری از اساســی ترین مفاهیم 
حوزه فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است و پیدایش 
تمدن اسالمی بر اساس مدینه النبی جلوه جدیدی از 
مردم ساالری را مبتنی بر اسالم و قبول حق مشارکت 
زن و مرد پیش رو نهاد که البته در ســپهر سیاســی 

جوامع اسالمی تداوم نیافت.
در دوران معاصر مفهوم مردم ساالری دینی، به خصوص 
بعد از پیــروزی انقالب اســالمی ایران مــورد توجه 
صاحب نظــران قرارگرفته اســت و اندیشــه برخی از 
صاحب نظران در انكار مفهوم مردم ســاالری دینی یا 
مغایرت آن با مفهوم رایجش در غرب قرار دارد و برخی 

بر امكان تطابق اسالم و مردم ساالری نظر داده اند.
در این کتاب پس از اشــاره به دیدگاه های فوق الذکر، 
تالش شده اســت مردم ســاالری دینی از منظر امام  
خمینــی)ره( با به کارگیــری راهبــرد نظریه پردازی 

داده بنیان بررسی شود.

نمایشآثارهنریاهداییبهرهبرانقالب
زائران حــرم رضوی می تواننــد عالوه بر زیــارت حرم 
حضرت امام رضا)ع(، به گنجینه آستان قدس رضوی هم 
مراجعه کرده و از آثار بی بدیل این گنجینه که هدیه رهبر 
معظم انقالب است، دیدن کنند. سه اثر ارزشمند شامل 
»پرچم گنبد حرم حضرت زینب)س(«، »کتاب نفیس 
زینب)س( بنــت علی)ع(« و »تابلوی نقاشــی حضرت 
زینب)س(« بخشــی از این هدایای ارزشمنِد به نمایش 

گذاشته شده هستند. 
به گفته جواد فرهمندنژاد، رئیس اداره پژوهش و معرفی 
آثار معاونت امور موزه های آســتان قدس رضوی، پرچم 
گنبد حرم حضرت زینــب)س(، یكی از آثــار بی بدیل 
گنجینه هدایای مقام معظم رهبری اســت که به همت 
محســن خزائی، شــهید مدافع حرم و خبرنگار نمونه 
انقالبی و همچنین محمدهادی خزائی اهدا شده است.
فرهمندنژاد با اشــاره به این که کتــاب فاخر زینب)س( 
بنت علی)ع(، از دیگر آثار کم نظیر گنجینه هدایای مقام 
معظم رهبری با موضوع این بانوی بزرگ اسالم به شمار 
می رود، اعالم کرده است که این کتاب دارای جلد چوبی 
و صفحات گالســه قهوه ای اســت که در آن فرازهایی 
از زندگی حضرت زینــب)س( به چهار زبان فارســی، 
انگلیسی، عربی و فرانسوی، به چشــم می خورد. این اثر 
توسط علی  عیسی ابومنهج تألیف شده و در لبنان به چاپ 
رسیده و در سال 1391 به موزه آستان قدس رضوی اهدا 

شده است. 
او از تابلوی نقاشــی حضرت زینب)س( به عنوان یكی از 
آثار اهدایی مهدی فرخی، هنرمند جوان خراســانی به 
بارگاه مطهر امام هشتم)ع( نام برده و افزوده که این تابلو 
به سبک سمبولیســم و با تكنیک اکریلیک روی مقوای 
بدون اســید و در ابعاد ۷۰×11۵ سانتیمتر کشیده شده 
و در ســال 13۸1 به موزه آستان قدس رضوی اهدا شده 
و در موزه مرکزی این آستان مقدس به نمایش در آمده 
اســت.مجموعه   ای از آثار فاخر و ارزشمندی که توسط 
سران کشورهای خارجی، شخصیت های برجسته ایرانی 
و خارجی، هنرمندان و ارادتمنــدان به حضرت آیت  الل 
العظمی خامنه  ای اهدا شده اســت، در گنجینه هدایای 
مقام معظم رهبری آستان قدس رضوی واقع در صحن 
کوثر حــرم مطهر، در روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از 
ساعت ۸ تا 12:3۰، پنج شــنبه ها از ساعت ۸ تا 11:3۰ و 
جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت ۸ تا 12، در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار دارد.

خبر اخبار فرهنگی مذهبی ماه
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خبر

تقدیرترکیهایهااز
ناظری،صابریوسبحانی

مسئوالن فرهنگی ترکیه از شــهرام ناظری خواننده 
موسیقی ایرانی، پری صابری کارگردان تئاتر و توفیق 
ســبحانی، مولوی شناس کشــورمان برای خلق آثار 
هنری و فرهنگــی درباره زندگی و شــخصیت موالنا 

قدردانی کردند.
شــهرام ناظری با حضــور در غرفه مرکــز فرهنگ و 
توریســم قونیه که همزمــان با دهمین نمایشــگاه 
بین المللی گردشــگری در تهران برگزار شده است، 
با عبدالستار یارار، شــهردار و مدیر این مرکز دیدار و 
درباره موالنا و آثاری که در این باره تولید کرده است، 

گفتگو کرد.
در این دیدار پری صابری که تئاتر »شــمس پرنده« 
را کارگردانی کرده و توفیق ســبحانی پژوهشــگر و 

موالناشناس هم حضور داشتند.
حضور شهرام ناظری در نمایشگاه گردشگری، بخشی 
از فضای آن را تحت تأثیر قرار داد؛ به طوری که برخی 
از مردم برای گرفتن امضا و عكــس یادگاری به غرفه 
ترکیه آمدند و در شرایطی که ناظری در حال گفتگو با 
مدیر فرهنگ و توریسم قونیه بود با او عكس یادگاری 

می گرفتند.

آمادگیپذیرشبیشاز
200هزارزائرراهیاننوردریایی

سفر راهیان نور یكی از سفرهای معنوی است که هر 
سال زائران بسیاری را به خود جلب می کند و بسیاری 
از هموطنانمان روزهایی از نوروزشان را هم در این سفر 
سپری می کنند. آن طور که فرمانده قرارگاه راهیان نور 
بسیج و ســپاه اعالم کرده است، ستاد مرکزی راهیان 
نور آمادگی پذیرش بیش از 2۰۰ هزار زائر در اردوهای 

راهیان نور دریایی را هم دارد. 
سردار علی فضلی، جانشین ستاد مرکزی راهیان نور 
کشــور و فرمانده قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه، در 
این باره گفت: شرایط اعزام دریا به واسطه شرایط جّوی 
دارای اعزام محدودتری بوده و ایــن اعزام در ماه های 

دی، بهمن، اسفند و فروردین انجام می شود.
ســردار فضلی ادامه داد: در این اردوها نخبگان کشور 
با اعالم آمادگی و سازماندهی معاونت علمی سازمان 
بسیج، به مناطق دریایی اعزام می شوند و دیگر زائران 
نیز با اعالم آمادگی و هماهنگــی قرارگاه های راهیان 
نور دریایی استانی در این مناطق حضور پیدا می کنند. 
همچنین در حوزه اعزام های دانشجویی محدودیتی 
وجود ندارد و بســتگی به آمادگی دانشــگاه ها برای 

حضور در این اردوها دارد.
فرمانده قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه با بیان این که 
ســال گذشــته بیش از 3۴1 هزار زائر در راهیان نور 
دریایی حضور پیدا کرده اند، گفت: امسال با همكاری 
و مشارکت نیروی دریایی ســپاه پاسداران، سپاه های 
اســتانی و قرارگاه دانشــجویی شــهید علم الهدی 
ظرفیت ها و زیرساخت های دریایی افزایش پیدا کرده 
و آمادگی برای حضور زائران در این مناطق نیز بیشتر 

شده است.

عروسکآتشنشاندرفیلمطائرپور
فرشته طائرپور کارگردان سینما درباره فیلم جدید خود 
که کاری عروسكی است بیان کرد که یكی از عروسک ها 

را به عنوان شخصیت آتشنشان انتخاب کرده است.
برگزاری نمایشگاهی از عكس های عكاسان خبری حادثه 
پالسكو، مراسم تقدیر از آنان به همت انجمن عكاسان 
سینمای ایران با همكاری خانه سینما در تاالر زنده یاد 

سیف الل داد خانه سینما برگزار شد.
در این مراسم ابراهیم مختاری، رئیس هیئت مدیره خانه 
سینما، محمدرضا مویینی، نایب رئیس هیئت مدیره، 
بهمن اردالن و سید مهدی خادم، اعضای هیئت مدیره، 
منوچهر شاهسواری مدیرعامل، ناصر عنصری، قائم مقام 
مدیرعامل و بسیاری از رؤسای اصناف و تشكل های خانه 
سینما و چهره های سینمای کشور برگزار شد و از برخی 

عكاسان حاضر در حادثه پالسكو تقدیر کردند. 
در بخشی از این مراسم فرشته طائرپور، رئیس انجمن 
کارفرمایی تهیه کنندگان سینما عنوان کرد: بین همه 
تیترهایی که پای این عكس های به یادماندنی زده شد، 
نوشــته ای بود با این عنوان »ما هم سوخیتم« این تیتر 
به کوتاه ترین شــكل ممكن حس همــه مملكت را در 
این واقعه دلخراش بیان کرد. ما هم آتش گرفتیم بدون 
این که آتشنشانی باشد که آتش دل ما را خاموش کند. 
جامعه سینمایی کشور به غیر از این که از صمیم دل، با 
همه خانواده هایی که عزیزی را از دست داده اند در این عزا 
شراکت دارد، اعضایی هم دارد که از خانواده آتشنشان ها 
هســتند؛ فاطمه معتمدآریا فرزند یک آتشنشان است 
و پدرش آتشنشــان بود.او در پایان گفت: هوشــنگ 
دیباییان، همكار خوب ما و بازیگر فقید سینمای ایران، 
نیز یک آتشنشــان بود. خانواده آتشنشانان باید بدانند 
که ما حلقه هایی واســط با آنان داریم. من بعد از سال ها 
در آستانه ساخت یک کار عروسكی هستم و تنها کاری 
که توانســتم انجام دهم در فاصله این اتفاق این بود که 
یكی از عروســک های فیلم را یک آتشنشان قرار دهم. 
امیدوارم که با کارهای اینچنینی، به کودکان و نوجوانان 
جامعه مان بیاموزیم و نشــان دهیم که چقدر این شغل 

مهم است و انتخاب آن چه روح بزرگی می خواهد.
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نمایشگاهلباسدفاعمقدسگشایشیافت
دومین نمایشگاه مفهومی لباس دفاع مقدس با حضور 
هنرمندان، طراحان لباس و مسئوالن فرهنگی هنری، 
۷2 بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد. در این 
نمایشــگاه با الهام از موضوع دفاع مقدس، لباس هایی 
بســیار زیبا و کاربردی به نمایش گذاشته شده اند که 

قابلیت ورود به جامعه و جذب جوانان را هم دارند. 
مینا افروزی، مدیرمسئول مؤسسه »یشم« در ابتدا اظهار 
کرد: لباس دفاع مقدس نشانه ای از حفظ و پاسداری از 
ارزش هاست، نشــان از درخت صلح است، لباس دفاع 

مقدس تن پوش جنگ نیست، نماد صلح و وصال است.
او با بیان این که این نمایشــگاه در سالروز عملیات فجر 
با شعار »یا زهرا« هر سال برگزار خواهد شد و هدف آن 
فرهنگ سازی در مد و لباس است، ادامه داد: این لباس 
چیزی جز ســادگی، تواضع، ایثار و شجاعت نبود و این 
نمایشگاه بهانه ای شد تا برای نخســتین بار از نمادها و 
مفاهیم جنگ در حوزه طراحی لباس در کشور بهره مند 
شــویم.افروزی با بیان این که لباس، جنبه های هنری و 
کاربردی دارد، گفت: جنبه کاربردی این نمایشگاه مربوط 
به تولید لباس است و جنبه دیگر آن مربوط به هنر است. 
در حوزه تئاتر، هنرهای تجســمی، سینما و موسیقی، 
درباره دفاع مقدس بسیار کار شده، ولی در حوزه هنری 
مدل و لباس نه تنها در حوزه دفاع مقدس، بلكه در هیچ 

حوزه ای کار فرهنگی نشده است.
این طراح لباس افزود: دوست داشتم نشان دهم می توان 
با این هنر نیز در حوزه دفاع مقــدس و روی مفاهیم آن 
مثل حماسه، شهادت، ایثار و شجاعت که از مفاهیم دفاع 
مقدس هستند، کارهای متفاوت و مؤثری انجام داد. در 
پایان این برنامه، از چهار نفر از طراحان این نمایشــگاه، 
روژان هوشیار، ساناز مسلمی، سپیده پارساپور و شیما 

شعبانی فر تقدیر شد.

اهدایاولینسیمرغهایسینماییبهموزه
آستانقدسرضوی

»ماجرای نیمروز«، ســاخته محمدحسین مهدویان 
یكی از فیلم های جدی جشنواره فیلم فجر امسال بود 
و توانست سه سیمرغ بلورین جشنواره را هم از آن خود 
کند. پس از این موفقیت ها، عوامل فیلم در جلسه نمایش 
و تقدیر از فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز«، 2۷ بهمن 
درحرم مطهر رضوی و آستان مقدس رضوی حضور پیدا 

کردند. 
در این همایش که فعاالن فرهنگی خراســان رضوی 
حضور داشــتند، با موافقت آیت الل رئیســی، تولیت 
آستان قدس، ســید محمود رضوی، تهیه کننده فیلم، 
۵ سیمرغ جشــنواره فیلم فجر را به موزه آستان قدس 
رضوی اهــدا کرد.این اولین بار اســت کــه یک فیلم 
سینمایی در حرم مطهر رضوی، اکران و تهیه کننده آن 
توفیق دارد سیمرغ های خود را به گنجینه آستان قدس 
رضوی اهدا کند.از این پنج ســیمرغ، 3 سیمرغ متعلق 
به فیلم »ماجرای نیمروز« است که در جشنواره سی و 
پنجم فجر اهدا شد. دو سیمرغ هم متعلق به فیلم های 
»دهلیز« ساخته بهروز شــعیبی و فیلم »درباره الی« 
ساخته اصغر فرهادی بوده اســت.»ماجرای نیمروز« 
فیلمی به کارگردانی محمدحسین مهدویان، نویسندگی 
محمدحسین مهدویان و ابراهیم امینی و تهیه کنندگی 
سید محمود رضوی، محصول ســال 139۵ است. این 
فیلم در مورد حوادث پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
سال 136۰، در ایران است. این فیلم در سی و پنجمین 
دوره جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم جشنواره، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی 
و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد. 
همچنین بهزاد جعفری طادی، سیمرغ بلورین بهترین 
طراحی صحنه و لباس را برای این فیلم با خود به خانه 
برد. از نگاه منتقدان، ایــن فیلم نگاهی عمیق و به دور از 
کلیشه  به ترورهای انجام شــده توسط گروه مجاهدین 

خلق در سال 136۰ دارد. 

گروههایتئاتری»مدافعانحریم«در22بهمن
درخشیدند

گروه های تئاتری مختلف با عنوان »مدافعان حریم«، 
در 22 بهمن مورد اســتقبال عموم مــردم تهران قرار 
گرفتند. این نمایش هــا در طول مراســم با مضامین 
مختلف روایت های انقالب اسالمی، جریانات امروزی، 
استكبارســتیزی، مبارزه با جنایت هــای آمریكا و ... 
اجرا شــد. بنابراین گزارش، اســتقبال راهپیمایان از 
این نمایش ها بســیار خوب بوده و مردم در مسیرهای 

مختلف به تماشای نمایش های مختلف ایستادند.
گروه های مختلف نمایشــی در تهران بر اساس عالئق 

خود در مسیرهای مختلف اجراهای متفاوتی داشتند.
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ســید مهدی شــجاعی در جدیدتریــن برنامــه کتاب خوانی 
دســته جمعی نوجوانان فرهنگســرای رســانه  و شــبكه های 
اجتماعی حضور پیدا کرد و با توجه به ایام فاطمیه، به خوانش 
»پدر، عشــق، پســر« با نوجوانان پرداخته و نكاتــی را درباره 

نوشتن آثار مذهبی بیان کرد. 
وی در نشســت کتاب خوانــی دســته جمعی نوجوانان، گفت: 
گاهی وقت ها ما می خواهیم داســتان تخیلی بنویســیم و این 
کار ابزار خود را دارد، و گاهی وقت ها می خواهیم اثری مستند 
از خود به جا بگذاریم و این کار هــم تكنیک های خاص خود را 
می طلبد و امــا وقتی می خواهیم موضوع تخیل و مســتند را با 

هم ترکیب کنیم، این کار، کار سختی است.
او تصریــح کــرد: در بحــث نــگارش داســتان های مذهبی، 
محدودیت اصلی این است که نویســنده نمی تواند هیچ قول و 
فعلی را که اتفاق نیفتاده به معصومین نســبت دهد. به همین 
دلیل است که اکثر فیلمســازان در پرداختن به این مسائل به 
سراغ حاشــیه ها می روند و نه اصل واقعه. مضاف بر این که آنان 
نمی توانند شخصیت معصومین را نشان دهند. بنابراین اگر بنا 
باشد کسی به ســراغ شــخصیت بزرگی چون امام حسین)ع( 
برود، بایست داستان را به واسطه کسانی که در اطراف این امام 
بزرگوار زندگی می کردند شــروع کند. بنابراین در پرداختن به 
بزرگان دینی، مثاًل گفته می شود »زبان حال حضرت زینب در 
مورد واقعه عاشــوار«. البته باید هم موضوع تا این حد محدود 
باشد تا اصل واقعه محفوظ بماند. بنابراین شاهد هستیم که در 

اغلب موارد، برای مثال از نگاه غالم و کنیزی به ماجراهای این 
بزرگان پرداخته می شود.

شجاعی گفت: گاهی گروهی  از من می پرسیدند که چرا اینقدر 
تحریف در مورد واقعه ای مثل عاشــورا وجود دارد؟ پاسخ من 
این بود آدم ها از روی طال بدل می ســازند، باید دقت شود که 
خیلی از تجربیات در مورد موضوع عاشورا و مسائل مهم تاریخ 
اســالم وجود دارد. تفاوت فرد محقق با مردم این است که او به 
دنبال ســندها می گردد. من به شــخصه فكر می کنم خیلی از 
ابعاد عاشورا هنوز هم بازگو نشده اســت، به همین دلیل است 
که هر بار واقعه عاشــورا برای ما تازگــی دارد. از نظر من واقعه 
عاشــورا و کربال مهم ترین اتفاق جهان اســت و دوست داشتم 
لیاقت خود را در نوشــتن در مورد امام حسین)ع( نشان دهم، 
اما آن قدر نور آن حضرت زیاد بود که دیدم نمی شــود. بنابراین 
در آینه شخصیت های مختلف که در اطراف آن حضرت بودند؛ 
مثل حضــرت علی اکبــر)ع(، حضرت زینب)س( و ... دســت 
به قلم شــدم و همه این ها در واقع سیاه  مشــق هایی است که 

می تواند من را یاری کند تا بتوانم به این امام بزرگ  برسم. 
نویسنده کتاب »کشــتی پهلو گرفته« درباره این که چرا راوی 
داســتان »پدر ،عشق، پسر« شخصیت انســانی نیست؟ گفت: 
من می خواستم داستانی متفاوت داشته باشم. مضاف بر این که 
الزم بود راوی داســتاِن من در مكان حادثه حضور می داشت و 
همه لحظه ها را یــک به یک می دید و تجربه می کرد و دســت 
آخر خود از این مهلكه جان ســالم به در می بــرد. البته در این 
داســتان لیال حكایت ها را از چشــم اســب می خوانــد و بنابر 
این راوی آن همچنان شــخصیتی انسانی اســت. بنا نبود امام 
حسین)ع( وارد جنگ شود، اما وقتی قرار می شود طرف هجوم 
قرار گیرد سعی می کند مردانه بایستد و اوج شهامت و رشادت 
را نشــان دهد. این موضوعی بود که من می خواســتم در این 

داستان به آن بپردازم.
کتاب »پدر، عشق، پسر« نوشــته ای اثرگذار و شورانگیز درباره 
جوان برومند امام حســین)ع(، حضرت علی اکبــر)ع( و البته 
مستند به اســناد معتبر اســت. این کتاب داســتان کوتاهی 
است به قلم ســید مهدی شجاعی، نویســنده معاصر که سی و 
پنجمین چاپ آن توســط انتشارات کتاب نیســتان روانه بازار 

نشر شده است.

پدر، عشق، پسرخوانی
 شجاعی

گزارش
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بیداری اسالمی 
نگاهی نو به رابطه

 دین و سیاست
خویشرادرخویشپیداکن

ترنّمنالههایشبانه

اندیشه
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به اســتناد آموزه های دینی، انســان در درون خود حامل استعدادهای 
شگرف است که عموماً برای خود او ناشناخته است. بر اساس این دست 
از آموزه ها انســان از نقطه نظر علمی می تواند عالی ترین مراتب علمی را 
بپوید و گاه خود از این اســتعداد درونی خویش غافل است. نیز در انسان 
اســتعداد تعالی تا باالترین مرتبه معنوی و فرشته شدن به ودیعت نهاده 
شده است و کافی است انسان خود را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد تا به 

چنین قله رفیعی راه یابد. چه زیبا سرود باباطاهر عریان:
دال غافل ز سبحانی چه حاصل

مطیع نفس شیطانی چه حاصل
بَُود قدر تو افزون از مالئک

تو قدر خود نمی دانی چه حاصل
از این جهت بارهــا در متون دینی بر این نكته تأکید شــده اســت که 
اگر انســان قدر خود را نشناســد، هالک می گردد: »هلک من لم یعرف 
قدره.« از جمله روایات معروف که شــاهد بر مدعاست، روایت »اربعین 
صباحاً« است. به اســتناد این روایت که با عبارت های مختلف در منابع 
روایی شیعه و اهل سنت انعكاس یافته است، کسی که چهل روز خود را 
برای خداوند خالص سازد، چشمه های حكمت از قلب او بر زبانش جاری 

می شود.
ُ یََنابِیَع  َر اللَّ ِ  أَْربَِعینَ  یَْومــاً َفجَّ روایت نبوی چنین اســت: »َمنْ  أَْخلََص  لِلَّ
الِْحْكَمــِة ِمْن َقلِْبِه َعلَی لَِســانِه؛ هرکس چهل روز خــود را برای خداوند 
خالص سازد، خداوند چشــمه های حكمت را از قلب او بر زبانش جاری 

می سازد.«
دو نكته اساسی در واکاوی از مدالیل این روایت قابل برداشت است:

1. در این روایت از جاری شــدن چشــمه ها از دل بر زبان سخن به میان 
آمده است نه یک چشــمه؛ به عبارت روشن تر سخن از »ینابیع« است نه 
»ینبوع«. این امر حكایت از آن دارد که جان انســان حامل استعدادهای 

فراوان و بی اندازه است که کافی است آشكار گردد.
2. بر اســاس این روایت، چشــمه های حكمت از قلب بــر زبان چنین 
شخصی جاری می شود؛ به دیگر سخن، در این روایت گفته نشده که در 
سایه اخالص چهل روزه، چشــمه های حكمت از بیرون بر شخص افاضه 
می شود، بلكه گفته شــده که چنین چشــمه هایی از درون جان فرد بر 
زبانش ساری می گردد. این امر حكایت از آن دارد که چنین چشمه های 
حكمت در دل و جان انســان وجود دارد و گویــا حجاب هایی در نفس 

وجود دارد که نمی گذارند این چشمه ها جاری شوند.
از جمله شــواهد دیگر مدعا مبنی بر برخورداری انسان از استعدادهای 
شگرف، گفتار حضرت امیر)ع( در بخشــی از خطبه نخست نهج البالغه 

است؛ آن جا که امام در ترسیم اهداف رسالت پیامبران چنین فرمود:
پس خداوند فرســتادگان خویش را برانگیخت و پیامبــران را پیاپی به 
سویشان فرســتاد، تا آن عهد فطرت را از آنان طلبیده، و نعمت فراموش 
شده را به ایشــان یادآوری کنند و به وســیله تبلیغ بر آنان اتمام حّجت 
نمایند و گوهرهــای عقولی که در خزائن فطرتشــان پنهــان مانده را 

خویش را 
در خویش 

پیدا کن
نقش معرفت نفس در شناخت استعدادهای 

درونی با نگاهی به روش اسالم برای 
کرامت بخشی به انسان

حجتاالسالموالمسلمیندکترعلینصیری
رئیسمؤسسهمعارفوحیوخرد

مقاله
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استخراج کنند. 
قصیده معروف میرزا حبیب الل خراســانی )م 132۷ه. ق( به خوبی 
نقش معرفت نفس در شناخت استعدادهای درونی را ترسیم کرده 

است:
گوهر خود را هویدا کن؛ کمال اینست و بس

خویش را در خویش پیدا کن؛ کمال اینست و بس
سنگ دل را سرمه کن در آسیاي رنج و درد

دیده را زین سرمه بینا کن؛ کمال اینست و بس
همنشیني با خدا خواهي اگر در عرش رب

در درون اهل دل جا کن؛ کمال اینست و بس
دل چو سنگ خاره شد اي پور عمران با عصا

چشمه ها زین سنگ خارا کن؛ کمال اینست و بس
شــاعر در بیت »دل چو ســنگ خاره شــد ای پور عمران با عصا؛ 
چشمه ها زین سنگ خارا کن؛ کمال اینست و بس« تأکید می کند 
که در دل انســان چشــمه هایی از حكمت و علم وجود دارد، اما در 
پی جهالت و گناه، سنگ های خاره بر آن چشــمه ها انباشته شده 
و راه برون رفت را بر آن ها بسته اســت. از این رو، الزم است تا انسان 
با عصای ریاضت و سیر و سلوک بر آن ســنگ بكوبد و با کنار زدن 

آن ها، زمینه جوشیدن چشمه های حكمت را فراهم آورد.

کرامتانسانی
کرامت و ارجمندی انســان از جمله آموزه هایی اســت که بارها در 
کتاب و سنت بر آن تأکید شده اســت. آنچه که در این بین اهمیت 
دارد، روشی است که اســالم برای کرامت  بخشی به انسان برگزیده 
است. به این معنا که اسالم، هویت انسان و تمام شئونات او را چنان 
تعریف و ترسیم می کند که سراسر با کرامت و عظمت شخصیت او 

گره خورده است.
وقتی قرآن انســان را خلیفــه خداوند در زمین می داند و ســجده 
فرشتگان در برابر او را به روشــنی به تصویر می کشد و شیطان را به  
خاطر ترک سجده، مســتوجب مطرود شدن ابدی از درگاه خداوند 
می شناســد و به صورت مكرر اعالم می کند که خداوند از روح خود 
در او دمیده و آسمان ها و زمین را مســّخر او ساخته و هستی برای 
رشد و تعالی و آسایش او فراهم ســاخته، از این رهگذر درصدد آن 

است که کرامت و عظمت شخصیت و هویت انسانی را نشان دهد.
افزون بر این، کرامت انســان در برخی از آیات به صراحت منعكس 
ْمَنا بَِنی آَدَم َو َحَملَْناُهْم فِی الَْبرِّ  شده است؛ نظیر آیه ذیل: »َولََقْد کرَّ
ْن َخلَْقَنا  لَْناُهْم َعلَــی کِثیٍر ِممَّ یَباِت َوَفضَّ َو الَْبْحِر َو َرَزْقَناُهْم ِمْن الطَّ
تَْفِضیاًل: و به راســتی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در 
خشــكی و دریا  ] بر مرکب ها [  برنشــاندیم، و از چیزهای پاکیزه به 
ایشان روزی دادیم، و آن ها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری 

آشكار دادیم.«
در این آیه شریفه سه نكته مورد تأکید قرار گرفته است:

1. آوردن وصف »بنی آدم« بدان معناســت که این تكریم ناظر به 
همه آدمیان اســت و آنان تنها به آن جهت که »انســان«اند، مورد 
تكریم الهی قرار گرفته اند. بنابر این، معنای آیه آن است که خداوند 

همه آدمیان را گرامی داشته است.
2. خداوند برای آن که تكریم انسان را برای او اثبات کند، سه شاهد 
آورده است: 1. حمل در خشــكی و دریا؛ 2. روزی دادن از پاکی ها؛ 

3.برتری بر بسیاری از آفریده های خداوند.
3- حمل در خشــكی به تســخیر حیوانات برای سواری و بارکشی 
آدمیان اشــاره دارد که در آیات دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. 
معنای آن این است که اگر می بینید انواع و اقسام حیوانات همچون 
اســب، قاطر و االغ، به رغم برخورداری از جّثه و قدرت بیشتر، این 
چنین در برابر شما خوارند و شــما را بر دوش می گیرند یا بارهای 
شــما را حمل می کنند، گمان نكنید که بدون اراده و خواست الهی 

چنین امری تحقق یافته است.

جایگاهروحانساندرکرامتبخشیبهانسان
بدون تردید شناخت ماهیت و حقیقت روان آدمی یكی از مهم ترین 

دغدغه های آدمی بوده و هست که هزاران سال فكر و ذهن او را به 
خود مشغول ساخته و تاکنون پاسخی درخور و قانع کننده برای آن 

نیافته است و شاید هیچ گاه بدان دست نیابد.
چنان که قرآن حقیقت روح را امری دســت نایافتنی دانسته است، 
ِّی  وُح ِمْن أَْمِر َرب وِح ُقْل الرُّ آن جا که آورده است: »َو یْسَألُونَک َعْن الرُّ
َوَما أُوتِیُتْم ِمْن الِْعلْــِم إاِلَّ َقلِیاًل: و درباره روح از تو می پرســند، بگو: 
»روح از   ]ســنخ[   فرمان پروردگار من اســت، و به شما از دانش جز 

اندکی داده نشده است.«
با صرف نظر از دســتاوردهای عقل بشــری در شــناخت ماهیت، 
ویژگی هــا و صفات نفــس، متون وحیانــی در این باره، اســرار و 

آموزه های مهمی را به دست داده که به دو نكته اشاره می کنیم:
1. قــرآن روح را نفخه و جلــوه ای از تجلیات الهــی می داند که به 
هنگام آفرینش انسان و پس از تكمیل مراحل آفرینش بدن، توسط 
خداوند در روان آدمی دمیده می شــود. بر این اســاس عبارت: »و 

نفخت فیه من روحی« به صورت مكرر در قرآن آمده است.
به اذعان مفســران، اضافه روح به خداوند، اضافه تشریفیه است 
نه حقیقیه؛ زیرا برخورداری خداونــد از روح و نیز انفصال و جدا 
شــدن روح از خداوند معنا ندارد. با این حــال خداوند به خاطر 
تبیین جایگاه و عظمت روان انســان به عنوان حقیقت و ماهیت 
اصلی و حقیقــی او و اعالم ِعلــوی بــودن، روح او را از آِن خود 

دانسته است.
در سوره مبارکه مؤمنون پس از بر شمردن مراحل آفرینش بدن، از 
آفرینش روان با عنوان آفرینشــی دیگر که گویا جدا از آفرینش تن 

است، یاد کرده و در این مرحله خداوند خود را ستوده است.
2. قرآن از روح و روان آدمی بــا عناوینی همچون قلب، فؤاد و نفس 
یاد کرده که خود نشان از آن دارد که هویت و اصالت انسان با تكیه 
بر روان و روح او استوار اســت و بدن بیشتر نقش َمرَکب بودن برای 
روح را بازی کــرده و این امكان را فراهم می ســازد که آن حقیقت 
ملكوتی و آســمانی با عالم ماده ارتباط برقرار کند. بدین جهت هر 
جا که خداوند انســان ها را مخاطب ســاخته، روی سخن او روح و 

روان آدمیان است نه بدن آن ها.

وقتیقرآن
انسانراخلیفه
خداونددرزمین
میداندوسجده
فرشتگان
دربرابراورا
بهروشنیبه
تصویرمیکشد
درصددآن
استکهکرامت
وعظمت
شخصیتو
هویتانسانیرا
نشاندهد
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سخنازشــبزندهداریومناجاتشــبانهبود،در
راســتایمحبتحضرتحقکهعاشقانشیفتهاش
شــبزندهدارانند،واســوۀآنــانامامالموحدین

علی)ع(است.
اودردلشبچهحالیداشت

روزیمعاویه،شــیطانروزگارودشمنسرسختو
عنود،امامالمؤمنینعلی)ع(بود.

ضرارابنضمرۀضّبائیراکهازیارانآنحضرتبود
دیدارکرد.معاویهبهاوگفــتمیخواهمازحاالت
علی)ع(برایمبگویی.ضمرهگفــتتوراباعلیچه
کار؟توکهباعلیجنگیدیومانعآنشدیکهمردم

ازانوارآنحضرتبهرهگیرند.
معاویهگفتمیخواهمحــاالتعلیرابرایمبگویی.
میخواهمبدانمعلیدرخلوتــشچگونهبود.ضرار
گفت»فأشــهدلقدرأیتهفیبعضمواقفهوقدارخی

اللیلسدوله«
گواهیمیدهمکهمناورادربعضمواقفعبادتش
دیدم،هنگامیکهشــبپردههــایتاریكیخودرا

گستردهبود.
»وهوقائمفــیمحرابهقابضعلــیلحیتهیتململ

تململالّسلیمویبكیبكاهالحزین«
اودرمحرابعبادتخویشایســتاده،محاســن
مبارکبردســتگرفتهچونــانمارگزیدهبهخود

میپیچیدوهمچونمصیبتزدهمیگریست.
»ویقولیادنیایادنیاالیکعنــی،ابیتعرضت؟ام
الیتشــوقت؟الحانحینکهیهاتغریغیری،ال

حاجهلیفیک،قدطلقنکثالثاالرجعهفیها«
ومیفرمودایدنیا!ایدنیا!ازمندورشــو،آیابرای
فریببهمنرویآوردهای؟یادوستداروعالقهمند
بهمنشــدهای؟هرگزچنینروزیفرانرسدوهرگز
نتوانیچنینکنی.برایفریبدادنبهســراغغیر
ازمنبرو،هرگزنخواهیتوانســتمرافریبدهی.
منهیچنیازیبهتوندارم،توراسهطالقهکردهامو

رجوعیدرکارنیست.
»فعیشکقصیروخطرکیســیرواملکحقیر،آه
منقلۀالزاد،وطولالطریقوبُعدالســفر،وعظیم

المورد«)نهجالبالغه،حكمت74(

زندگــیتو
و است کوتاه

ارزشــتاندکو
آرزویتپست.آهازکمِیتوشهودرازیراهودوری

سفرورفعتجایگاهومحلورود.
اینســخنامامالمتقیناست؛شــخصیتبزرگی
کهقدرومنزلتشبعدازرســولخــدا)ص(ازهمه
آفرینشبرتروبهگفتهپیامبراعظم)ص(یکضربه
شمشیرشدرروزخندقازعبادتثقلینبرتراست.
اینچنیننالهوفریادســرمیدهددردلشبودر
مقامخشــیتحضرتحقچنینبیمناک،کهترنم
نالههایشبانهاشدرخاطراتشبجاویدوماندگار

است.
شببامناجاتعلی)ع(همراهبوده
همدردغمهایعلی)ع(درچاهبوده
شبنالههایمرتضیدرسینهدارد
ازاشکچشمشبرافقآیینهدارد
درکوفهفریادلی)ع(درگوشدارد
صدهازباندرسینۀخاموشدارد

اسرارشبراازعلی)ع(بایدشنیدن
درخلوتشبچهرۀمحبوبدیدن

شبخونسرخمرتضیباخویشدارد
تاصبحمحشردلزداغشریشدارد

شبدیدهخونینرنگمحرابعلی)ع(را
آوایقرآنجانبیتابعلی)ع(را

»نویسنده«
حّبهُعرنیکهیكیدیگرازســربازانعلی)ع(است
نقلمیکندکهشــبیبانوفبِكالیکهاونیزازیاران
آنحضرتاســت،درداراالمارهکوفــهدرمحضر
علی)ع(بودیم.درخواببودیم.ســاعاتآخرشب
بودازخوابپریدم.دیدمامــام)ع(ناالنوگریانو
بیتاباست.دســتبردیوارگرفتهوسربهآسمان
باچشمانگریانوصدایحزیناینآیهرامیخواند
وتكرارمیکند:»اّنفیخلقالســمواتواالرضو
اختالفالّیــلوالّنهارآلیاتألولــیاالبابالذین
یذکروناهللقیامًاوقعوداًوعلیجنوبهمویتفّكرون
فیخلقالسمواتواالرض.ربّناماخلقتهذاباطال

حجتاالسالممحمدصالحاحمدوند

ترنّم ناله های شبانه

نگاه
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سبحانکفقناعذابالنار«)آلعمران/190-191(
مســلمًادرآفرینشآســمانهاوزمینوآمدورفتو
اختالفشبوروزنشانههایروشــنیبرایخردمندان
است.آنانیکهخداوندرادرحالایســتادهونشستهو
درحالیکهبهپهلوخوابیدهاندیادمیکنندودراســرار
آفرینشآسمانهاوزمینمیاندیشندو]میگویند[ای
پروردگارمااینهارابیهودهنیافریدی.پاکومنزهیتو،

ماراازعذابآتشنگهدار.
»ربّناانّکمنتدخلالّنارفقداخزیتــهومالظالمینمن
انصار.ربّناانّناســمعنامنادیًاینــادیلالیمانانآِمنوا
بربّكمفآمّناربّنــافاغفرلناذنوبناوکّفرعّناســیئاتناو
توّفنامــعاالبرار.ربّناوآتناماوعدتناعلیرســلکوال
تُخّزنایومالقیامهانکالتخلــفالمیعاد.«)آلعمران/

)194-192
پروردگارا!هرکهراتو]بهخاطراعمالش[بهآتشافكنی
اوارخوارورسواساختهایوبرایستمگرانهیچیاوری
نیســت.خداوندا!ماصدایمنادی]تورا[شنیدیمکهبه
ایماندعوتمیکرد.کهبهپروردگارخودایمانبیاورید،
وماایمانآوردیم.پــروردگاراگناهانمــاراببخشو
بدیهایمارابپوشــانومارادرروزقیامترسوامكن،

حقیقتًامیدانیمکهتوازوعدهخودتخلفنمیکنی.
اینآیاتشریفهراهمهپیشوایانمعصومعلیهمالسالم
هنگامبرخاســتنازخوابوآمادهشــدنبــراینماز
شبتالوتمیفرمودند؛همشــخصرسولخدا)ص(،
علی)ع(،فاطمه)س(وحســنینعلیهمالســالموتمام
امامانچنینبودند.نگاهبهآسمانمیکردندواینآیات
شریفهرامیخواندندوخلقعجایبعالمتفكرواندیشه
میکردندوبهپیــروانخویشنیزتوصیــهفرمودهاند.
چنانچهموالعلی)ع(ازرسولخدا)ص(نقلفرمودهاند
کهرســولخدا)ص(اینچنینعملمیکردندوهنگامی
کهاینآیاتنازلشد،حضرتفرمودند:»ویللمنالکها
بینفّكیهولمیتأّملمافیها«)نورالثقلین،ج1،ص422(

وایبرآنکسکهدراینآیاتتأّملنكند.
حّبهمیگوید:اماممتوجهمنشــدوفرمود:»أراقدانت
یاحّبهامرامــق؟«حّبه،خوابییابیــدار؟گفتمبیدارم
یاموالیمن.امــاازدیدناینوضعیتماســرگردانو
حیرانم،وقتیشــمااینچنینناالنوبیقرارهستی،پس
حالما]گنهكاران[چگونهخواهدبود؟!اینسخنراکه
امامازمنشنید،دیدمپلکهایچشمانمبارکشروی
همافتادوقطراتاشکازدیدگانآنحضرتبهصورت
نورانیاشجاریشدوفرمود:»یاحّبه!اّناهللموقفًاولنا

بینیدیهموقفًاالیخفیعلیهشــیئیمناعمالنا.یاحّبه!
اّناهللاقربالّیوالیکمنحبلالوریــد.یاحّبه!انّهال

یحجبنیوالایّاکعناهللشیء«
ایحّبه!بدانکهخداوندراموقفیاســتبرایرسیدگی
بهحســاباعمالبندگان.درآنموقفبهتماماعمالما
کهچیزیازآنبرخداوندمخفینیسترسیدگیخواهد
شد.ایحّبه!خداازرگگردنبهمنوتونزدیکتراست

وچیزیبینماوخداحاجبوساترنیست.
یعنی،ایحّبه!اینهاســتخــوفازموقــفدربرابر
خداوندیکههمهچیزبــراوعیاناســتوهمۀریزو
درشتزندگیاینعالمبهحســابخواهدآمد؛»ومن
یعملمثقالذّرۀخیراًیره،ومنیعملمثقالذّرۀشــراً
یره«،بدیهیاســتآنکسکهازهمهآگاهتراســت،

بیمناکترخواهدبود.
حّبهمیگوید،دراینموقعامام)ع(متوجهنوفشــدو
بهاوفرمود:»أراقدأنتیانــوف؟«اینوفآیاخوابی؟
نوفجــوابداد:»الیاامیرالمؤمنین،مــاأنابراقدوقد
طلتبكائیفیهذهاللیله«؛نهیــاامیرالمؤمنین،خواب

نیستم.مراامشببهگریهبسیارواداشتی.
حضرتفرمود:»یانوف!انطالــتبكائکفیهذهاللیله
مخافًۀمناهللتعالــی،قّرتعیناکغــداًبینیدیاهلل
عزوجل.یانوف!انّهلیسمنقطــّرقطراتمنعینرجل
منخشیۀاهللاالاطفأتبحاراًمنالنیران«؛اینوف!اگر
ازترسخداوندامشــبگریهکردی،فردادرپیشگاهاو
شــادوخرمخواهیبود،اینوف!هیچقطرهاشــكیاز
چشمکسیازخوفخدانمیریزدمگراینکهدریاهایی

ازآتش]قهرخداوند[خاموشمیسازد.
آنگاهامام)ع(آنانراموعظــهفرمودودرپایانفرمود:
»فكونومناهللعلیحــذٍرفقدأنذرتكمــا«؛هموارهاز
خداوندبترســیدوازعذابشبرحذرباشید.منشمارا
انذارکردموازعقباتســنگینپــسازمرگآگاهتان

نمودم.
امام)ع(آنگاهبهراهافتــادوهمچناندرحالراهرفتن
میفرمود:»لیتشــعریفیغفالتیأمعرضأنتعّنیأم
ناظرالّی؟«؛ایکاشمیدانســتم]ایپروردگارمن[که
درهنگامغفلتمآیاازمنرویگردانییابهمننظرلطف

داری؟
»ولیتشعریفیطولمنامیوقّلهشكریفینعمکعلی
ماحالی؟«؛وایکاشمیدانســتمدرساعتهایطوالنی
خوابموقّلتشكرگزاریامدرپیشگاهتو،موقعیتمچگونه

است؟)سفینۀالبحار،ج1،ص95(
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ادیانالهــیبهخصوصاســالم،نهتنها
اقتصادی توســعه ازجمله توســعه بر
تأکیدکردهاند؛بلكهبــاتأملیدرتاریخ
وتعالیــمانبیــادرمییابیمکهمنشــأ
پیدایــشبحثنظریتوســعهدرعلوم
انســانیوحكمتعملیوعلــماداره
حكومــت،پیامبرانبهخصوصرســول
اکرم)ص(ومعصومیــن)ع(بودهاند.در
عملنیزتوســعهدرتمامابعــادمانند
اقتصادی و اجتماعی،سیاسی فرهنگی،
و...ناشیازتالشوکوشــشیاتوصیه
ســفارشآنرســوالنالهیواصحاب
صــادقآنانبودهاســت.آنچــهباعث
تأسفاســت،مفقودشــدنحلقههای

واسطهبینسرچشــمهتوسعهدرتعالیم
وعملكــردپیامبــرانومباحثنظری
توســعهدرعصرحاضروتوسعهیافتگی
برخیازجوامــعامروزیدرسلســله
مفقود است. توســعه تاریخی زنجیری
شــدنوندیدنآنحلقههایواسطهای،
ناشیازضربهزدندشمنانبهپیامبران
وادیــانالهی،بهخصوصدیناســالم
بودهاســتوهنوزهمبهشــیوهجدید
ادامهدارد.براثرعدمآشــناییباتعالیم
ناب بهویژهآموزههای الهی ادیان اصیل
اسالمی،قادربهیافتنحلقههایواسطه
توسعهامروزیباسرچشــمهتوسعهدر
تعالیــموعملكردانبیانیســتند.عالوه

برآن،عقبماندگیجوامعاســالمیاز
تعالیموحیانیوعملكردغیراســالمی
حكومتهایمللاســالمی،اینپنداررا
بهوجودآوردهکهتوسعهیکامرعقالنی
صرفاســت.ازهمینرو،عدهایتوسعه
راامریجــدایازدینتلقــیکردهاند؛
حتیبرخیدینراضدآنقلمدادنموده
کهاینامربسيجايتأســفاست.در
گفتگوبامحمدمهــدییاقوتی،دکترای
روابطبینالمللبهبررســیاینموضوع
پرداختیمکهاکنونازنظرشمامیگذرد.

*تاریختحــوالتدینوسیاســتیابه
عبارتیحكومــتدردورهمعاصربهچه
زمانیبرمیگردد؛بهعبارتدیگردیناز
چهدورانیبهعنــوانمتغیرموردتوجهو

عنایتقرارگرفتهاست؟
در مورد این ســؤال نكته مهمی وجود دارد 
و آن هم، بررســی قدمت دین و سیاســت 
است؛ این که دین قدیم تر بوده یا سیاست، 
آن چیزی که قابل ذکر اســت، این موضوع 
اســت که دین نســبت به سیاست حالت 
پیشــینی متقدمانه دارد، البته این موضوع 
لزوما به معنای پذیــرش آموز ه هایی همراه 

بیداری اسالمی، نگاهی نو  به 
رابطه دین و سیاست

بررسی تاریخ رابطه دین و سیاست و توسعه در 
گفتگو با محمدمهدی یاقوتی

گفت وگو
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کتاب و وحــی نیســت، بلكه بــه معناي 
مطالبی است که مردم به عنوان دین آن ها 
را پذیرفتــه بودند. اگر بخواهیــم دقیق  تر 
بررســی کنیم، باید این گونــه ذکر کرد که 
با ظهور و بروز دولت مــدرن بعد از قرارداد 
»وســتفالیا«، عمال رابطه دین و سیاســت 
متحول شــد؛ به طور دقیق تــر، در قرون 
وسطی سیاســت به عبارتی زیر سایه دین 
کلیســایی بود که اگرچه منحرف شده بود 
ولی از قدرت سیاسی بســیاری برخوردار 
بــود. در دوران قرون وســطی عمال دین 
حكمفرمــا بــود و حكومت هــا برآورنده 
مطامع اربابان کلیســا بودند و تا وقتی که 
به کلیســا کمک می کردند آن ها هم وجود 
داشتند و جیره خوار بودند. در موارد خاص، 
قدری استقالل  وجود داشت مثال جایی که 
قیصر می توانست به صورت فردی تصمیم 
بگیرد ولی ایــن حكم اســتثنایی بر قانون 
داشــت. بعد از تولد دولت مدرن که اساسا 
علت آن حــل و فصل جنگ هایــی بود که 
ناشــی از اختالفات مذهبی و کشورگشایی 
پادشاهان مسیحی بود، دین حضور متحول 
شــده ای پیدا کرد و از آن جایی که در قرن 
شانزدهم که رفورماسیون مذهبی را در دل 
خود داشت، دین از کرســی قدرت مطلقه 
خود پایین آمد. این هبــوط به حدی دین 
را متأثر کرد که پدیده الئیسم به وجود آمد. 
در قرن شــانزدهم این مسائل باعث شد که 
برای جلوگیری از حذف دیــن، حرکت به 
سمت سكوالریسم ایجاد شد و دیگر خبری 
از تصلب قدیمی نبــود؛ مذهب کاتولیک با 
اصالحات همراه شــد و پروتستانیزم متولد 
شده بود و عمال دین مســیحیت به شعب 

مختلف تقسیم شد.
اگرچه در کلیت مســئله می تــوان مدعی 
شــد که تحول دین و سیاست با هم صورت 
پذیرفته اســت، امــا در این باره بررســی 
اختصاصات منطقه ای هم الزم است. رابطه 
دین و سیاست در حكومت های خاورمیانه 
هم بیشــتر از این منظر مــورد بحث قرار 
می گیرند. در این حــوزه جغرافیایی اتفاق 
مهم و نقطه عطف، بعد از جنگ جهانی اول 
و بعد از فروپاشــی امپراطوری عثمانی رخ 
می دهد. امپراطوری عثمانی که میراث دار 
و وا م دار خالفت ابتدایی اسالمي بود، عمال 
بعد از جنگ جهانی اول فرو پاشید و کشور 
عمده باقی  مانده از آن حكومت نیز نه تنها 

تالشی برای احیای سنت های قبلی نكرد، 
بلكه به سمت مدرن شدن به معنای غربی 
آن حرکت کرد و حكومت سكوالر تشكیل 
شد و سیاســت های أخذ شــده به گونه ای 
نبود که بتواند رابطه ای بــا دین برقرار کند 
و دین به حــوزه خصوصی پناه برد. ســایر 
کشــورها هم که عمال قیم دینی و سیاسی 
خود را از دست رفته می دیدند، یا متحیرانه 
به دامان غــرب افتادند و یا بــه علت عدم 
وجود منافع کافــی برای اســتعمارگران 
غربی، دچار منازعات داخلی بر ســر قدرت 

شدند.

*کدامیکازاینکشورهایاسالمیدارای
حكومتدینیهستند؟

 بایــد توجه کرد کــه دو مقولــه حكومت 
اسالمی و حكومت مســلمانان با هم تباین 
ندارد یعنی حكومت مســلمانان می تواند 
اســالمی باشــد؛ کما اینكه ممكن اســت 
نباشــد. در تجربــه اســتقالل پاکســتان 
می بینید که هند و پاکستان بر سر کشمیر 
بــه مشــكل می خورنــد و بنا را بــر بافت 
جمعیتــی می گذارنــد و توافــق می کنند 
هندوهــا تابعیــت هنــدی و مســلمانان 
تابعیت کشــور تازه تأسیس مســلمان را 
داشته باشــند. بخش هندی با ماهارجه ای 
مواجه می شــود که با پشتیبانی ارتش هند 
می تواند حكومــت هندی خــود را حفظ 
کند و حكومت مســلمانان را زیر ســلطه 
برد. بنابراین حكومت مســلمانان می تواند 
حكومت اســالمی نباشــد، یعنــی جامعه 
اســالمی اســت ولی حاکمیــت و قانون 
اساسی در اختیار مسلمانان نیست؛ ترکیه 
هم نمونه دیگری از این دســت محســوب 
می شــود. پس به این حكومت ها می توان 
حكومت دینی گفت، ولــی این به این معنا 
نیست که حكومت مبتنی بر رعایت اصول 
ادیان الهی اســت. در ادیان الهی، انسان هر 
چند به معنای اومانیســتی در مرکز نیست 
ولــی در کانون توجه اســت و همه چیز در 
اختیار اوست و خلیفة الل است. در برداشت 
میانه از رابطه دین و سیاست، دین اصولی را 
مشخص می کند که به تناسب زمان و مكان 
باید کاربردی شوند، فلذا هر منطقه و قومی 
خاصیت خود را دارد. بایــد دید در هر یک 
از این کشورها در اعمال حاکمیت، دین در 
اولویت است یا سیاست؛ آیا این دو در نگاه 

سیاســت گذاران در عرض هم هستند یا در 
طول هم و با اولویت کدام یک؛ که البته در 

موارد مختلف متفاوت هستند. 

*آیااساسًادیندراینکشورهادرعناصر
وتحوالتسیاسیاجتماعیمشارکتدارد

یاحالتینمادیندارد؟
دین نقش خــود را در این کشــورها و در 
وقایع سیاســی اجتماعی ایفــا می کند اما 
میزان حضــور آن در بخش هــای مختلف 
متفاوت است. بحث هویت در این کشورها 
ســه مؤلفه دارد کــه یكی از آن هــا مؤلفه 
ملی اســت. برای مثال، چــه حكومت های 
عربــی و چه حكومــت ترکیه کــه خود را 
میــراث دار امپراطوری عثمانــی می داند و 
احیای دوباره آن امپراتوری جزو آرزوهای 
آن هاست و چه جمهوری اســالمی ایران، 
دیده می شــود. مؤلفه دوم نحــوه تعامل 
بــا مدرنیته اســت. سیاســت بــا حضور 
اســتعماری کشــورهای مدرن، در منطقه 
ورود جدی داشت و اساســا دولت یا آنچه 
که زاییــده حكومت وستفالیاســت، امری 
مــدرن و ســازمان یافته و دارای مرکزیت 
فكری اســت. تعامل با مدرنیته هم بخشی 
از این هویت اســت. حال نحوه تبدیل این 
کشــورها به این حكومت هــای در معرض 
مدرنیته که ســابق بر آن، ملوک الطوایفی 
بودند، فرهنگ مدرن را بر این کشــورها بار 
می کند و به همراه مــی آورد. این فرهنگ 
طبیعتــا بازخوردهایی در ایــن اجتماعات 
دارد و با آن مقابله می شــود ولی در نهایت 
پذیرفته می شــود. در تمام این موارد دین 
نقش پررنگی دارد و بــه همین دلیل دین 
الجرم یكی از عناصر پررنگ اســت. این که 
دین در این کشــورها هویت بخش اســت 
امری قطعی اســت، اما این که تا چه مقدار 
این کشــورها هویت خود را به سوی دین 
پیش می برند، امری دیگر اســت. در بعضی 
موارد ممكن است دین یک حضور نمادین 
داشته باشد. اخیرا، تصاویری از عبدالل گل، 
در  کنار ملكه انگلیس در مجلســی که در 
قاموس مسلمانی نمی گنجد منتشر شد. اما 
این که دین در بین خود مــردم که با خون 
و دل آن ها آمیخته شده اســت بخواهد از 
بین برود، بعید اســت و در بدنه اجتماعی 
کشورهای اســالمی دین شــكل نمادین 
پیدا نمی کنــد. حال اگــر حكومت مداران 

اساسًاداعیه
اصلیهر
حكومتدینی
وعلیالخصوص
اسالمیتوانایی
مطلقدرتأمین
سعادتدنیوی
واخرویبشر
است،فلذا
الجرمدارای
برنامهجامعو
مانعاست
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نقش فعالی برای دین قائل باشــند، قاعدتا 
در مســائل اجتماعــی دین نقــش مهمی 
را بازی می کنــد، چــون در ذات دین این 
ظرفیت نهفته اســت که هــم معضالت را 
حل کند و هم باعث پیشرفت اجتماع شود. 
کشورهایی که برداشت نمادین و ابزاری از 
دین دارند ســراغ دین نمی روند که قابلیت 
دین در حل مشكالت اجتماعی را بسنجند.

*آیادراینکشــورهابرایدسترسیبه
توسعهوپیشرفت،الگوییوجوددارد؟ 

 اساســا داعیه اصلی هر حكومــت دینی و 
علی الخصوص اســالمی توانایی مطلق در 
تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر است، 
فلذا الجرم دارای برنامه جامع و مانع است 
پس بــدون تردیــد الگویی تمــام و کمال 
برای حصول توسعه و پیشــرفت به معنای 
موّسع آن است. اگر بخواهیم فقط به دنبال 
باورها برویــم و از منظــری متاتئوریک به 
این ســؤال بپردازیم باید می توان این گونه 
برداشــت کرد که دیــن شــمایی کلی از 
توســعه در اختیار همه مردم و حكومت ها 
قرار می دهد و نه فقط در اختیار مسلمانان. 
نكته عملیاتی این اســت که در هر کدام از 
کشــورها این اصول و ســاختاری اساسی 
بایــد قابلیت اجرا پیــدا کند و بــا تفكری 
فزاینــده خــود را به حد مطلــوب نزدیک 
کند. بنابراین در مــورد این که الگوی غایی 
دینی وجود دارد هیچ شكی نیست اگرچه 
برخی معتقدند که قرآن و سنت گزاره های 
سیاســی را در خود ندارد. این حرف غلطی 

است و اســالم به عنوان دین کامل در همه 
شئون زندگی بشر دســتوراتی دارد. عدم 
ربا خــواری، پرداخــت خمــس، پرداخت 
زکات، و ... این ها تعابیــر اقتصادی از منظر 
دین است ولی برای اجرای آن باید دانست 
که این ها یک ســری مبانی اجرایی دارند 
که خود در بر دارنده منظومه  عظیم فكری 
اســت. به طور مثال دین بــرای برقراری 
بانک داری اســالمی علی الظاهر مســكوت 
بوده اســت ولی ایــن وظیفــه مجتهدین 
جامع الشــرایط و حكومت داران اســالمی 
است که باید آن الگو را شكل دهد. بنابراین 
تا حكومت اســالمی که خواهان استخراج 
و انجام این الگو وجود نداشــته باشــد این 
موضوع هم حاصل نمی شــود. مــا از نظر 
الگوی نظری الگوی بســیاری باالیی مانند 
اسالم داریم و در بحث اجرا کردن الزمه آن 

اراده حكومت است. 

*معایبومزایایایننوعنگاهبهحكومت
چیست؟ 

بعضی از این کشــورها سیاســت دینی را 
برگزیده اند و برخی هم دین سیاســی شده 
را انتخاب کردند. گروهی ســابقا قلیل مانند 
جمهوری اســالمی ایــران اصــل را بر این 
گذاشتند و گفتند سیاســت باید مبتنی بر 
اصول دینی  شكل گیرد. عده ای دیگر با نگاه 
ابزاری بــه دین گفتند آنچه که مهم اســت 
کســب قدرت برای برآوردن منافع اســت. 
تعبیر ناقص آن ها از ســعادت بشــری فقط 
منحصر به معنــای زندگی مــادی یا صرفا 

معنوی بشــر بود و به همین خاطر یا به کلی 
منكر سیاست ورزی شدند و یا دین را در ذیل 
سیاســت تعریف کردند و قائل شدند چون 
سیاســت در پی برآورده شدن منافع انسان 
اســت اولویت دارد و دین هم بــرای نیل به 
مقصود می تواند اثرگذار باشد. بنابراین دین 
در ذیل سیاست می آید. اما آنچه باید همواره 
مد نظر داشــت این اســت که نهایت هدف 
دین، سعادت بشر است و نه فقط رفاه مادی. 
بیداری اســالمی مقدمه ای برای رسیدن به 
نهادینه شدن الگوهای اسالمی در سیاست و 
حاکمیت است. جامعه اسالمی که پیشرفته 

باشد کامال قابلیت ظهور و بروز دارد.

بر اســالمیچقدر انقالب *دیدگاههای
دیدگاههایآنهاتأثیرگذاراست؟

شاید بتوان مبادی فكری بیداری اسالمی 
را جــز در ایران در ســایر کشــورها مثل 
مصر هم دنبال کرد ولــی آنچه که ایران را 
تبدیل به الگویی متفاوت از سایر مدعیان 
اندیشــه ورزی دینی می کند، حد و میزان 
عملیاتی شدن آن چیزی است که مدت ها 
جزء آرزوی اندیشمندان این کشورها بود 
و حتی آن قدر این آرزو در نگاهشــان بعید 
بوده که به تدریــج آن را نادیده گرفته و به 
دامان آموزه هایی همچون لزوم اســتقرار 
حكومت ولــو به حاکیت حاکــم جائر پناه 
برده اند. متفكران مســلمان در کشورهای 
خود حتی برای فكر کردن به این آرزو هم 
دچار مشــكل بودند. این که اندیشمندان 
ایرانی و در رأس آن ها امام عظیم الشــأن، 
در نهایت توانســتند الگوی اســالمی که 
حداقل ادعای پیش رونده بودن به ســمت 
حكومت اسالمی را دارد، خلق کنند که با 
تمام کاســتی ها و نواقصش تمام تالشش 
را به کار می برد که الگوســازی اســالمی 
کند و ضروریات را برای حكومت اســالمی 
فراهم کند. این نــگاه مدت ها مورد توجه 
این اندیشــمندان بود و آن ها هم به دنبال 
ایــن الگو بودنــد. اگرچه با تأخیری ســه 
دهه ای، و تحت فشار خودکامگان داخلی 
و زورگویان خارجی برای ســلب به انتفاع 
واقعیت بیداری مردم مســلمان، می توان 
به تدریج برقــراری حكومت هایــی را در 
برخی کشورها شــاهد بود که روزگاری نه 
چندان دور حتی بررسی احتمال آن امری 

باطل و یا الاقل بدون وجه پنداشته می شد.

آنچهکهایران
راتبدیلبه
الگوییمتفاوت
ازسایرمدعیان
اندیشهورزی
دینیمیکند،
حدومیزان
عملیاتیشدن
آنچیزیاست
کهمدتها
جزوآرزوی
اندیشمندان
اینکشورها
بودوحتی
آنقدراینآرزو
درنگاهشان
بعیدبودهکه
بهتدریجآنرا
نادیدهگرفته
وبهدامان
آموزههایی
همچونلزوم
استقرار
حكومتولو
بهحاکیت
حاکمجائرپناه
بردهاند

گفت وگو
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انقالب اسالمی

انقالب و مردم
نمونۀبینظیروحدتملی

درانقالبهایدنیا
شناختنرمافزاری
عصرانقالباسالمی
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دکترعبدالوهابفراتی
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی

سیمای عمومی نظریه سیاسی امام خمینی)ره( در کتاب »البیع«، شامل 
چند اســتدالل و دعوی ذیل اســت که به نوعی نقد مكتب شیخ مرتضی 

انصاری به شمار می آید:
الف( اکنون، عصر غیبت امام عصر)عج( اســت و امام معصوم)ع( در میان 

شیعیان حضور ندارد.
ب( تصور این که در چنین دورانی، احكام مالی، سیاســی و حقوقی اسالم 
نسخ شده و ضرورتی در تداوم آن ها وجود ندارد، نادرست است؛ چه این که 

احكام الهیه تا روز قیامت باقی می مانند.
ج( اجرای این احكام نیازمند تأسیس حكومت است تا این که حافظ سیادت 

قانون الهی شود و جامعه مؤمنان را از هرج و مرج رهایی بخشد. 
د( گرچه در عصر غیبت، شــخص خاصی برای تصدی حكومت مشخص 
نشده اســت؛ لكن از آنجا که غایت حكومت اســالمی، اجرای قانون الهی 
و بسط عدالت است، حاکم اســالمی باید عالم به قانون و عادل باشد، و فرد 
جاهل یا ظالم و فاســق، صالحیت والیت بر مؤمنان را نــدارد. برآیند این 
دو ویژگی در عصر غیبــت، جعل والیت برای فقیهان اســت و آنان اند که 

صالحیت والیت بر مسلمین را دارا می باشند.
هـ( بر فقها نیز به نحو واجب کفایی واجب اســت که بــه صورت فردی یا 

نقش مردم در انقالب اسالمی 
بر اساس اندیشة امام خمینی)ره(

ارادة مردم

رهیافت
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گروهی به تأسیس حكومت اســالمی اقدام کنند. در شــرایطی که اقامه 
حكومت میسر باشد، گرچه آنان معذورند، اما چنین منصبی از آنان ساقط 

نمی گردد و باید در شرایط مساعد دیگری اقدام نمایند.1
آنچه در پنچ بند فوق آمد، ســیمای عمومی نظریه امام خمینی)ره( درباره 
لزوم جریان زندگی سیاسی در کلیت عصر غیبت بود. اما مهم ترین جمله 
کتاب »البیع« عبارت: »فللفقیه العادل جمیع ما للرســول و االئمه)ع( مما 
یرجع الی الحكومه و السیاسه«2 است که کانون تئوری سیاسی امام خمینی 
را تشكیل می دهد. این جمله به رغم سادگی اش، بسیار مهم اما واجد ابهاماتی 
در ماهیت خویش اســت؛ این که مراد از حكومت در این عبارت چیست؟ و 
بر چه مدلولی داللت دارد؟ از ابهام برخوردار است. به رغم ظاهر روشنی که 
مفهوم »حكومت« دارد، به نظر می رســد این مفهوم یكی از پیچیده ترین 
مفاهیم سیاست است که به راحتی نمی توان از ماهیت و جوهره یونیورسال 
آن ســخن گفت. اغلب کسانی که از آن ســخن می گویند به جای تعریف 
حكومت، بر کارویژه ها و وظائف آن تأکید می کنند و مثالً می گویند حكومت 
دستگاهی است که به برقراری امنیت و عدالت همت می گمارد؛ اعم از این که 
حكومت در دوران قدیم باشــد یا جدید. اما باید بر این نكته تأکید کرد که 
حكومت در ورای وظائف به ظاهر روشنش، مفهومی است اعتباری و تاریخی 
که اتم اش باز نشده است. این که آیا حكومت دارای ذات واحدی است یا نه؟ و 
اساساً می توان از ذاتیات و غیر ذاتیات حكومت سخن گفت یا نه؟ آیا می توان 
بر ماهیت حكومت تمرکز کرد و حدود آن را روشــن نمود؟ حدود شرعی 
حكومت کدامند؟ و از کجا به بعد مازاد بر آن به شمار می آید؟ پرسش هایی 
اســت که باید به آن ها توجه کرد. تاریخ حكومت ها به ما نشــان می دهد 
حكومت، مفهومی در نوسان داشته است. امروزه اموری در ذیل حكومت قرار 
می گیرند که دیروز از قلمرو آن خارج بودند، یا اموری در گذشــته در حوزه 
اقتدار حكومت بودند ولی امروزه از اقتدار آن خارج شــده اند. این نوسانات 
حاکی از آن اســت که به راحتی نمی توان از جوهره واحدی از»حكومت« 
سخن گفت و سپس با تأکید بر آن گفت که حكومت فقیه همانند حكومت 
پیامبر)ص( است. حكومت پیامبر)ص( و امیرمؤمنان)ع( در گذشته با توجه 
به سوانح و احوال گذشته واجد مختصات و ســازمان خاصی بود که امروزه 
نمی توان به همه آن مختصات و ساختار بازگشت و آن را معیار دولت فقیه 
قرار داد. فقیه نیازمند حكومت متناســب زمان خویش اســت که قطعاً با 
گذشته تفاوت های اساسی دارد. به همین دلیل می توان از مدل های مختلف 
حكومت اسالمی سخن گفت که در آن ها، حداقل یا حداکثری از اختیارات را 

به فقیه واگذار نمود؟

تبیینمفهومحكومتبرمردم
اکنون باید پرسید که امام خمینی)ره( در امتداد کدام یک از این اعتبارات، 
دولت را اعتبار کرده است؟ امام خمینی جهت تبیین مفهوم حكومت، آن را 
به » قضا« و »محكمه« تشبیه می کند و به نوعی حكومت کردن را قضاوتی 
بزرگ می داند که در ماهیت با هم برابرنــد.3 در واقع حكومت کردن، نوعی 
دیگر از تحاکم است که در مســائل بزرگ اجتماعی صورت می گیرد. این 
تشبیه آن چنان از تبار قدرتمندی در فقه شیعه برخوردار است که بسیاری 
از قوی ترین ادله مربوط به دولت و والیت در فقه شیعه وجه قضا و محكمه 

دارند.۴ 
فقیه جامع الشرایط، صالحیت ذاتی در حكومت مداری دارد اما تا جامعه به 
او رجوع نكند حق مداخله در امور مؤمنان را نــدارد. به عبارتی دیگر؛ فقیه 
)در مقام ثبوت( بنا به صفاتی که دارد مكلف است تشكیل حكومت دهد، اما 
انجام چنین تكلیفی )در مقام اثبات( همراه با شرط است، شرط تنجز چنین 
تكلیفی، رضایت مردم اســت و تا مردم رضایت ندهند فقیه اجازه تشكیل 
حكومت کردن ندارد. چنین »صالحیت و محدودیتی« در همان بدو تصویر 
دولت برای فقیه به وجود می آید و مانع شكل گیری مجادله مفسران سنتی 
و غیرسنتی ایشان در باب انتخابی یا انتصابی بودن والیت سیاسی فقیهان 

می شــود. در واقع مجادله انتصابی یا انتخابی بودن، بحثی متأخر از تصویر 
دولت اســت که در حاشیه ادله والیت فقیه شــكل می گیرد. این در حالی 
است که قبل از این که مفسران ایشان در این باره به بحث و جدل رو آورند، 
اساس و تكلیف صالحیت فقیه برای حكومت و نقش مردم در حكومت او در 
همان ابتدای تشبیه دولت به قضا مشخص شده است. گرچه فقیه، در میان 
کسانی که می توانند امور سیاســی را اداره کنند، مقدم است و رحجانش بر 
دیگران ذاتی است، اما صرف صالحیت او در بنای حكومت اسالمی کفایت 
نمی کند و نیازمند مؤخره  دیگری است که توسط مردم تأمین می گردد. در 
واقع، تنها شرایطی که فقیه را در صدر قدرت می نشاند، کفایت نمی کند و 
شیوه استقرار او بر قدرت سیاسی و حتی شكل و صورت نظام سیاسی اش 
نیز اهمیتی ویژه دارد. قدرت او ممكن است از جانب خداوند باشد، اما شیوه 
استقرارش بر قدرت نمی تواند از مسیر غلبه، توافق اهل حل و عقد، وصایت، 
وارثت و ... عبور کند. تنها شیوه ای برای او اصالت دارد که بر اراده مردم تكیه 
زده باشد. از این رو، اندیشه سیاســی امام خمینی)ره( توصیه های مهمی 
درباره شرایط حاکمان دارد، اما فقط یک روش برای تشكیل جامعه و نظام 
سیاسی پیشــنهاد می کند و آن انتخاب و بیعت با مردم است. بر اساس این 
اندیشه، حتی صالح ترین فرد جامعه نیز اگر به شیوه نامشروع قدرت سیاسی 
را به دست گیرد و یا به زور بر مردم حكمرانی کند، تمام تصرفات حكومتی اش 
نامشروع اســت. در این نظریه اگر فقیه صالح و عادلی در رأس قرار گیرد اما 
شیوه به قدرت رسیدن یا ماندنش مشروع نباشد، همانند عبادت در مكان 
غصبی و لباس غصبی است که البته باطل است. نقش مردم در حكومت فقیه 
همانند طهارت لباس و مكان برای اقامه نماز است که باید مورد توجه قرار 
گیرد. همچنان که یک فقیه نمی تواند در جامعه ای یهودی حكومت کند، در 
یک جامعه شیعی نیز که به او اقبال نشود دولتش مشروعیت جامعه شناسی 

ندارد؛ هرچند همچنان از مشروعیت کالمی و فقهی برخوردار باشد.

نقشاصیلمردم
مردم در افكار حكمی آن فقید از جایگاه ویــژه ای برخوردارند. »مردم« و به 
تعبیر امام خمینی)ره( »ولی نعمتان« کشور، کسانی اند که اقبال و ادبار آنان 
نقش مهمی در حكومت دینی دارد. این نقش برخالف نظریه پردازان سنتی، 
نه غیر اصیل است و نه تزئینی، بلكه نقشــی واقعی است که در سطوحی از 
تصمیم گیری یا تصمیم سازی تأثیرگذار اســت.۵ نخستین نقش مردم در 
برپایی دولت فقیه، تعلق اراده آنان به سرنگونی رژیم طاغوت و بنای دولت 
فقیه به جای آن است. این اراده که زمینه ساز خیزش یا انقالب مردمی است، 
تنها مسیری است که امام خمینی)ره( در برپایی دولت فقیه برگزیده است. 
گرچه صاحب جواهر از اختیارات سیاسی فقیه حمایت می کرد، اما هیچ گاه 
به چگونگی دســتیابی به آن از طریق انقالب های اجتماعــی و یا مبارزات 
مسلحانه، سخنی به میان نیاورد. او نیز همانند قدمای شیعه ظاهراً در منگنه 
استبداد / آشوب قرار داشــت و در فقدان راه حل سومی، جور سلطنت را به 
فتنه آشوب ترجیح می داد. به همین دلیل تحقق حكومت اسالمی در دوره 
غیبت، امری آرمانی به شــمار می رفت. اما امام خمینی)ره( با پیوند مفهوم 
نوین »انقالب« با مكتب صاحب جواهر راه حلی بــرای خروج از آن دوگانه 
استبداد/آشوب تدارک نمود و بدین گونه تأســیس دولت فقیه را به روشی 
مدرن پیوند زد و آن را مستظهر به ادله دینی نمود. از نظر امام خمینی)ره(؛ 
چون تأسیس حكومت اســالمی، واجبی است شــرعی؛ مقدمه آن یعنی 

»انقالب سیاسی« نیز واجب می شود.

1 . امام خیمنی، البیع، المجلد الثانی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار االمام الخمینی، ص 62۵-619.
2 . امام خمینی، کتاب البیع، ج2، همان، ص626.

3 . امام خمینی، البیع، همان، ص639.
۴ . فیرحی، فقه و سیاست، همان، ص236.

۵ . نقش غیر تزئینی مردم در اندیشه امام خمینی آنچنان برجسته بود که به نظر ایشان، »تولی امور مسلمین و تشكیل حكومت 
بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین« و مردم باید »سرنوشت خویش را تعیین کنند« و» مملكت با دست خود مردم« اداره شود و 

»با نظارت خود نگذارند کشور آسیب ببیند.«
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سیدهمعصومهمحمدی

درانقالباســالمی،عناصرفرهنگی،اجتماعی،سیاسی
واقتصادیهرکدامبهگونهایتأثیرگــذاربودند.امادر
اینمیانرهبــریحضرتامامخمینــی)ره(درحضور
گســتردهمردموایجادآرمانمشترککههمانپیروزی
انقالببود،ازاهمیتباالییبرخورداراســت.بسیاریاز
جریانهاوجنبشدرطولتاریخبودنــدکهاگررهبری
قدرتمندووحدتوارادهملیدرآنهاشــكلمیگرفت
بهطورقطعمیتوانستبهســرانجامبرسد.ایندومؤلفه
درجریانمبارزاتانقالباسالمیبهخوبیتوانستمسیر
خودرابگشایدوبهپیروزیبرســد.اینانقالبتوانست
بهپشــتوانهارادهمردمینهتنهاسرنوشــتیککشور
رابهدســتمردمانآنداد،بلكهبرتعیینسرنوشتدر
کشورهایدیگرهمنقشبسزاییداشت.دراینخصوص
گفتگوییراباعلیرضاصدرا،عضوهیئتعلمیدانشكده
حقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهرانانجامدادهایمکهدر

ادامهمیآید.

*آقایدکتر!تاریخمبــارزاتوانقالبهادرایرانچگونه
بودهاســت،آیاانقــالبدرتاریخایرانســابقهدارد،
اگرچهبرخیازکارشناســان»انقالب«رامفهومیمدرن

میدانند؟!
ایران و ملت ایران پیش آهنگ تأســیس دولت و نظام سیاســی و 
گذار بشــریت از بدویت تا مدنیت بوده و همواره این کشور دارای 
تمدن پیوسته بوده اســت، اما همواره حكومت ها در آن با شمشیر 
جابه جا می شدند به طوری که قومی می آمد و قوم دیگر می رفت و 
حاکمیت ها هم به صورت موروثی منتقل می شــدند و هرگز مردم 

نقش تعیین کننده ای در سرنوشــت خود نداشــتند، اما 
مردم عاقل و هوشمند ایرانی 

این که  بــه دلیــل 
اطــراف 

کشورشــان در معرض تهدید بود، تشــكیل حكومــت دادند و به 
همین علت با ورود اسالم هم پرچم اسالم را برافراشتند. در تمدن 
اســالمی همواره ایرانیان پیشــتاز بودند؛ یعنی هر جا ایران بود، 
تمدن اسالمی هم رشــد کرده و هر کجا که ایران حضور نداشت، 

تمدن اسالمی رشد نكرده است. 
با ورود اســالم، حكومت ســلطنت های مطلقه تعدیل شدند، اما 
علی رغم پیشــتازی، خــردورزی و دین مداری مردم و به ســبب 
انحرافی که در جریــان ماجرای ثقیفه پیش آمــده بود، در عمل 
مجدداً ســلطنت ها و حكومت های اســتبدادی به شكل جدید و 
با ظاهر اسالمی مســلط شــدند. اولین باری که مردم ایران اراده 
خودشان را بر سلطنت حاکم کردند، تجربه مشروطیت بود. مردم 
در جریان مشــروطیت با شــعار آزادی وارد صحنه شده و موفق 
و پیروز شــدند، اما متأســفانه به ســبب حضور بیگانگان، به ویژه 
انگلیس و روشنفكرمآبان غرب زده، مشروطیت تبدیل به سلطنت 
رضاخانی و رژیم پهلوی شــد. تا قبل از رژیم پهلوی، ســلطنت و 
حكومــت داخلی بــود، امــا پهلوی، ســلطنتی همراه با ســلطه 

خارجی ها بود.
انقالب و نهضت نفت ضد اســتعماری به دنبال استقالل ملی بود و 
ملت ایران در آن پیروز شد، اما به دلیل اختالف نظر سران کشور، 
کودتای آمریكایی 2۸ مرداد ســال 32 رخ داد ولی 16 آذر همان 
سال قیام دانشــجویی علیه سلطه و اســتعمار خارجی آغاز شد و 
این نشان دهنده خردورزی و هوشــیاری ملت ایران بود. 1۰ سال 
بعد از کودتا، نهضت 1۵ خرداد ۴2 رخ داد که آغاز جریان پیروزی 
انقالب اســالمی بود و 1۵ ســال بعد نهضتی که احساس می شد 
سرکوب شــده، دوباره به جریان افتاد و انقالب اسالمی از دل آن 
بیرون آمد. انقالبی که هم ضد اســتكباری و استعماری و هم ضد 
استبداد و ســلطنت موروثی و شــخصی بود و به دنبال حكومت 
قانون و مردم بود. این بار انقالب اســالمی بــر خالف انقالب های 
قبلی نهادســازی و نظام ســازی کرده و حكومت بدیلی را مطرح 
می کند که همــان حكومت جمهــوری اســالمی و والیت فقیه 

که اســت. این نشان می دهد 
مــردم در صحنه 
داشتند،  حضور 
قیام های  در  اما 

نمونة بی نظیر وحدت ملی در انقالب های دنیا 
رفتارشناسی مردم در فرایند مبارزات انقالب 

در گفتگو با علیرضا صدرا، استاد دانشگاه تهران

گفت وگو
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گذشــته اگر رهبرانی مانند امــام خمینی پیــــــدا می کردند، 
می توانستند نهضت و حرکت بیافرینند.

قبل از انقالب اسالمی حكومت وابســته پهلوی حاکم بود و مردم 
مســلمان در حوزه عمومی و رســمی دین را قالب نمی دیدند، به 
همین دلیل انگیزه بیشــتری برای حفظ و ترویــج دین و ورود به 
صحنه سیاســی داشــتند. امام خمینی هم این جریان را رهبری 
کرد و روشــنفكران دینی و مذهبی هم ماننــد آیت الل مطهری و 
آیت الل بهشتی نقش مهمی به ســوی دین گرایی مردم داشتند و 
توده مردم را روحانیت تحت مدیریت امام خمینی ترغیب می کرد 
تا دین را وارد بعد مدنی کنند. ورود بعد مدنی اسالم و دین مداری 
و ایمان مردم با رهبری امــام خمینی)ره( و یارانش باعث پیروزی 

انقالب اسالمی شد.

*چگونهمردمباتوجــهرهبریامــامخمینی)ره(که
تأثیربســزاییدرپیروزیانقالباسالمیداشت،روحیه
خودباوریوازخودگذشــتگیرادرخودشــكلدادندو
بهآرمانمشــترککههمانپیروزیانقالباسالمیبود

رسیدند؟
ایران همواره ســرزمین دیانت، عقالنیت و سیاســت بوده است. 
ایرانیــان از قدیم به دنبــال اعتدال بودند به طــوری که نه تارک 
دنیا بودند و نه مانند غرب، دنیاپرســت بودنــد. در عین حال اهل 
تعالی و تدین هم بودند. دین زرتشــت هم دیــن توحیدی بوده و 
مردم همواره دین مدار بودند و بعد از ورود اســالم، پرچم اسالم را 
باال نگه داشتند. انقالب اسالمی و امام خمینی)ره( جریانی بودند 
که روحیه خردورزی، دین ورزی و سیاســت ورزی را وارد جریان 
عمومی کردنــد. این ثروت تاریخی همــواره در مردم ایران وجود 
داشته اســت. مردم در هر زمانی که رهبری پیدا می کردند برای 

جریان سازی حرکتی انجام دادند.
انقالب ها در کل تاریخ معدود و انگشت شــمار هســتند، اما ســه 
انقالب نهضت مشــروطیت، نهضت ملی شــدن نفــت و انقالب 
اســالمی طی حدود 1۰۰ ســال در ایران اتفاق افتاده است. این 
انقالب ها در کل منطقه الهام بخش بودند بــه عنوان مثال انقالب 

ر مشــروطه، مصــر و هنــد و آســیای میانه را  د
برگرفت. از نهضت ملی شــدن نفت هم 

اســتقالل  بــــرای 
کانال  هند، 

ســوئز 

و بعضی از کشورهای شمال آفریقا الهام گرفته شد. 
استعمار جدید در بسیاری از کشــورها مانند مصر، هند، شامات، 
عراق و... وارد شــدند، اما در ایران به علت فرهنگ ایرانی و شیعی 
نتوانست وارد شــود. عراق هم در ســال 192۰ با رهبری آیت الل 
حكیم با الهــام از فرهنگ شــیعی قیام کــرده و نماینده انگلیس 
را بیــرون انداختند. بعــد از نهضت مشــروطیت، انگلیس عاملی 
بیگانه با نام رضاشــاه را در رأس کار قرار داد و این ترفند انگلیس 
بود که فردی قلدر و بی ســواد را در رأس کارها قــرار دهد. لذا در 
ایران سلطه بیگانه هرگز شــكل نگرفت بلكه نفوذ ایجاد شد. زیرا 

ایرانی ها هوشمند و حساس هستند و شور مدنی دارند. 

*رفتارشناسیمردمدرفرآیندمبارزاتانقالباسالمی
راچگونهارزیابیمیکنید؟

همان طور که گفته شــد تا قبل از انقالب مشــروطیت جابه جایی 
قدرت به شكل قومی بود؛ به عنوان مثال قوم سلجوقی، قوم غزنوی 
را از بین می برد اما بــرای اولین بار در انقالب اســالمی جابه جایی 
قدرت شــكل مدنی به خود گرفت و همه اقشار این حرکت را انجام 
دادند. ملت در اوج پختگی و کمال این انقالب را به ثمر رســاندند. 
انقالب اسالمی، انقالبی نرم افزاری و شــعاری بود نه انقالبی که به 
زور اسلحه به پیروزی رسیده باشــد. مردم در مواجهه با ارتش رژیم 
پهلوی،به آن ها گل می دادنــد و به همین ترتیــب ارتش به مردم 
پیوست و این نشان دهنده شــور باالی ملی است. وحدت مردم در 
جریان انقالب بی نظیر بود و همه اقشــار از پیر و جوان و زن و مرد 
در کنار یكدیگر به صحنــه آمدند. در این ترکیــب جمعیتی همه 
مذاهب از جمله زرتشتی، یهودی، مســیحی، شیعه و سنی حضور 
داشــتند که نمونه بی نظیری در انقالب های دنیا محسوب می شود. 
به همین دلیل میشــل فوکو که چهار بار در جریان انقالب به ایران 
آمده بود گفته: »وحــدت و حضور ملی را فالســفه اختراع کردند 
برای این که توضیح دهند اما در ایران اراده عمومی دیده می شــود. 
حكمت در ایران را نباید در کتابخانه ها و دانشگاه ها پیدا کرد، بلكه 
در خیابان های ایران موج می زنــد.« مردم در زمان 
انقالب شــعار و پیام امــام خمینی را به 
ســرعت پخش می کردنــد و این 

نشان 

ملتاحساس
میکردکه
استقاللو
آزادیملی
زیرسؤالرفته
است،زیرا
ژاندارمبیسر
وپایبیگانهای
مانندهایزر
بهفرماندهان
ایرانیدستور
میدادوتوهین
میکرد.همین
باعثشدکه
نظامیهاهمبه
مردمپیوستند
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می داد که انقالب اســالمی، شــعاری و نرم بود. انقالب اسالمی 
بزرگ ترین انقالب نرم فرامدرن بود. همیــن فرهنگ در دوران 
دفاع مقدس هم شــكل گرفت و همه اقشار جامعه جلوی دشمن 

واحد قرار گرفتند. 

*ویژگیهایخاصانقالباســالمیچهبودکهتوانستتقریبًا
همهاقشارومذاهبمختلفکشوررابهرهبریامامخمینی)ره(

بهصحنهبكشاند؟
شــالوده و شــاخصه انقالب در شــعار انقالب که استقالل، 
آزادی و مردم ســاالری دینــی بود، خالصه می شــود. مردم 
استقاللشان را جزو عزت و هویتشــان می دانستند، اما آن را 
در خطر می دیدند، لذا همه به میدان آمدند. از ســوی دیگر 
به دنبال آزادی بودند و ســلطه و ســلطنت را برنمی تابیدند 
و اگر 2۵۰۰ ســال استبداد و ســلطه بر کشــور حاکم بوده، 
اما به دنبــال مردم ســاالری دینــی بودند تا خودشــان بر 
سرنوشتشــان حاکم شــوند؛ این دومین مطالبه مردم برای 
انقالب بود. مردم به دنبــال ایجاد حاکمیــت ملی بودند، نه 
این کــه حكومت یک شــخص یا خانواده خاص بر ســر آن ها 

قرار گیرد. 
مــردم به دنبــال حكومــت مردمــی بودنــد، اما نــه حكومت 
لیبرالیســتی و سوسیالیســتی، بلكه حكومت اســالمی. این در 
حالی اســت که با وجود حكومت اســالمی در مجلس شــورای 
اســالمی برای اقلیت هــا یک نماینــده انتخاب گردیــد، اما در 
فرانسه پنج میلیون مســلمان زندگی می کنند، اما یک نماینده 

در مجلس آن کشور ندارند. 
ملت احســاس می کرد که اســتقالل و و آزادی ملی زیر ســؤال 
رفته اســت، زیرا ژاندارم بی ســر و پای بیگانــه ای مانند هایزر 
به فرماندهان ایرانی دســتور می داد و توهیــن می کرد. همین 

باعث شــد که نظامی ها هم به مردم پیوستند. 
چنین تصوراتی در بیــن همه مردم 

وجود داشــت و باعث شد تا 

حرکتی ملی شكل بگیرد.

*بهنظرشمادرجریانانقالبچگونهگفتماناسالمیواعتقادی
درجامعهحاکمشد؟

زیرســاخت های گفتمان اســالمی و اعتقادی در مــردم وجود 
داشــت و در عین حال مردم هم مســلمان بودنــد و گروه  هایی 
مانند مؤتلفه شــكل گرفته بودند، اما متشــكل نشده بودند. امام 
خمینــی)ره( در اولین قدم اقدام به خودســازی کرد و ســپس 
شاگردان خود را تربیت نمود و توسط این افراد گفتمان سیاسی 
و انقالبی اســالم را در بین مردم ترویج کرد. ســید جمال الدین 
اســدآبادی هم حرکت امــام را انجــام داده بود، اما نتوانســت 
آدم ســازی و تشــكل ایجاد کند، اما امام خمینی)ره( شروع به 
شاگردســازی کرده و توده های مردم را ترغیب نمود و تشــكل 
ایجاد کرد و بعــد از پیروزی انقالب هم نهادهای مختلف شــكل 

گرفتند.
زمان وقوع انقالب، امــام خمینی)ره( در رأس رهبری مردم قرار 
داشت. بعد از ایشان شــاگردان و بعد از آن ها شاگرداِن شاگردان 
قرار داشــتند کــه در رأس هیئت هــای مذهبی در شــهرهای 
مختلف قرار می گرفتند. هیئت های مذهبی تشــكل پیدا کردند 
و در هر شــهر حرکت ها ایجاد شــد و در نهایت انقالب اسالمی 
پیروز شد. تشكیالت شــكل گرفته در زمان انقالب از نوع مدنی 
بود، چیزی که امروز بــه آن NGO گفته می شــود. در پیروزی 
انقالب تشكل های هیئتی در هرم و ســاختار کروی قرار داشتند 
که در رأس آن امام خمینی قرار داشــت. در رده میانی شاگردان 
ایشان، الیه سوم دانشجویان و روشــنفكران و طالب حوزه های 
علمیه و رده بعدی توده هــای مردم قرار داشــتند که انقالب را 
به پیروزی رســاند. رمز پیروزی مردم، خردورزی، دین ورزی و 
دغدغه سیاست داشتن بود. اگر این ســه مؤلفه را مواظبت کنیم 
بســیاری از مشــكالت الینحل جامعه قابل حل شدن است، اما 
الزم اســت تا این مؤلفه ها روزآمد شــوند و کارآمدی شان 

باالتر برود. 

امامخمینی)ره(
دراولین

قدماقدامبه
خودسازیکردو
سپسشاگردان
خودراتربیت

نمودوتوسطاین
افرادگفتمان

سیاسیوانقالبی
اسالمرابین

مردمترویجکرد
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                  دکترعلیعسكری

مدیرعاملخبرگزاریمهر
 

پدیدارشناسی در انقالب تحلیلگران
اجتماعی،عمومًا فراگیــر پدیده این
اولینسؤالیکهمطرحمیکنند،دالیل
وقوعانقالباســت.درپاسخبهاین
انقالبو ســؤالمهم،مبانیعمومی
شــرایطوویژگیهایخاصهرانقالب
موردبحثوبررســیقــرارمیگیرد.
پیشازآغــازبحث،بــرایآنکهدر
فضــایعمومیتحلیلهــایموجود
مربوطبهانقالبقرارگیریم،الزماست
نظریاتکلیمطرحشــدهدربارهاین

موضوعرابهاختصارمرورکنیم.

ریشههایانقالباسالمی
در خصوص ریشه های انقالب اسالمی،  
تاکنون چهــار نظریه عمده ارائه شــده 

است که عبارتند از:
1. وقوع انقالب اســالمی ایــران نتیجه 
سیاســت های طراحی شــده آمریكا و 

انگلیس اســت. ایــن نظریه بــه دالیل 
مختلف مورد پذیرش اندیشمندان قرار 
نگرفته اســت. یكی از اصلی ترین دالیل 
رد این نظریه، دشــمنی آشكار آمریكا و 

انگلیس با انقالب اسالمی است.
2. برخی دیگر معتقدند انقالب اسالمی 
واکنشی است به پیدایش بحران هویت 
در جهــان؛ در واقــع یكی از مســائل 
اساســی جهان امروز به لحــاظ ماهیت 
فرهنــگ غربــی، بحــران بی هویتی و 
خودباختگي است و از آن جا که انقالب 
اســالمی در جهت عكس ایــن فرهنگ 
حرکت می کند، برخي آن را واکنشی به 
این بحران می دانند. هرچند این نظریه 
ممكن است در نگاه اول بی نقص به نظر 
آید، اما باید در نظر داشــت که تحلیل 
موضــوع کثیراالضالعی چــون انقالب 
اســالمی، فقط با فهم چارچوب نظري 
خود انقالب و بررســی مبانــی فكری و 
ایدئولوژیک آن ممكن خواهد بود. ارائه 
یک چارچوب تحلیلی که بر مشــكالت 
دنیای غــرب تكیــه می کند، مــا را از 
دســت یافتن به عمق ماهیــت انقالب 

اســالمی باز خواهــد داشــت، ضمن 
آن که این تحلیــل منعكس کننده همه 

واقعیت های موجود در انقالب نیست.
3. گروهــی از اندیشــمندان معتقدند 
اقتصادی،  و معضــالت  ناهنجاری هــا 
ریشــه اصلي وقــوع انقالب اســالمی 
بــوده اســت. ایــن گــروه معتقدنــد 
زیرساخت هاي اقتصادی ایران در زمان 
حكومت پهلوی به شــدت آسیب پذیر 
شــده بود و ناکامی محمدرضا شــاه در 
برنامه های توســعه اقتصــادی، موجب 
بروز نارضایتــی عمومی و افول حكومت 
وی شــد. آن ها همچنیــن معتقدند هر 
چند در ســال های آخر حكومت پهلوی 
به خاطر باال رفتــن قیمت نفت وضعیت 
ظاهری اقتصاد ایران بهتر شده بود، اما 
اشكال اساســی اقتصاد ایران را متوجه 
عــدم ارتباط میــان اهداف توســعه و 
برنامه های توســعه اقتصادی می دانند. 
این تحلیل نیز هرچند درست است، اما 

همه واقعیت ها را در بر نمی گیرد.
۴. برخــی دیگر معتقدند ریشــه اصلی 
انقالب عالوه بر نارضایتی های اقتصادی 

انقالب اسالمی؛ 
نوید دهندة تمدن نوین اسالمی
تالش براي تحقق اسالم در قالب حکومتی مردمی

دیدگاه
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و سیاسی، نارضایتی فرهنگی ـ مذهبی 
مردم از شرایط کشــور بوده است. این 
گروه معتقدنــد همه عوامل سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعی در شــكل گیری 
انقالب مؤثــر بوده اند، امــا علت اصلی 
انقــالب، ریشــه ای دینــی و ماهیتی 

فرهنگی دارد.
از آن جا که بحث این یادداشت عهده دار 
مبانی نظری انقالب اســالمی نیســت، 
تالش خواهد شــد دالیل وقوع انقالب 
با توجــه بــه واقعیت هــای تاریخی و 
ریشــه های چند صد ســاله مشكالت 
جامعه ایرانی، باز هم بــه اختصار بیان 
شــود. در تحلیل و بیان عوامل انقالب 
ـ چنان که می دانیم ـ در دو سده اخیر، 
نخبــگان و مردم ایران همــواره از چند 

مشكل مهم و اساسی رنج می برده اند:

عقبماندگیایران
در این دو قــرن اولین مشــكل ایران، 
عقب ماندگی بود. کشــور ایران با آن که 
کشوری پهناور است و سال ها مهد علم 
و دانش بوده، در دو قرن اخیر به شدت 
از عقب ماندگی رنج برده اســت. مردم و 
نخبگان به خوبی می دانســتند ایرانی ها 
بنیانگذار بســیاری از علــوم و فنون در 
جهان علــم و دانایی بوده انــد. خاطره 
 مردانی چون ابن سینا، مالصدرا، خواجه 
نصیر، زکریای رازی و حتی دانشمندان 
متأخــر و علمای ایرانــی را از یاد نبرده 
بودند و به همین جهت از عقب ماندگی 

علمي ایران و نامناســب بودن شــرایط 
زندگی به شدت رنج می بردند.

فسادوبیعدالتیموجوددر
جامعه

مشكل بعدی ظلم، ســتم و بی عدالتی 
حكومت هــای ایرانــی، به ویــژه در دو 
ســده اخیر بــود. ریشــه این ســتم ها 
حكومت هــای  بــه  بی عدالتی هــا  و 
دیكتاتــوری و نظــام شاهنشــاهی باز 
می گشت. شــاه َقدرقدرت بود و فرمان 
او بی چون و چرا باید اجرا می شد. جان 
و مال مردم در دســتان شــاه بود و وی 
هرگاه اراده می کرد می توانســت به هر 
نحوی از آن ها بهره گیرد. قدرت فراوان 
شــاه و عدم نظارت و دخالــت مردم در 
حكومت، زمینه فساد را فراهم می آورد 
و به همین جهت شكل گیری نظام های 

دیكتاتوری امری سهل و ممتنع بود.

استثمارواستعمارایرانتوسط
قدرتهایخارجیبهکمک

استبدادداخلی
مشكل سوم، اســتثمار و استعمار ایران 
به وســیله قدرت هــای خارجــی بود. 
قدرت های استعماری خارجی به دلیل 
سرشــار بودن ایران از منابع زیرزمینی، 
همواره به دنبــال بهره بــرداری از این 
منابع بوده اند و طبیعتاً ســاده ترین راه 
برای بهره گیــری از این منابــع، ایجاد 
حكومت هــای سرســپرده و خودباخته 

حكومت هــای  ایــن  اســت.  بــوده 
خودباخته به راحتی حاضــر به معامله 
بــا اســتعمار بودنــد و در ازای مبالغ 
ناچیز، ســرمایه های هنگفت مملكت را 

می فروختند. 
نمونه هایی از این دســت مانند قرارداد 
دارسی، قرارداد شوســتر، قراردادهای 
منعقدشــده با کمپانی هند شــرقی و... 
بــه فراوانــی در تاریخ صدســالة پیش 
از انقــالب به چشــم می خــورد. این 
اســتثمار همراه با بی کفایتــی داخلی 
تا جایی ادامه یافت کــه منجر به طرح 
الیحه کاپیتوالســیون در ایران شد. در 
این مدت هرچند چهره اســتعمار قرن 
هجدهم و اســتعمار قرن بیستم ظاهراً 
متفاوت بود، ولی روح حاکم بر حكومت 
استعماری اروپا و آمریكا و سیاست های 

استعمار گرانه آن ها فرقی نداشت.

خودباختگی،غربزدگیو
استحالهفرهنگی

مشكل چهارم که از دوران حكومت قاجار 
آغاز شــد و در زمان حكومــت پهلوی به 
اوج خود رسید، غرب زدگی و دین زدایی 
حكومت هــای اســتبدادی و اســتحاله 
فرهنگی بــود. مــردم ایران بــه لحاظ 
ویژگی هــای فرهنگ ایرانیـ  اســالمی، 
حاضر به پذیرش فرهنــگ غربی نبودند 
و آن را مخالــف دیــن و فرهنگ اصیل 

خویش می دانستند.
حكومــت پهلــوی و وابســتگان فكری 
آن تحــت تأثیر فرهنگ غربــی، نه فقط 
نقش فرهنــگ ایرانی ـ اســالمی را در 
سیاست های فرهنگی کشــور به دست 
فراموشــی ســپرده بودند، بلكه با طرح 
مســائل نژادپرســتانه، ســعی در ارائه 
 چهره ای منفــی و عقب مانده از اســالم 
داشتند. تحوالت گســترده فرهنگی در 
عهد پهلــوی، با توجه به گرایش شــدید 
حاکمیت بــه فرهنگ غربی، به ســوی 
غربی ســازی فرهنــگ بومی ایــران و 
اســالم زدایی رادیكال در حرکت بود که 
باید آن را مهم ترین اشــتباه محمدرضا 

دانست.

مردمایرانبه
لحاظویژگیهای
 فرهنگایرانیـ
اسالمی،حاضربه
پذیرشفرهنگ

غربینبودند
وآنرامخالف
دینوفرهنگ
اصیلخویش
میدانستند

دیدگاه
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در ابتدای این نوشــتار به چهــار دلیل 
اصلی که زمینه به وجــود آمدن انقالب 
در ایران شــد اشــاره کردیم. این چهار 
مورد )عقب ماندگی، اســتبداد، استعمار 
و غرب زدگی( را اگــر چه می توان معلول 
علت اصلی یعنــی »اســتبداد داخلی« 
دانســت، اما بــه لحاظ اهمیــت آن ها و 
تأثیرگذاری ســایر عوامل، می توان علل 

اصلی مشكالت ایران محسوب کرد.
تقریباً همه قیام هایــی که ایرانیان نیز در 
صد سال اخیر داشته اند برای درمان یک 
یا چند مورد از این دردها بوده اســت. به 
اعتقاد برخی اندیشــمندان، پنج نهضت 
اخیر تاریخ ایران؛ یعنی »نهضت تنباکو«، 
»نهضت مشروطه«، »جنبش ملی شدن 
صنعت نفــت«، »قیام پانــزده خرداد« و 
»انقالب اسالمی« همگی در پی رفع این 
چهار علت بوده اند. اولی برای قطع دست 
اســتعمار و بقیه برای ریشــه کن کردن 
اســتعمار خارجی و اســتبداد داخلی به 

وقوع پیوسته اند.
با این نــوع نگاه بــه گذشــته می توان 
این گونه نتیجه گرفت کــه جنبش های 
اجتماعــی مــردم و نخبــگان ایرانــی، 
به خصوص در قــرن اخیــر، در پی چند 

هدف اصلی بوده است:
اول: پیشرفت و آبادانی ایران

دوم: برقراری عدالت اجتماعی
ســوم: اســتقالل سیاســی، اقتصادی و 

نظامی
چهــارم: حراســت از فرهنــگ ایرانیـ  

اسالمی.
هرچند مردم ایران ســال های طوالنی از 
مشكالت بســیاری رنج می بردند، ولی با 
وجود مبارزات گسترده، هیچ گاه شرایط 
وقوع یک انقالب برایشــان فراهم نشد. 
مردم و نخبگان ایــران پس از تجربه هاي 
تلخی چون مشــروطه و در نتیجه، یک 
تحول فكــری، به تدریــج دریافتند برای 
تأمین این اهــداف بزرگ، بــه یک قیام 
عمومی و یک اندیشــه جدید و تحول زا 
نیاز دارند. ریشــه های اعتقاد به انقالب 
و اندیشــه تحول آفریــِن اســالم پس از 
مدت ها، در نتیجه تالش های روشن گرانه 

امام)ره( و به مرور زمان، در تفكر نخبگان 
ایرانــی شــكل گرفت و منشــأ تحوالت 

اساسی گردید.
برخی معتقدند شــرایط به وجود آمده در 
قیام مشروطیت، بســیار نزدیک به وقوع 
یک انقالب بود، ولی به نظر می رسد این 
شــرایط به وجود نیامد؛ زیرا عواملی کهـ  
به عنوان شــروط الزم و نه کافیـ  برای 

وقوع انقالب الزم هستند عبارتند از:
1. آمادگی مردم برای مبارزه و جهاد

2. وجود رهبری آگاه و مدیر
3. وجود یک اندیشــه و مرامنامه  جمعی 

که مورد پذیرش نخبگان و مردم باشد.
در واقع مردم ایران از زمان مشــروطه در 
پی ایجاد تحولی اساســی بودند، ولی به 
دلیل فقدان اندیشه انقالب و عدم تغییر 
بنیادی در ســاختار حاکمیــت، نهضت 
آن هــا راه به جایی نبرد. ســال 13۴2 را 
باید نقطه آغاز شــكل گیری تفكر انقالب 
بــرای اصالح دانســت. رژیــم پهلوی از 
خرداد ســال ۴2 مبــارزه بــا انقالب را 
به شــدت آغاز کرد، اما هر چه تالش های 
محمدرضا پهلوی بــرای مقابله با انقالب 
بیشتر می شد، عزم و اراده مردم نیز برای 
ایجــاد تحول قوی تر می گشــت. ناتوانی 
رژیم در خنثــی کردن تفكــر انقالب از 
همان ابتدا مشخص شــده بود، تا این که 
ســرانجام در بهمن ماه 13۵۷ با بازگشت 
امام به ایران، انقالب اسالمی به پیروزی 

رسید.
برخي از اندیشــمندان معتقدند در کنار 

این ســه عامل، باید به یــک عامل دیگر 
که نقشــی ویژه و اصیل در وقوع انقالب 
اســالمی داشــته اســت نیز توجه نمود 
و آن را بــه عنــوان علت العلــل انقالب 
اسالمی دانست. این گروه از تحلیل گران 
معتقدنــد، مــردم و نخبــگان پــس از 
تجربه های ناکام پیشین، به تدریج به این 
نتیجه رســیدند که »گفتمان بازگشت 
به اســالم« تنها راه نجات است و این امر 
هنگامی محقق خواهد شــد که در پرتو 
»حكومت اسالمی« به رشــد و بالندگی 

برسد.
بنابراین گفتمان بازگشــت به اســالم 
را باید حلقــه نهایی زنجیــره تحوالت 
تاریخی نجات و پیشرفت ایران دانست 
که در قالب انقالب اسالمی تجلی کرد. 
به بیان دیگر، هرچنــد مي توان دالیل 
گوناگونی براي وقوع انقالب اســالمی 
در ایران ذکر کــرد، اما چكیده و عصاره 
آن را باید تــالش براي تحقق اســالم 
در قالــب حكومتی مردمی دانســت؛ 
چنان کــه امــام خمینــی)ره( را باید 
بنیان گذار این تفكر تلقی کرد. بســط 
و گســترش تفكر امــام در تأســیس 
حكومت اســالمی در دوره های بعدی 
حیات انقالب نیز پیگیری شــد و توجه 
اندیشمندان مســلمان ایرانی را پس از 
تأسیس نظام اسالمی متوجه پی ریزی 
تمدن اســالمی نمود، چنان که برخی 
هدف غایی این تفكر را، »احیای تمدن 

اسالمی« می دانند.

هرچندميتوان
دالیلگوناگونی
برايوقوع
انقالباسالمی
درایرانذکر
کرد،اماچكیده
وعصارهآنرا
بایدتالشبراي
تحققاسالمدر
قالبحكومتی
مردمیدانست؛
چنانکهامام
خمینی)ره(را
بایدبنیانگذار
اینتفكرتلقی
کرد
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دکترسیدمجیدحسینی
استاددانشگاهتهران

اولین حــوزه ای کــه قبــل از هر تحــول انقالبی بــه صورت 
مؤثری فعــال می شــود و عمل موتــور محرکه شــكل گیری 
شــرایط بسترســاز گفتمــان در دســترس انقالبــی را انجام 
می دهد، حوزه نیروی انســانی اســت. این مجموعه متشكل از 
کانون های انســان های اســت که بین حرکت خود و گفتمان 
انقالبی نســبت خوبی ایجاد و مجدانه و به شــكل های مختلف 
فعالیت کرده اند؛ نیروی انســانی هایی که می توان آن را حوزه 

نرم افزاری شرایط گفتمانی نامید.
حوزه نرم افــزاری در حقیقت حــوزه پرحجم حضــور نیروی 
انســانی به معنای عناصر فعال و مؤثر در تحوالت انقالبی است. 
فوکو در بحث خود دربــاره چگونگی شــكل گیری »ابژه های 
گفتمانی« بر تشــكیل کانون های اجتماعی ابژه های گفتمانی 
تأکید می کند. او معتقد اســت که در این کانون ها هنجارهایی 

وجود دارند که بر اســاس آن هــا تصمیم گرفته می شــود که 
ابژه ها چیستند.

او همچنین در این کانون های اجتماعی بر ســه موضوع تأکید 
می کند:

1. هنجارهای ابژه ســاز همان طور که گفته شــد بستر تشكیل 
ابژه ها هستند.

2. افراد صاحب اختیار و اقتدار که جامعــه این حق را به آن ها 
می دهد که ابژه ها را تعییــن کنند؛ مثاًل زندانیان سیاســی را 
در بســتر های گفتمانی متفاوت این دســته از صاحبان اختیار 

تعیین می کنند.
3. نوع رفتــار و خصوصیاتی کــه از افراد خاص ســر می زند و 

آن ها را به موضوع بحث در گفتمان تبدیل می کند.
هر چنــد بیــان فوکو در ایــن زمینه کمــی پیچیــده به نظر 
می رســد، تا حدودی با توجه بــه نظریه وی می تــوان روابط 
درونــی و کارکرد های حــوزه نرم افزاری شــرایط بسترســاز 
گفتمان را توضیح داد. کانون های انسانی در هر تحول انقالبی 

مروری بر حضور نیروی انسانی
 به معنای عناصر فعال و مؤثر در تحوالت انقالبی

شناخت 
نرم افزاری 

عصر انقالب 
اسالمی 

مقاله
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هنجارهای نســبتاً مشــخص، مرجعیت اقتدار کامــاًل معین، 
رفتارهــا و خصوصیــات رفتاری موضــوع بحــث در گفتمان 

انقالبی دارند. 
در واقع، حوزه نرم افزاری حوزه پیچیده ای از مســائل انســانی 
اســت که نهایتاً با ابژه های گفتمانی ارتبــاط برقرار می کند و 
فقط در صورتی که بخواهیم وجوه تحــوالت انقالبی در ایران 
را از دیدگاه گفتمانــی توضیح دهیم باید به تحلیل و بررســی 
دقیق حوزه نرم افزاری بسترســاز و ابژه پرور گفتمان بپردازیم. 
هنجارهای انقالبی، مراجع انقالبــی، ادبیات انقالبی و حوادث 
انقالبی در حوزه نرم افزاری با یكدیگر ارتباط برقرار می کنند و 

در حقیقت معنا می یابند.
از دیــدگاه فوکو، حــوزه نرم افــزاری در واقع حوزه تشــكیل 
ابژه هــای گفتمانی ای اســت که در ســه ســطح هنجارهای 
ابژه ســاز، افراد و صاحبان اقتدار در تعییــن ابژه ها و حوادث و 
خصوصیات و رفتار موضــوع بحث گفتمان ارزیابی می شــود. 
ابژه هــای گفتمانــی در گفتمــان انقالبی در چنین بســتری 
رشــد می کنند و نتیجه الزم را در ســاختار گفتمان به دست 

می دهند.
مهم تریــن حلقه هــای فكــری، کانون های فعــال فرهنگی و 
سیاســی، مراکز تربیت نیروی انســانی و جریان های اسالم گرا 
که کانون مولد ابژه های گفتمانی هســتند، بســیار مهم اند که 
باید مورد بررســی قرار گیرد. در گام نخســت بــه حلقه های 
فكری عصــر انقالب می پردازیــم که از مهم تریــن کانون های 
نرم افزاری تأثیرگــذار در شــرایط عصر انقــالب بودند که به 
صورت مســتقیم یا غیرمستقیم؛ مرکز ســازماندهی، تربیت و 
ارتقای نیروهای انســانی در شــرایط انقالبی بودند. مهم ترین 
این حلقه های فكری را در آن سال ها می توان »حلقه امام )ره( 
در نجف«، »حلقه عالمــه طباطبایی« و »حلقه روشــنفكران 

ضد مدرن دهه چهل به رهبری جالل« دانست.
حرکت نیروســازی و نرم افزاری امام)ره( از سال های مرجعیت 
آیت الل بروجــردی در قم آغاز شــد. این جریان بــا مجموعه 
درس های خارج امام)ره( در کنار درس هــای مرحوم آیت الل 
داماد شروع شد و شــاگردان زیادی همچون آیت الل مطهری، 
آیت الل منتظری، آیت الل بهشــتی، امام موســی صــدر و... را 
تربیت کرد. پس از تبعیــد حضرت امام )ره( به نجف، این حلقه 
فكریـ  فرهنگیـ  آموزشی به نجف اشــرف منتقل و مجموعه 
درس های والیت فقیه در نجف در همیــن مجموعه فعالیت ها 

ارائه شد. 
همچنین امام)ره( در این ســال ها به بیان درس های فلســفه 
حكمت متعالیه پرداخت کــه زمینه تربیت شــاگردان فاضل 
و برازنــده ای را فراهم آورد و عمــاًل نجف را بــه مرکز رفت و 
آمد طالب و شــاگردان فاضل امام)ره( در قم تبدیل کرد. امام 
خمینی)ره( همچنیــن در این ســال ها درس اخالق را عرضه 

می کرد که تأثیر بسیاری در اوضاع حوزه آن روز داشت.
از دیگر شــاگردان حضرت امام )ره( و مرتبطان بــا این حلقه 

می توان از شــهید فضل الل محالتی، هاشــمی رفســنجانی، 
ابوالقاســم خزعلی، محمد یزدی، صــادق خلخالی، محمدعلی 
گرامی، موحدی کرمانی، علی مشكینی، شــهید هاشمی نژاد، 
آیت الل خامنه ای، شهید ســیدعلی اندرزگو، مهدی شاه آبادی، 
موحدی ســاوجی و ربانی شــیرازی نام برد. همچنین کسانی 
چون شــهید محمدرضا سعید خراســانی، علی اصغر مروارید، 
جعفری گیالنــی، محمدتقی عبدوســت، فاکــر و معادیخواه 
با این افراد ارتباطات فراوانی داشــتند و نیــز می توان به این 
افراد آیت الل شیخ مهدی ربانی املشی، شــیخ  جعفر شجونی، 
شیخ  احمد کافی، ســیدرضا یاســینی، مهدی کروبی، عباس 
محفوظــی، محمد مؤمــن، احمد جنتــی، محمدتقی مصباح، 
علی قدوســی، احمد آذری، مهــدی حائری تهرانــی، ابراهیم 
امینی، سیدمحمد دعایی و ســیدهادی خسروشاهی را افزود. 
از ســوی دیگر، تعداد زیادی از علمــای شهرســتان ها نیز با 
این حلقه نرم افزاری مرکزی ارتباط داشــتند و قســمتی از آن 
محسوب مي شــدند. از زمره این افراد می توان از شهید آیت الل 
صدوقی، شــهید آیــت الل مدنی، شــهید قاضــی طباطبایی، 
مرحوم آیــت الل خادمی، شــهید آیت الل دســتغیب، آیت الل 
مرتضی پســندیده و راســتی کاشــانیـ  که بعداً به قم آمدـ  
نام برد. از دیگر فعاالن این مجموعه آقایان ســیدعلی غیوری، 
الهوتی، مهــدوی کنی و شــهید محمدجواد باهنــر بودند که 
در ســال های انقالب از فعال ترین عناصر سیاســیـ  فرهنگی 

محسوب می شدند.
مرحوم عالمه ســیدمحمد حســین طباطبایی پس از ورود به 
قم حلقه دروس تفسیر، فلســفه و اخالق را تشكیل داد که از 
نظر وی ضعف اصلی دروس حوزه علمیه محســوب می شــد. 
با توجه به فضای شــبهات مارکسیســتی و ماتریالیستی این 
ســال ها، به درس فلســفه عالمــه طباطبایــی توجه خاصی 
شــد. با این حال، بعدها بــه دلیل مخالفــت مرحوم آیت الل 
بروجردی تعطیل شــد و تنها درس تفســیر ایشــان به طور 
عمومی ادامه یافت و این البته به دلیل فشــار جریان های ضد 
فلسفه و عرفان حوزه در آن ســال ها بود. لیكن جلسات سیار 
فلسفه، که در شــب های پنجشــنبه با حضور فضالی معروف 
حوزه برگزار می شد، نقش اساسی و ســازنده خود را بر جای 
گذاشــت؛ جلســاتی که بعداً به تدوین و تقریر کتاب معروف 
اصول فلسفه و روش رئالیســم منجر شد. در این حلقه فلسفی 
کسانی چون مرحوم شــهید مطهری، مرحوم شهید بهشتی، 
آیت الل منتظری، امام موســی صدر، آیــت الل جوادی آملی 
و... به طور محدود شــرکت داشــتند؛ لیكن همین جلسات و 
محافل محدود عالمه موجب تربیت و ســازماندهی نیروهای 
فلسفی و عقالنی ای شــد که مهم ترین حلقه حوزه نرم افزاری 
در شــرایط انقالبی بود. در ایــن میان، گفتگوهــای مرحوم 
عالمــه طباطبایی در آن ســال ها با هانری کربن فرانســوی 

بسیار مشهور و مؤثر بوده است.
حلقهدرسیآیتاهللداماد

حرکت
نیروسازی
ونرمافزاری
امام)ره(از
سالهای
مرجعیتآیتاهلل
بروجردیدر
قمآغازشد.
اینجریان
بامجموعه
درسهایخارج
امام)ره(در
کناردرسهای
مرحومآیتاهلل
دامادشروع
شدوشاگردان
زیادیهمچون
آیتاهللمطهری،
آیتاهلل
منتظری،
آیتاهللبهشتی،
امامموسیصدر
و...راتربیتکرد
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از دیگر مدرســان معروف فقــه در آن ســال ها در قم مرحوم 
آیت الل داماد بود که درس وی در کنار حلقه امام)ره( تأثیرات 
فراوانــی در تربیت نیــروی انســانی فقهی و ســازماندهی و 
ارتباطات آنان داشــت. بسیاری از کســانی که در درس های 
امام خمینی)ره( شــرکت می کردنــد در مجموعه درس های 
مرحوم داماد هم حضور داشــتند و این دو حلقه مكمل خوبی 

برای هم بودند.
از جمله معروف ترین شــاگردان و اعضای حلقه آیت الل داماد 
که بعدهــا در فرایند انقــالب نقش فراوانی داشــتند آیت الل 
طاهری اصفهانی، آیت الل ســیدمهدی روحانی، آیت الل احمد 
میانجی و آیت الل آذری قمی بودند که پس از شانزدهم خرداد 
وارد تشكیالت جامعه مدرسین شــدند و نقش انقالبی زیادی 
ایفا کردند. در حقیقت درس های مرحوم آیت الل ســیدمحمد 

محقق داماد از حلقه های مهم تربیت نیرو در آن  سال ها بود.
گرچه احمد فردید و حلقه فلسفی اطراف وی در تهران را نمی 

توان حلقه ای اسالم گرا دانست، فعالیت های نرم افزاری 
این حلقه موجــب ســازماندهی و ارتقــای جریانی 

با از روشــنفكری شــد که در دهــه چهل 
رویكرد نقــد مدرنیتــه ـ به خصوص در 
جنبه های سیاســی و فرهنگــی ـ تأثیر 
فراوانی در حوزه نرم افزاری عصر انقالب 
داشت؛ جریانی از روشنفكری که عمال 
فضای روشــنفكری دهه چهــل را به 
صورت بالمنازعی در اختیار داشــت و 
مي توان مهم ترین عضــو آن را جالل 
آل احمــد ـ داســتان نویس ایرانی ـ 

دانســت که تأثیر بي ماننــدی در ادبیات 
روشــنفكری دهه چهل و پنجاه داشــت. در 

این جا الزم اســت توضیح کوتاهــی درباره حلقه 
فردید داده شــود تا ماهیت این حوزه نرم افزاری روشن شود.
احمد فردید، اســتاد فلسفه دانشــگاه تهران، تحصیالت عالی 
خود را در آلمان و فرانســه گذرانده و طی دهه های بیســت و 
ســی عضو محفل فكری ای بود که در آن صــادق هدایت هم 
حضور داشــت. وي در دانشــگاه تهران تاریخ فلســفه جدید، 
تاریخ فلســفه مدرن و معاصر از کانت تا امروز و فلســفه های 
اگزیســتانس )کیــرکگارد، هایدگر، یاســپرس و ســارتر( را 
تدریس می کرد و همین نشــان دهنده عالقه وی به این جریان 

فلسفی و به خصوص فلسفه  هایدگر، فیلسوف آلمانی، بود. 
به تدریــج محفلی تحقیقی متشــكل از بعضی روشــنفكران، 
فیلســوفان، مترجمان و متفكران اجتماعی مشهور دور فردید 
گرد آمدند. این محفل جزو معروف تریــن محافل فكری ایران 
شــد و به حلقه فردیدیه معروف گشــت. در این جلسات، که 
معموالً در منزل شخصی فردید تشــكیل می شد، کسانی چون 
داریوش شــایگان، نجف دریابندری، رضا داوری، امیرحسین 
جهانبگلو، ابوالحســن جلیلی، شــاهرخ مســكوب و داریوش 

آشــوری شــرکت می کردند و در این میان جالل آل احمد نیز 
از تأثیــرات این محفل و جریــان بی نصیب نبــود؛ جریانی که 
با اســتفاده از نظریات هایدگر و فالســفه پســت مدرن به نقد 

اساسی بی محابای غرب می پرداخت. 
فردید معتقد بــود غربیان از دوره یونان بــه بعد مفهوم خدای 
تعالی را گم کردند و به جای آن به خدایــی کردن نفس اماره 
مادی مبادرت ورزیدند. او به این نتیجه رســیده بود که غرب 
را هم به منظور هستی شناســی و هم براي شــیوه زندگی باید 
ترک گفت و بر این اســاس اولین بار مفهوم غربزدگی را برای 
دوره انتقالــی رســیدن بــه ذات و... مطرح کرد و دســتمایه 
خوبی برای آل احمد جهت طرح نظریــه غربزدگی اش فراهم 
آورد؛ نظریه ای که به صورت ســلبی با گفتمان عصر انقالب و 
فعالیت های مغزافزاری جریان اسالم گرایی هماهنگی داشت. 

در سال 13۴1، آل احمد تک نگاری ای را با عنوان »غربزدگی« 
منتشــر کرد که در واقع گزارشــی بود که برای شورای هدف 
فرهنگ ایران در وزارت فرهنــگ فراهم آورده بود. 
این شــورا، که احمد فردید هــم در آن حضور 
داشــت، در آبان 13۴۰ درباره گزارش 
آل احمــد به بحــث پرداخــت و به این 
نتیجه رســید که به علت انتقاد آشــكار 
آن از رژیــم نمی توانــد آن را منتشــر 
کند. نگرانی شــورا درســت از کار درآمد 
و به محض انتشــار کتــاب از طریق دیگر، 
جنجال فراوانی برپا شــد و در نهایت 
غربزدگی را حداقل برای یک نسل از 
روشــنفكران ایرانی در عصر انقالب به 

صورت کتابي مقدس درآورد. 
آل احمــد همچنین نســبت بــه روحانیون 
براز  حســن نظــر داشــت و در اواخــر عمر بــا ا
ـ  روشــنفكران  اتحــاد  نظریــه  مذهبــی  گرایش هــای 
روحانیــون را در مبــارزه با رژیــم مطرح کــرد. بر این 
اســاس، آثار آل احمــد هم در دانشــگاه و هــم در حوزه 
مطالعــه می شــد و توانســت نیروهــای زیــادی را در 
قالــب جریــان روشــنفكری دهــه چهــل ســازماندهی 
کنــد و هم جهت ســازد؛ به طــوری که در مراســم ختم 
آل احمــد، آیــت الل خزعلــی ســخنرانی کــرد و در آن 
ســخنرانی بــا تجلیل از آل احمــد به بررســی و قدردانی 
نان و  از کتاب غربزدگــی وی پرداخت. به هر حــال، جوا
روشــنفكران فراوانی در این ســال ها تحت تأثیر گفتمان 
غربزدگــی جالل و فردیــد ســازمان یافتنــد و نهایتاً در 
جریان اســالم گرایی آمال خــود را پیدا کردنــد. بر این 
اســاس، بایــد جریــان فردیــد ـ جــالل را از مهم ترین 

بســترهای نرم افزاری در این عصر دانست.

جوانانو
روشنفكران

فراوانیدراین
سالهاتحت

تأثیرضدگفتمان
غربزدگیجالل
وفردیدسازمان
یافتندونهایتًا

درجریان
اسالمگرایی

آمالخودراپیدا
کردند

مقاله
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برخی از مــردم و حتی فارغ التحصیالن دانشــگاه می پرســند چرا 
باید انقالبی ماند؟ مگر رژیم پیشــین سرنگون نشــد؟ هر سال هم 
که جشــن پیروزی برپاســت، اگر پیروزی حاصل شــد، پس برای 
چه و علیه چه کســی می خواهید دوباره انقالب کنید؟ منظورتان 
از ایران انقالبی این اســت که ایرانی ها باز هــم می خواهند انقالب 
کنند؟ یا می خواهند انقالب در انقالب کنند؟ این پرسش، معطوف 
به ضرورت انقالبی ماندن اســت. گویا ضرورت انقالب را منبعث از 
وجود رژیم طاغوت می دانند و لذا با ســرنگونی استبداد، انقالب به 
فرجام خود رسیده است و دیگر ضرورتی برای تداوم روحیه انقالبی 
نمی بینند. خواست مردم، سقوط رژیم طاغوتی بود که اتفاق افتاد، 
البته با چنین پیش فرضی، چنان پرسشــی طبیعی به نظر می آید. 
این نوع نگرش به انقالب را در میان رهبران ملیـ  مذهبی می توان 
ســراغ گرفت. از نگاه آنان با سقوط شــاه هیچ ضرورتی برای بقای 
روحیه انقالبی وجود ندارد. از این رو، مهم ترین مسئله برای چنین 
دیدگاهی که توانســته قدرت را هم تصاحب کنــد، زدودن روحیه 
انقالبی از مردم اســت. اگر تا دیروز حضور مردم در صحنه ضروری 
بود، از حاال به بعد مانع بزرگی برای جریان امور تلقی می شــود، لذا 
پروژه سیاست زدایی از مردم، اولین دستورالعمل چنین دیدگاهی 

است.
آیا به راستی می توان گفت که انقالب با ســقوط استبداد به فرجام 
خود رسیده است؟ پاسخ این پرسش به ســطح انتظار ما از انقالب 
بازمی گردد. اساســاً ســقف انتظار مردم، محتوای انقالب را تعیین 
می کند. مســلماً کوتاه ترین ســقف انتظار از انقــالب، تغییر رژیم 
اســت. من کاری به دالیل کوتاهی ســقف انتظار نــدارم؛ ممكن 
است دلیل آن کوتاهی اندیشــه اجتماعی باشد که گمان کند مانع 
اصلی، رأس قدرت است و لذا با کنار گذاشــتن آن رأس، همه چیز 
درست می شود، حال آن که می دانیم مشكل مملكِت طاغوت زده و 

استبداد زده، فراتر از وجود رأس طاغوت است. مردم خود می دانند 
تا چه اندازه با فرهنگ اســتبداد خو گرفته اند، بلكه این ســطح از 
بینش سیاسی انقالب، پیامدهای تلخ و ناگواری به دنبال می آورد. با 
چنین بینشی است که زمینه های بازگشت استبداد شكل می گیرد. 
چنان که استبداد به دلیل وجود چنین بینشــی در میان رهبران و 
نخبگان دو نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت مجال بازگشت 
پیدا کرد و تمام آن خون های ریخته شــده و زحمــات ملت در این 

دوره به هدر رفت.
اما اگر انتظار مردم از انقالب، بنیادی باشــد و سقوط رژیم طاغوت 
را گام اول تحوالت اجتماعی و سیاســی بدانیم، طبیعی اســت که 
فرجام انقالب را در سقوط استبداد ندانســته، بلكه تا تحقق تحول 
بنیادی جامعه بر حفظ روحیه انقالبی تأکید می ورزیم و البته چون 
چنین انتظاری پایانی ندارد، ضرورت انقالبی ماندن هم تمام شدنی 
نیســت. از این منظر، مطلوبیت زندگی روزمره یــا همان فرهنگ 
روزمرگی، مهم ترین آفت روحیه انقالبی اســت. بــه عبارت دیگر 
تعارض بنیادینی میان روحیه انقالبی و امروزی شــدن از یک سو و 
فرهنگ روزمرگی و عادی سازی فرهنگ از سوی دیگر بر قرار است. 
روحیه انقالبی مقتضای امروزی شــدن اســت و فرهنک روزمرگی 
نفی امروزی شدن، اما فرهنگ انقالبی، مالزم با امروزی شدن است. 
مردمی که خواهان امروزی شدن فرهنگ سیاسی و اجتماعی خود 

هستند، همواره بر حفظ روحیه انقالبی اصرار می ورزند. 
این پرسش فی الواقع خواسته یا نا خواسته روایت مفسر اجتماعی 
از متن جامعه اســت. مــن نیز نظاره گــر تكاپوی جامعــه ایرانی 
هستم. انقالبی ماندن یک عزم ملی اســت. این ملت تا رسیدن به 
مقصود، می خواهد انقالبی بماند و خوب هم می داند که انقالب در 
انقالب یعنی همان بازگشــت به فرهنگ روزمرگی و سلطه مجدد 
اســتبداد. هیچ کدام برای این ملت تعییــن نمی کنیم که انقالبی 
بمانند یا نمانند. همه ما بقای روحیه انقالبی به عنوان خواســت و 
عزم ملی را مشــاهده می کنیم، لیكن برخی از دامنه و گستره این 
عزم ملی در پهنه تاریخ ســؤال می کنند و من بــه چرایی این عزم 

توجه دارم.

چرا باید انقالبی بمانیم؟

دکترداوودمهدویزادگان
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلوم

انسانیومطالعاتفرهنگی
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زناندرانقالباســالمیایرانچهنقشی
داشتند؟آیاآنهادراینرویدادتاریخی
عظیممنفعلبودندیااینکههمپایمردان
درعرصهمبــارزاتدرحالتالشبودند؟
بدوناینکهنیازبهفكرکردنباشــدهمه
میدانیماسالموبهتبعآنانقالباسالمی
نگاهیروشنوپویابهزنداشتهوهرگزاورا
بهمسیرانفعالسوقنمیدهد.بنابراینزنان
دراینعرصهحتماًنقشداشتهاند.نقشی
کهطبقبررسیهایکارشناساندرنشست
تبیینی»روزروشنایی«درفرهنگسرای
گلستانموردتحلیلوبررسیقرارگرفت.

محمدحســین صفــار هرندی عضــو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در آغاز این نشست 
به بررســی نقش زنان در شكل گیری، پیروزی 
و تداوم انقالب اسالمی پرداخت. او در این باره 
گفت: در روزهای آغازین شكل گیری مبارزات 
انقالب اســالمی عده ای تــالش می کردند با 
مطرح کردن روایات و ارائه اســناد دینی زنان 
را از عرصه مبــارزات حذف کنند. این تالش ها 
ادامه داشت تا این که حضرت امام خمینی)ره( 
با موضع گیری دقیق و شــفاف خــود به این 
حرکت ها پایان دادند. ایشــان ســخنی با این 
مضمون گفتند که اصل انقالب کار زنان است 
و با تأکید بر حضور زنان در عرصه انقالب، این 

نقشه ها را نقش بر آب کردند. 
او در ادامه به بررســی چگونگــی ورود زنان به 
جامعه در کشورهای غربی پرداخته و آن را نقد 
کرد. صفــار هرندی گفت: نظام ســرمایه داری 
غرب از ابتدای انقــالب صنعتی و جنگ جهانی 
دوم تالش کرد حضور زنان را در جامعه بیشــتر 
کند. درســت در زمانی کــه مردان بــه دلیل 
حضور در جنگ مجبور بودنــد کارخانه ها را رها 
کنند، برای جبران کمبود نیــروی کار و تأمین 
نیروی کار بیشتر و در عین حال ارزان تر زنان را 
وارد عرصه کار کردنــد و البته درباره این اتفاق با 
صداقت صحبت نكردند و آن را با شعارهایی زیبا 
مانند نقش برابر و حق رأی گره زدند و تالش به 

ظاهرسازی برای این اقدامشان کردند.
صفارهرندی با تأکید بر این که رژیم پهلوی هم در 
راستای الگوبرداری تالش می کرد از زنان دو نقش 
متفاوت؛ یكی فانتزی و زیبا و دیگری مخفی و در 
گوشه خانه بسازد، اظهار کرد: چیزی که زن در 
زمان پهلوی دیده می شد بسیار متضاد با جایگاه 
و شخصیتی بود که خداوند در ضمیر و هویت زن 
نهاده است و دقیقاً به همین دلیل زنان براساس 
نارضایتی که از جایگاه خود داشتند، وارد عرصه 
مبارزه شــدند.او با تأکید بر این که زن می تواند 
همزمان چند نقش واحد را در خانواده داشــته 
باشــد، بیان کرد: زنان هم در پرورش فرزندان و 
سرپرستی امور خانه و خانواده فعال هستند و هم 
حضور اجتماعی پررنگی دارند. توانایی های زنان 
در این عرصه تا حدی اســت که از عهده مردان 
خارج است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان این که انقالب ریشــه در جمع زنان 
جامعه داشت و قدرت و قوت گرفت، تصریح کرد: 
دقیقاً به همین دلیل است که دشمنان انقالب 
تأکید می کنند اگر می خواهیــد انقالب ایران را 
از بین ببرید باید ریشــه انقالب را در زنان از بین 

ببرید.
صفار هرندی در پایان ســخنانش بــا تأکید بر 
این که نبایــد نقش زنــان را در جامعه کمرنگ 
در نظــر گرفت، بیان کــرد: بایــد ظرفیت ها و 

قابلیت های زنان را برای عهده گرفتن نقش های 
مختلف لحاظ کرد این که زن به هر قیمتی، با هر 
دستمزدی و در هر شغلی مشــغول به کار شود 

شایسته شأن و شخصیت زنان مسلمان نیست.
انقالبچادریها

در ادامه این نشست، الله افتخاری نماینده سابق 
مجلس شورای اســالمی به سخنرانی پرداخت. 
او در ابتدا به مقایســه وضعیت زنان محجبه در 
دوران حكومت پهلوی و پس از پیروزی انقالب 
پرداخت و گفت: زنان محجبه و چادری در زمان 
حكومت پهلوی بیش از سایر زنان محدود شده 
بودند و دقیقاً به گفته رسانه های معاند و مخالفین 
انقالب اسالمی، انقالب ما انقالب چادری ها بود، 
البته بانوان غیرچــادری را هم در بین تظاهرات 

کنندگان می دیدیم.
او با اشاره به سخن امام خمینی)ره( که فرمودند 
ســربازان من امروز در گهواره ها هستند، افزود: 
این سخن امام مانند سایر سخنانشان حقیقی و 
عینی بود چون ما سربازانی را در گهواره داشتیم 
که مادرانشان تربیت کننده آن ها بودند و بعدها 
توانستند با فرمان حضرت امام )ره( وارد عرصه 

مبارزه شوند.
افتخاری با بیان این که در بسیاری از شهرها پایه 
گذار و شروع کننده تظاهرات زنان بودند، اظهار 
کرد: ما در شــهرهایی مانند مشهد حضور زنان 
را بســیار پررنگ می دیدیم تا جایی که مردان 
برای حمایت و مشایعت زنان حاضر نمی شدند 

لحظه ای تظاهرات و مبارزه را ترک کنند.
او بــا اشــاره بــه ویژگی زنــان کــه توانایی 
منحصربه فرد انجام چند کار همزمان را دارند، 
ادامه داد: زنان ما باید بدانند اصل و محور نقش 
آن ها فعالیت اجتماعی نیست بلكه حضور در 
خانواده، کنار همسر و فرزندان مهم ترین نقش 
زن اســت اگر زنی در عرصه اجتماع نباشــد 
شخص دیگری می تواند عهده دار مسئولیت او 
باشد اما اگر مادر یا همسری در خانواده نباشد 
هیچ کس نمی تواند خأل حضــورش را جبران 

کند چون تربیت نسل کار هرکسی نیست.

روز روشنایی
گزارش نشست 

تبیینی نقش زنان در 
شکلی گیری و پیروزی 

انقالب اسالمی

دشمنانانقالب
تأکیدمیکنند
اگرمیخواهید
انقالبایرانرا

ازبینببریدباید
ریشهانقالبرا
درزنانازبین

ببرید
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پرتو معنا

نماز، هدیه معراج است
قرآنوسعادتدنیاوآخرت
نماز،نمایششكوهموحدان
شبكهمعناییوقفدرقرآن
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دیناســالمهموارهبرنمازتأکیدویژهایداشتهاستوازآن
بهعنوانستوندینیادشدهاســت.نمازحقیقتیاستکههر
چقدربهعمقآنواردشــویم،بهبیكرانیآنپیميبریم.نماز
یعنیتوجهبهســویخداودریافتانوارالهی.دراهمیتنماز
همینقدرمیتوانگفتکهاگرنمازانسانپذیرفتهشود،تمام
اعمالاوپذیرفتهمیشــود،امادرغیراینصورتهیچعملی
ازاوموردقبولواقعنمیشــود.درگفتگوبامسعودانصاری،
نویسنده،مفسرومترجمقرآن،بهبررســیاهمیتوجایگاه
نمازدرزندگیفردیواجتماعیانســانپرداختیمکهمتنآن
ازنظرمیگذرد.مســعودانصاری،برندهدودورهجایزهکتاب

سالجمهوریاسالمیایراندرسالهای84و85است.

مســعود انصاری نویســنده، مترجم و مفســر قــرآن درباره 
اهمیت نمــاز گفت: نماز هدیه معراج اســت، زیــرا پیامبر با 
رفتن به معراج، این هدیه را برای انسان به ارمغان آورد. نماز 
فرصت مغتنمی برای بنده اســت که با خــدای خود صحبت 
کنــد و در هر زمــان بتواند راز دل خــود را بــا او بیان کند. 
نماز پیش از آن که تكلیف باشــد، هدیه محســوب می شــود 
و عنایتی از آســمان بــه زمین اســت.انصاری با اشــاره به 
نقش ســازنده نماز در زندگی افراد، اضافه کــرد: نماز فارغ 

از جنبه های معنــوی، به وجودآورنده نظم اســت؛ به طوری 
که ســاعت بیداری و خواب انســان را تنظیــم می کند، زیرا 
همان طور که همه می دانند، نماز در ســاعات معینی خوانده 
می شــود که می تواند زندگی افراد را منظــم کند. نماز روح 
انســان را متعالی می کند و در این حالت زندگی هم لطیف تر 
می شــود. این مفســر قرآن افزود: نماز به زندگی نظم داده و 
آن را لطیــف می کند و این لطافت در خانــواده و جامعه و در 
سایه لطف خداوند ایجاد شده و روح افراد را متعالی می کند. 
الَة تَْنَهی  َعِن الَْفْحَشــآِء  خداوند در قرآن می فرماید: »إِنَّ الصَّ
َوالُْمنَكــِر؛ یعنی همانا نماز )انســان را( از فحشــا و منكر باز 

می  دارد.« 

نماز راستين، انسان را از پليدی باز می دارد
انصاری در ادامه ســخنانش گفت: پس هر انســان باید نماز 
خود را در ترازوی این آیه بسنجد به این معنی که با خواندن 
نماز تا چه اندازه از منكرات پرهیز می کند. هر اندازه انســان 
در کارهای خود از منكر دوری کنــد، به معنی میزان پذیرش 
نماز او در درگاه الهی اســت. نماز راستین، انسان را از پلیدی 
باز می دارد و اگــر چنین نشــد، آیه باال در او محقق نشــده 
است. وی با اشــاره به این که عده ای با خواندن نماز مرتكب 

بررسی اهمیت و جایگاه نماز 
در زندگی فردی و اجتماعی انسان 

در گفتگو با مسعود انصاری

گفت وگو
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معصیت هــای بــزرگ می شــوند، تصریح کرد: نمــاز دارای 
ظاهر و باطن اســت، اما ظاهر یک ســوی نماز است و جنبه 
درونی هم دارد که با اخالص محقق می شــود. حقیقت نماز، 
بازدارنده از گناهان اســت و با قرابت با تقواست که گوهر آن 

در دل و جان انسان شكل می گیرد.
وی افزود: خداونــد در قــرآن می فرماید: »پیامبــران فرمان 
نیافتند مگر این که خــدا را با خلوص پرســتیدند.« اگر عنصر 
اخالق با خوانــدن نماز ظهور پیدا نكند، بــه ظاهر نماز خوانده 
شده اســت، اما در صورت وجود اخالص در نماز، مضمون آیه 
فوق محقق می شــود.این مترجم قرآن کریم با اشاره به اهمیت 
نماز جماعت در برابر ُفرادا، گفــت: مجموعه ای از پرندگان که 
در آســمان پرواز می کنند، می توانند فضای زیــادی را تحت 
تأثیر خود قرار دهنــد، به همین ترتیــب هنگامی که دل های 
انسان های مؤمن در کنار یكدیگر قرار می گیرد، همدلی ایجاد 
می کند، زیرا در اسالم تنها زندگی فردی دارای اهمیت نیست، 

بلكه زندگی جمعی هم از اهمیت باالیی برخوردار است.

اهميت جنبه های اجتماعی عبادت
وی با بیان این کــه جنبه های اجتماعی عبادت مهم اســت، 
گفــت: دو نفر که در کنــار یكدیگر نمــاز می خوانند، الفت و 

محبتی بینشــان ایجاد شــده که کینه را از بین می برد. این 
حرکت به همگرایی و وحدت در جامعه منجر می شود.

انصاری با اشــاره به این  که نماز خوانــدن در فواصل مختلف 
باعث اتصال به پروردگار می شــود، افزود: انســان با خواندن 
نماز خود را تنها احســاس نمی کند، در بدترین شرایط صبر 
پیشــه می کند و در صورت ارتكاب به گناه، توبه می کند. در 
همه این شــرایط، انســانی که مقید به فروعات دینی است 
خود را در پنــاه تكیه گاهی می بیند کــه او را تنها نمی گذارد 
و توکلش را از دست نمی دهد، اما کســی که نماز نمی خواند 

این فرصت ها را در اختیار ندارد.
وی اظهار کرد: انســان کاهل نماز در دل خود کوره ای به نام 
نماز ندارد که انگاره های دل او را صاف کند و به همین سبب 
بیشــتر در معرض بدی ها قرار می گیرد. بــا خواندن نماز در 
فواصل مختلف روز، شــرم از گناه در انسان شكل می گیرد و 
با نزدیک شــدن به مواقع خواندن نماز، نفس لوامه انسان را 

تحت تأثیر قرار می دهد و از گناه دوری می جوید. 
انصاری در پایان ســخنانش گفت: پیامبر می فرماید: » الحیاء 
نصف االیمــان؛ یعنی حیا نصــف ایمان اســت.« چراکه حیا 
بازدارنده از گناه اســت و وقتی احســاس می کنید همیشه با 
خدا سروکار دارید، به طور طبیعی از گناه دوری می جویید. 

مسعودانصاری، مترجم و قرآن پژوه معاصر، دارای تألیفات 
و آثار بسیاری در زمینه ترجمه و پژوهش قرآن کریم است. 
برخی از آثار وی به قرار زیر است: ترجمه قرآن کریم، 
تقدیرشده در بیست و هشتمین دوره انتخاب کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران، »ترجمه تفسیر کشاف زمخشری«، 
ترجمه مقاله »گونه گونی رنگ در قرآن کریم«، برنده 
جایزه »مقاله برتر قرآنی سال« در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، ترجمه دو جلد 
از کتاب ارزشمند »بررسی تاریخی قصص قرآن«، چاپ شده 
در انتشارات علمی و فرهنگی و برنده جوایز؛ الف( برگزیده 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در بیست و سومین 
دوره این جایزه. ب( برگزیده در اولین دوره انتخاب و 
معرفی کتاب برتر سال قرآنی. ج( حایز رتبه اول پژوهش در 
»دومین جشنواره قصه های قرآنی«، معرفی و نگارش حدود 
چهارصد مقاله در معرفی متون کالسیک، اصوالً مربوط به 
کتاب های علوم قرآنی و تفاسیر در »فرهنگ آثار ایرانیـ  
اسالمی«، چاپ شده در انتشارات سروش، نگارش کتاب 
»دانشنامه حقوق خصوصی«، برگزیده کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران در دوره بیست و چهارم.
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هرمكتبیدرراهتعدیلقــوایدرونوکنترلغرایز،
توســلبهوضعاحــكام،امورتعبدیودســتورهای
اخالقــیرامیجویدودیــنمبیناســالمنیزکهبه
عنواناکملادیانآســمانی)یَْعلــُواَوالیُْعلیَعَلْیه(
است،دراینراســتادارایاحكاموفرایضیاستکه
درجهتپاکســازیروح،تهذیباخالق،تزکیهنفس
ازآالیشهاوپرورشافكارواصالحشــئوناجتماعی،
حكومتی،سیاســی،اقتصــادیوفرهنگیو...وضعو
تعبیهنمودهاســتواحكامعباداتراازارکانفرایض
شمردهاســت،زیرابخشــیازایننظامعبادی،در
جهتخیروصالحجامعهاســت؛مانند:جهاد،زکات،
امربهمعروفونهیازمنكــرو...وبخشدیگرعالوه
برتأثیراتعمیقاجتماعی،نقشتربیتیوبهســازی
فردرابهدنبالدارد.مانند:نمــاز،حج،روزهو....در
ایننوشــتارجایگاهنمازدرخودسازیوجامعهسازی

بررسیمیشود.

ـ نماز، فرهنگ پویای نیایش اســت. برای آموزش، آگاهی 
بخشیدن و ره یافتن به کوی دوست، فرِض راه آمده است. 

ـ نماز، انســان را مثبــت، محــرک، هدفمند و ســودمند 
می گردانــد، مجموعه  معــارف و حقایق الهــی در گذرگاه 

هستی است.
ـ نماز، بزرگ ترین تالش اخالقــی، فرهنگی و کمال جویی 
اســت. تجلی آرمان های برتر )غیرزدایی( اســت. پرستش 
صحیح و اصالح گــر خّط انحراف در عبودیت اســت و مقام 

بندگی.
ـ نمــاز، مجموعه  اخــالق، نظم، وظیفه شناســی، یک دلی، 
سیاســت و... در سایه سار یكتاپرستی، رســالت و رستاخیز 

است.
ـ نمــاز، فرهنــگ ســازش ناپذیری ابراهیــم، دنیاگریزی 
موســی و شفابخشــی عیســی و آمرزش خواهــی خاتــم 

پیامبران است. 
ـ نمــاز، گفتِن )نه( به ااِله ها و آلهه هاســت. نمــاز، نمایش 

قدرت سیاسی، شهامت و شكوه موحدان است.

حسیناحمدلو

 نماز
نمایش شکوه موحدان

بررسی 
جایگاه نماز 
در خودسازی

 و جامعه سازی

مقاله
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ـ نماز، ســمبل اندیشــه  روحانی و چكاد بلنــد معنویت در 
عرصه  توحید است؛ ســنگر دفاع از ارزش هاست در قاموس 

الهی.
ـ نماز، فرهنگ امیدواران، پاکان و عاشــقان حضرت احدیت 
اســت؛ در نماز به عشــق و محبت حضرت دوست می رسیم، 

بلكه به مستی و رؤیت جمال و جالل او نائل می شویم.
ـ نماز، بیانگر عشــق محبــوب در ذکر زبان اســت و در نزد 
صاحب دالن، در دل و جان اســت، بلكه در جان هم نیست، 

لِكن اشارت به آن است. 
ـ نمــاز، تصحیــح چگونــه زیســتن و حرکت کــردن را با 
آرام ترین روح در برابــر اضطراب انگیزترین حادثه ها، درس 

عملی می دهد.
و نماز...! بزرگ ترین یاد الهی است.

در صحیفه مكرم خداوند )قرآن کریــم(، می بینیم آفریدگار 
متعال هــدف از آفرینش جهان هســتی را، علــم و عبادت 

معرفی کند.  
و انســان را پس از آمــوزش »اســماء« )حقایق هســتی(، 
مســجود فرشــتگان قرار می دهد. و به خــود او نیز فرمان 
می هد جهــت نزدیكی بــه جــوار رحمت ایزدی، ســجده 
کن و نزدیكــی بجوی؛ »َو اســُجد واقَتــِرب«. آن گاه امر به 
رکوع و فرودآوردن ســِر تعظیم، در برابر قــدرت و عظمت 
ربوبی می کنــد؛ »َوارَکُعوا َمَع الّراِکعیــَن«، و در بیان تكلیف 
ْوُقوتًا.«  اَلَة َکانَْت َعلَــی الُْمْؤِمِنیَن ِکَتابًا مَّ می فرماید: »إِنَّ الصَّ

در حقیقت نماز، عبادتی اســت که بــرای ایمان آورندگان، 
در زمان هــای معّین واجب شــده اســتـ  واجبی اســت، 
تعّبــدی، موّقت، موّســع، عینی، شــرعی، تعیینــی، بدون 
جایگزین، مطلــق و...ـ  )به تأخیر انداختــن از اوقات معّین 

جایز نیست(
ـ آن گاه برای خداترســان، مصداق بزرگــی را مطرح نموده، 
جهت یاری جســتن از آن ها فرمــان می دهد. »َواْســَتِعیُنواْ 
یَن«؛  از نماز و  ََّها لََكِبیَرٌة إاِلَّ َعلَی الَْخاِشــعِ اَلِة َوإِن ْبِر َوالصَّ بِالصَّ
روزه برای پرورش روح خود یــاری بجویید، که این ها یاران 
مشفق و همراهان مطمئن شــما در مبارزه با نفس و رسیدن 

به رستگاری هستند.

ـ و نماز را حد پایانی نیســت که پس از رسیدن به آن درجه 
نماز را تعطیل کنیــم. می فرماید: اگر به درجــه طمأنینه و 
ســكون هم رســیدید، به مرتبه باالی یقین و آرامش درون 
هم نائــل آمدید. بــه برپایــی نماز هّمــت گماریــد؛ »َفإَِذا 

اَلَة«  الصَّ َفَأقِیُمواْ  اْطَمْأنَنُتْم 
ـ و نماز به پــا داریــد و زکات بپردازید و به ریســمان خدا 
دســت یازید. )با این رفتارها( که او سرپرســت شماســت؛ 

ِ ُهَو َمْوالَُکم«  َکاَة َواْعَتِصُموا بِاللَّ اَلَة َوآتُوا الزَّ »َفَأقِیُموا الصَّ
ـ بخــوان از کتاب )قرآن( آنچــه را که به تو وحــی نمودیم 
و نماز را به پــا دار! »اتُْل َما أُوِحــَي إِلَْیَک ِمــَن الِْكَتاِب َوأَقِِم 
اَلَة«  توشــه  تقوا برگیرید و نماز را به انجام رســانید و از  الصَّ
ُزمرة  مشــرکان نباشــید )ترک نماز، بی تقوایی و همسویی 
ــاَلَة َوالَ تَُكونُوا ِمَن  با مشــرکان اســت(؛ َواتَُّقوُه َوأَقِیُموا الصَّ

 . ِکیَن لُْمْشِر ا
ـ ضمــن فرمــان بــه برپایی نمــاز، هــدف و جهــت را باز 
می گوید تا مقصــود نهایی فراموش نشــود. می فرماید: نماز 
اَلَة لِِذْکــِري«،  نماز را برای  بخوان برای یاد مــن؛ »َوأَقِِم الصَّ
، و در فرمان دیگر، امر به  ـکَ ِـّ پروردگارت به پا دار! َفَصلِّ لَِرب
شــتاب می کند، که به سوی ذکر خدا بشــتابید. »إَِذا نُوِدي 
ِِ ...«  و از تجارت،  ْوا إِلَی ِذْکِر اللَّ اَلِة ِمن یَْوِم الُْجُمَعِة َفاْســعَ لِلصَّ
بازرگانی و داد و ســتد )کارهای دنیا( دست بردارید، که این 

بر شما پسندیده تر است.
ـ و در پایان به حالت نمازگزار اشاره می فرماید که در حالت 
کســالت، )خواب آلوده، ُسســت و بی حال( و َمستی )بدون 
درک و عقــل(، از برپا داشــتن نماز خــودداری کنید؛ »الَ 
اَلَة إاِلَّ َو ُهْم  اَری«،  »َو الَ یَْأتُوَن الصَّ اَلَة َوأَنُتْم ُســكَ تَْقَربُواْ الصَّ

لَی«  ُکَسا
ـ به هنگام برپایــی نماز به طهــارت بپردازید و بــا پاکیزه 
نمودن جســم و موضع های ســجده، به نماز برخیزید؛ »إَِذا 

الِة فاْغِسُلواْ ُوُجوَهُكْم«  ُقْمُتْم إِلَی الصَّ
ـ زمانــی که به اقامــه نماز فــرا خوانده می شــوید، از همه 
ســخن ها و کارهای باطل، لهو و بیهوده دســت بدارید؛ »َو 
اَلِة اتََّخُذوَهــا ُهُزًوا َولَِعًبــا«  پس باید با  إَِذا نَاَدیُْتْم إِلَــی الصَّ
حضور قلب، احساس عظمت و ســنگینی حضور او و با تفهیم 

نماز،عبادتی
استکهبرای
ایمانآورندگان،
درزمانهای
معّینواجب
شدهاست.
واجبیاست،
تعّبدی،موّقت،
موّسع،عینی،
شرعی،تعیینی،
بدونجایگزین،
مطلقو...کهبه
تأخیرانداختن
ازاوقاتمعّین
جایزنیست
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و تفّهم و خشــوع، هیبت تعظیم، رجا و حیا،  در پیشــگاه او 
حاضر شــویم و بگوییم: »إِنَّ َصاَلتِــي َونُُســِكي َو َمْحَیاَي َو 

َمَماتِي لِلِّ َربِّ الَْعالَِمیَن«  

نماز دستاوردهای 
ِِّه  نماز در نگاه نخســت، یــاد خداســت؛ »َو َذَکَر اْســَم َرب
لَوة  َفَصلَّی«  و یا در بیانات پیشــین گذشــت که: »أقِِم الصَّ
لِِذکری، َفاْســَعوا اِلی ِذکِر اللِّ و...«؛ یاد خدا نیز آرام بخش 
دل هاســت. ســكون و طمأنینه می آورد، نفس را مطمئّنه 
می ســازد؛ »ااَل بِِذکِر اللِّ تَطَمِئنُّ الُقُلــوب«، و حیات دل ها 
در پرتو ذکر اســت؛ »فی الّذکِر َحیوُة الُقُلــوب« پس نماز 
ذکر بزرگ الهــی اســت. همان طور که قرآن ذکر اســت؛ 
»ِذکٌر لِلعالَمیَن«، و ثمره اش آرامش درون و ســالمت روح 

و روان است.
نماز، حرکت در ســایه  سكون اســت. حرکت با روحی آرام 
و نهادی مطمئن در پراضطراب تریــن لحظه های زندگی، و 
نماز نه تنهــا مایه پیدایش ذکر و اطمینان قلبی اســت، بلكه 
عامل بقای آن نیز هســت. خداوند متعال می فرماید: اگر به 

طمأنینه نیز رسیدید، نماز را به پا دارید.  
ـ نمــاز، تعظیــم در پیشــگاه کبریایی حق را بــه ارمغان 
َِّذیــَن یُِقیُموَن  ل می آورد و از سرکشــی بــاز مــی دارد؛ »ا
َکاَة َوُهــْم َراِکُعــوَن«  آن هایی که  ــاَلَة َویُْؤتُــوَن الــزَّ الصَّ
نمــاز را به پــا می دارنــد و زکات می پردازند، ایشــان از 
رکوع کنندگان )و ســر تعظیم فرودآورنــدگان( به درگاه 

هستند. خدا 
الَة َواتَُّقوُه«؛  تمرین  ـ نماز، تقواپیشگی اســت؛ »أَقِیُمواْ الصَّ

پارسایی و نظم است. 
ـ نمــاز، برانگیزاننــده روح بــرادری و مهــرورزی میــان 
ــاَلَة... َفإِْخَوانُُكْم فِي  انسان هاســت. »َفإِن تَابُواْ َوأََقاُمــواْ الصَّ

یِن«   الدِّ
ـ نماز، شــوق دیدار حّق اســت، جمله ذکر محبوب اســت؛ 
اَلَة«،  برای  ِِّهْم َوأََقاُمــواْ الصَّ َِّذیَن َصَبُرواْ ابِْتَغــاء َوْجِه َرب »َو ال
تحصیل رضای دوست برپا می شــود و خوشنودی حق را به 

دنبال دارد؛ »َرِضَی اللُّ َعْنُهم َو َرُضوا َعْنُه«
ـ به پا داشتن نماز، عدم پیروی از خواهش های نفس است؛ 

َهَواِت«   اَلَة َواتََّبُعوا الشَّ »أََضاُعوا الصَّ
ـ نمــاز در کنــار بردبــاری و شــكیبایی اســت و مكّمل 
یكدیگرند و دو بال پرواز روح و اندیشــه  انســان در مسیر 
ابِِریــَن َعلَی َمــا أََصابَُهــْم َوالُْمِقیِمي  بندگی اســت؛ »َوالصَّ

اَلِة«  لصَّ ا
ـ نماز، شــرط گزینش دعوت گران به منصب پیشوایی مردم 
و الهام همه کارهــای نیک اســت؛ »َو أَْوَحْیَنا إِلَْیِهــْم فِْعَل 

اَلِة«  الَْخْیَراِت َوإَِقاَم الصَّ
ـ نماز به شــكرانه  تمّكن و اقتداریافتن در زمین است. نماز، 
جانشــینی صالحان و پرهیزکاران در زمین را نوید می دهد؛ 
اَلَة،  َواألَرُض یَِرثُها  نَّاُهْم فِــي األَْرِض أََقاُموا الصَّ َِّذیَن إِن مَّكَّ »ال

ِعباِدَی الّصالُِحون، َو العاقَِبُة لِلُمّتقیَن«
ـ نماز، از زشــتی ها و کارهای ناپســند باز مــی دارد؛ »إِنَّ 

اَلَة تَْنَهی َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكِر«  الصَّ
ـ نمــاز، نظــارت همگانی و امر بــه معروف و نهــی از منكر 
ــاَلَة َوأُْمْر بِالَْمْعــُروِف َوانَْه َعِن  را می طلبــد؛ »یَا بَُنيَّ أَقِِم الصَّ

 » لُْمنَكِر ا
ـ نماز به کارگشــایی و گره گشــایی مشــكالت مالی مردم 
ا«؛   َ َقْرًضا َحَســنً اَلَة... َوأَْقِرُضوا اللَّ می انجامــد؛ »َو أَقِیُموا الصَّ
نمــاز بخوانید و به خــدا وام دهیــد و آنچه پیــش از خود 

فرستاده اید، نزد او حاضر و آماده خواهید یافت.
ـ و نماز در بیــان پیامبر و خاندان پــاک آن حضرت، دارای 

نتیجه هاست: این 
ـ نماز به شــما آرامــش، فروتنی، زاری با خــوف، نومیدی 
از ظواهــر فریبای دنیا، پشــیمانی از گنــاه و غفلت، و روح 

قناعت را ارزانی می دارد.
ـ نماز، ســتون اســتوار دیــن و نردبــان عــروج به اوج 
کمــاالت مؤمــن اســت؛ نزدیک تریــن راه رســیدن به 

خداست.
ـ نماز، راه روشــن پیامبران و مایه  خوشــنودی حق است. 
نماز نور مؤمن، همــان نوری که در جهان دگر، ره گشــای 

ماست. 
ـ نماز، بهترین کردار انســان و آخرین ســفارش پیامبران، 
پیرایش انســان از خودپسندی و نخســتین چیزی است که 

فردای قیامت از آن پرسیده می شود و... 

نمازبهشما
آرامش،فروتنی،

زاریباخوف،
نومیدیازظواهر

فریبایدنیا،
پشیمانیازگناه
وغفلت،وروح
قناعتراارزانی

میدارد
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تقوا پیشــه کنید: یكی از صفات پســندیده، خویشــتن داری و 
پرهیزکاری و تقوای الهی پیشــه کردن است که پیامبر)ص( نیز 

َ« )احزاب/1( به تحصیل آن امر شده است: »یَا أَیَُّها النَِّبيُّ اتَِّق اللَّ

گفتار نیک: با مردم به نیكی ســخن بگویید: »ُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا« 
)بقره/۸3( و با آن ها به بهترین روش مجادله کنید، به آهستگی 
و با نرمی گفتگو نمایید. »َفُقواَل لَُه َقــْواًل لَیًِّنا« )طه/۴۴( حتی با 

ستمكاری چون فرعون )طاغوت نامی زمان(.
 

امانت دار باشید: امانت داری خطیر، مشكل و مسئولیت آور است، 
کمتر کســی زیر بار امانت می رود و خداونــد متعال می فرماید: 
ما امانت را به آســمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشــتیم، همه 
از پذیرش آن ســر باز زدند و انســان، بار امانت به دوش گرفت. 
اَواِت َواأْلَْرِض َوالِْجَبــاِل َفَأبَْیَن أَْن  ــمَ َّا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعلَی السَّ »إِن
َُّه َکاَن َظُلوًما َجُهواًل«  یَْحِملَْنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْلِنَْســاُن إِن

)احزاب/۷2(
اکنون که امانتداری را پذیرفتی به خاطــر نادانی و ...، به خاطر 
ترس از خدا، امانت را ادا کن. »َفإِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا َفلُْیَؤدِّ الَِّذي 
َُّه« )بقره/2۸3( خداوند فرمان می دهد  َ َرب اْؤتُِمَن أََمانََتُه َولَْیتَِّق اللَّ

شــما را که، امانت ها را به 
صاحبان آن ها بسپارید تا 
از آن نگهــداری نمایند و 
خیانتی در آن روا ندارند؛ 
ایــن امانــت، تكلیف و 
مسئولیت است، حكومت 
اســت،  فرمان روایــی  و 
صندوق  یــا  خزانه داری 
امانات است. هرچه باشد 
)صدق امانــت کند( باید 
به اهــل آن و امانت داران 
شایســته ســپرده شود. 
وا  َ یَْأُمُرُکْم أَْن تَُؤدُّ »إِنَّ اللَّ
أَْهلَِها«  إِلَــی  اأْلََمانَــاِت 
اگر  )نســاء/۵۸( حتــی 

حرفی در نشستی باشد!

وفــای بــه عهــد: به 
پیمان های خویش وفادار 
بِالُْعُقوِد«  باشــید.»أَْوُفوا 
)مائــده/1( اگرچــه این 
پیمان بــا هرکــس که 
می خواهــد باشــد، بــه 
راســتی کــه پیمان هــا 

بازخواست می شوند. 

صبر و شکیبایی: صبر یعنی بردباری و همیشه با رشد عقلی همراه 
است. صبر، امنیت در پرتو خداســت. جزع و فزع، ناامنی است، 
بریدن از خداست و امام علی)ع( می فرماید: صبر از ایمان است یا 
هر که صبر ندارد، ایمان ندارد. »َفاْصِبْر َصْبًرا َجِمیاًل« )معارج/۵( 
تعبیر روزه به صبر هم از این روســت، چون َکِفّ نفس اســت و 
کسی نداند و نشناسد تا اظهار نشود. خالص برای خداست. آنچه 
پذیرفتنی اســت عمل خالص اســت. صبر هرچه زیادتر باشد، 
پاداش آن بزرگ تر است و ســخت ترین بالها نزد پیامبران)ع( و 
ائمه)ع( و سپس مؤمنان اســت. »َفاْصِبْر َکَما َصَبَر أُولُو الَْعْزِم ِمَن 
ُسِل« )احقاف/3۵( صبر بر سه گونه است: صبر بر طاعت، صبر  الرُّ

بر گناه و صبر بر مصیبت.

فروتن باشــید: بندگان خاص خدای رحمان، آن هایی هســتند 
ْحَمِن  که روی زمین به تواضــع و فروتنی راه روند. »َو ِعَبــاُد الرَّ
َِّذیَن یَْمُشوَن َعلَی اأْلَْرِض َهْونًا«. فروتنی نعمتی است که هرگز  ال
مورد طمع و رشک حسودان قرار نمی گیرد و جز به رفعت مقام و 

مرتبه برتر انسانی و اخالقی و شأن اجتماعی نمی افزاید. 

همفکری کنید: برای رســیدن به کمال و هــدف متعالی و توفیق 

قرآن و سعادت دنیا و آخرت

نکته
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یافتــن در انجام امور، مشــورت کنید، از خودرأیــی بپرهیزید، 
همه کس، همه چیز ندانند، هم ســویی در رســیدن به مقصود 
مشترک، پسند عقل اســت، تضمین توفیق و کمال و انجام بهتر 
هر کاری است، فرمان حق اســت. »َوَشــاِوْرُهْم فِي اأْلَْمِر« )آل 

عمران/1۵9(
اســتبداد رأی را روا مدارید و در امور جاری زندگی، برنامه های 
سیاســی، اقتصادی، آموزشــی، خانوادگی و ... با هم، همفكری 
کنید و ســعی کنید همه امورتان در نزد شــما به شــورا باشد، 
»َوأَْمُرُهْم ُشوَری بَْیَنُهْم« )شــوری/3۸( و حضور مجالس شورا، 
قانون گذاری هــا، نشســت های علمی، آموزشــی، تحقیقاتی و 
تصمیم گیــری و... در جامعه های روز دنیا نشــان از اهمیت این 

اصل اسالمی و اخالقی است.

پیشی گرفتن در نیکی ها: هستند کسانی که در هر کاری پیش قدم 
می شــوند و از پیش آهنگان شــمرده می شــوند. گروهی توان، 
عالقه، زمینه، انگیزه، هدف و شــرایط پذیرش یــا اقدام کاری 
را دارنــد به محض دعوت یــا فرمان و ...، آغازگر آن می شــوند، 
نخســتین گروندگان به اســالم، راهیان جهاد، انفاق کنندگان، 
برپادارندگان نمــاز، تحصیل کنندگان علــم و دانش، احیاگران 
ارزش های اسالمی، گروه های هم یاری و امداد و نجات، مصلحان 
اجتماعی، انقالبی های عقیدتی، مبارزان سیاسی و ... را می توان 
از پیش آهنگان قافله بشــریت در عرصه های گوناگون برشمرد. 
این ســرعت گرفتن در نیكی ها و طاعت خــدا، از برتری نفس 

حاصل می آید. 
و گروهی در کارهــای نیک، هم یاری، رفتارهای پســندیده و ... 

گوی سبقت را از همگان می ربایند و آن ها از شایستگان اند.
الِِحیَن«  » َویَُساِرُعوَن فِي الَْخْیَراِت َوأُولَِئَک ِمَن الصَّ

)آل عمران/11۴(

یِل«  ــبِ ِ َقْصُد السَّ میانه روی: راه میانه، راه خداســت »َوَعلَی اللَّ
)نحل/9( بر خداســت که راه اعتدال را بنمایاند. بعضی از راه ها 
ناجور و ناراست است، از گام نهادن در آن ها دوری کنید. میانه رو 
و انســان معتدل به تعریف امام صادق)ع( کسی است که خشم 
او را از حق خارج نسازد و خرســندی او را به حوزه باطل نكشاند 
ًة َوَســًطا«  و خداوند انســان ها را میانه رو آفریــد؛ »َجَعلَْناُکْم أُمَّ

)بقره/1۴3(
اعتدال در اقتصاد یعنی بی نیازی همیشــگی. اعتدال در اخالق 
یعنی ســالمت نفس از انحراف و بیماري های اخالقی، روانی و... 
اعتدال در دیــن، توجه به باور خدایی و دیــن پایدار و کامل آن. 
اسالم، صراط مستقیم اســت که پیامبر به یاران خود نشان داد 

که راه راست این است و جز این نیست.

پایداری کنید: برای رســیدن به هدف نهایــی و مقصود خویش، 
هرکس نیازمند به اســتقامت، پایداری و عــدم تزلزل روحیـ  
روانی، فكری و عقیدتی اســت. باید با همه ناسازگاری ها پیكار 

کرد تا هدف را در آغوش کشید. از این رو در راه کمال و مبارزه با 
نفس و رسیدن به خیر مطلوب، فرمان است که استقامت ورزید؛ 

»َفاْسَتِقْم َکَما أُِمْرَت« )هود/112، شوری/1۵(
عفو)بخشــایش( کنید: عفو به معنای بخشودگی و از گناه کسی 
در گذشتن و بخشایش آمده است. عفو، جایی است که به کسی 
بدی روا داشته، حقی پایمال شده، ستمی رفته، زیانی وارد شده 
و ... و می تواند مقابلــه به مثل نماید، قصاص کنــد، دیه بگیرد، 
زیان بزند، حقش را بســتاند، پاســخ نامردی ها را بدهد و ...، اما 
می گذرد، می بخشــاید و عفو می کند و این کردار صاحب حق، 
دارای پاداشی است فراوان و بی حساب که خدا می داند؛ »َو َجَزاُء 
َُّه اَل یُِحبُّ  ِ إِن َســیَِّئٍة َســیَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفَأْجُرُه َعلَی اللَّ

الِِمیَن« )شوری/۴۰( الظَّ
سزاســت اخالق خود را به رفتار و منش خدایی آراســته کنیم 
و از بدی های خلــق درگذریم تا خالق مهربان نیــز گناهان ما را 
ُ لَُكْم« شما  ببخشــاید.»َولَْیْعُفوا َولَْیْصَفُحوا أاََل تُِحبُّوَن أَْن یَْغِفَر اللَّ
دوست ندارید که خدا شما را مورد آمرزش قرار دهد؟! پس با عفو 
و بخشایش رفتار کنید و از بدی های دیگران به آسانی بگذرید و 
این فضیلتی است نیكو و اخالقی اســت کریمه که خداوند بدان 
َ یُِحبُّ الُْمْحِسِنیَن«  امر فرموده است؛ »َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح إِنَّ اللَّ

)مائده/13(

نیکی کنید: نیكی و نیكوکاری از کماالت پســندیده است که در 
اخالق اســالمی بدان اشــارت ها رفته اســت. می خوانیم: »إِنَّ 
َ یَْأُمــرُ بِالَْعْدِل َواْلِْحَســاِن« )نحل/9۰( نیكی بیشــترین اثر  اللَّ
را در جذب و تســخیر دل ها و عاطفه و احساســات مردم دارد. 

اعتدالدردین،
توجهبهباور
خداییودین
پایداروکامل
آن.اسالم،
صراطمستقیم
استکهپیامبر
بهیارانخود
نشاندادکهراه
راستایناست
وجزایننیست

نکته
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انسان ها بنده نیكی اند، حتی 
جانوران وحشی و گزندگان 
و درندگان نیز رام احســان 
و نیكی بشر شــده اند. نیكی، 
کمندی است بر گردن که هر 
موجودی را به سوی نیكوکار 
می کشــاند و پاداش نیكی، 

همانا نیكی است.

دیــده  بگیریــد:  عبــرت 
عبرت بیــن، بــه ظرافت ها، 
تجربه هــا،  پیچیدگی هــا، 
 ... و  عاقبت هــا  ســنت ها، 
می نگــرد، جهــان را کتاب 
حق تعالی می بیند. هر برگ 
ســبز را، معرفت کــردگار 
می یابــد، جهان هســتی را 
پرتوی از جمال و جالل حق 

می داند، به هر چه می نگرد درس می گیرد، بر بینش، اندیشــه، 
یقین و ایمانش می افزاید و این صفت برجسته از آِن خردمندان، 
ژرف اندیشــان و آزمودگان و خداترســان اســت؛ آن هایی که 
بصیرت دارند. خداوند جهت ارتقای دقت، تأمل و پند انســان از 
رخدادهای جهان و ســنت های نیاکان، دستور به عبرت آموزی 
می دهد و پس از بیــان واقعه هالکت کافــران و نصرت خداوند 
می فرماید: عبرت بگیرید ای هوشــیاران عالم »َفاْعَتِبُروا یَا أُولِي 

اأْلَبَْصاِر« )حشر/2(

سپاسگزار باشید: شكر و سپاس از صفت های پسندیده و از صفات 
برجســته خداوند، پیامبران و بندگان شایسته و پارسای اوست. 
َ َشــاِکٌر َعلِیٌم« خداوند بســیار آمرزنــده، بردبار، دانا و  »َفإِنَّ اللَّ
سپاسگزار اســت. از این رو همه بندگان را به دوری از ناسپاسی 
واداشته و فرمان به شــكرگزاری می دهد. برای آراستن بشر به 
زینت شكر، به یادآوری نعمت های گوناگون می پردازد و فلسفه 

بخشش، بیان و آفرینش آن ها را سپاسگزاری معرفی می کند:
ـ شما را مورد بخشایش خود قرار دادم تا شاید شكرگزار باشید. 

)بقره/۵2(
ـ پس از مرگ شما را برانگیختم، شاید سپاس گزارید. )بقره/۵6(

ـ خدا را بزرگ دارید، به آنچه که شما را هدایت کرد و شاید شكر 
او کنید. )بقره/1۸۵(

ـ تقوای الهی را پیشــه کنید شــاید ســپاس گزار گردید. )آل 
عمران/123(

ـ اراده کردیم تا شما را پاکیزه ســازیم و نعمت ها را بر شما تمام 
گردانیم. شاید در مقام شكرگزاری برآیید. )مائده/6(

امیدوار باشــید: امید، چــراغ فــراراه زندگی اســت. نومیدی، 

خشــكاندن نهــال هســتی 
است. امید است که نطفه ای 
به جــوان برومندی برســد، 
نهال بــه درختــی تنومند، 
نوآموزی به کرسی استادی و ...، 
امید اســت که بــه پیروی از 
احكام خدا و قبولی طاعات و 
پاداش نیک می انجامد، امید 
به رحمت، یاری و گشــایش 
و نظــارت حق اســت که به 
زندگی رنــگ جاذبه می زند. 
نومیــدی در درگه او، گناهی 
است نابخشــودنی )یعنی به 
پوچی رســیدن، به بن بست 
رســیدن(، در حالی که خدا 
هســت، زندگی نیز هست و 
او همگان را بســنده خواهد 
بود و باید با دست امیدواری 
درب رحمتش را کوفت، چــون مواللی متقیــان. امیدواری در 
قاموس زندگی هدفمند، به عنوان معیار ارزش و سنجش مطرح 
می شــود. امید، نه برای تخدیر اذهان است، بلكه نیروی حرکت 
است برای فردایی بهتر. کســی که امیدوار دیدار حق است باید 
ِِّه َفلَْیْعَمْل  به کارهای شایســته بپردازد. »َفَمْن َکاَن یَْرُجو لَِقاَء َرب

َعَماًل َصالًِحا«.

پرهیز از ســخن باطل)بیهوده(: لغو به معنای بیهوده، فایده آنچه 
که به حساب و شــمار نیاید و به معنی خطا و باطل آمده است، 
سخن باید ســنجیده، پخته و از روی نیت و اندیشه باشد. پند و 
مصلحتی به دنبال داشته باشد. سخن باید جدی و استوار باشد 
و به دور از هرگونه تهمت، افترا، غیبت، دروغ، گناه، عیب جویی، 
سوگند دروغ و ناسزا، شوخی و هتک حرمت و ... . نباید به هزل، 
هجو و لغو ســخن گفت، حتی نباید آن ها را شــنید. کسانی که 
دارای شخصیت سالم و منش انسانی هستند، به هنگام برخورد 
به حرف یــا کار لغــو، از آن بزرگوارانه می گذرنــد. کیان خود 
را به شــنیدن یا نگریســتن لغو فدا نمی کنند و از موضع آن هم 
می گریزند و در ویژگی ایمان آورنــدگان می خوانیم که آن ها به 
هنگام شنیدن ســخت لغو، روی می گردانند؛ »َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو 
أَْعَرُضوا َعْنُه« )قصص/۵۵( بلكه همیشه از لغو اعراض دارند؛ »َعِن 

اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن« )مؤمنون/3(
در گفتار و کردار بهشــتیان نیز، هرگز ســخنی به لغو شــنیده 
نمی شــود؛ »اَل یَْســَمُعوَن فِیَها لَْغًوا« )مریم/62(. ســخن لغو، 
همیشه همراه دروغ و گناه در این چند آیه آمده و نشان می دهد 
سخن بیهوده و گزاف، یا خود این ویژگی ها را دارد و یا زمینه ساز 
دروغ و گناه است؛ »اَل یَْسَمُعوَن فِیَها لَْغًوا َواَل تَْأثِیًما« )واقعه/2۵(، 

»اَل لَْغٌو فِیَها َواَل تَْأثِیٌم« )طور/23(

نیكی،کمندی
استبرگردنکه
هرموجودیرا

بهسوینیكوکار
میکشاندو
پاداشنیكی

همانانیكیاست
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فرهنگ اسالمی، فرهنگی وحیانی است 
که بر پایه قرآن کریــم، رفتارهای پیامبر 
اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( و احادیث 
و روایات منقــول از آن ها شــكل گرفته 
است. بدیهی اســت که فرهنگ اسالمی، 
در برخی از موارد، با فرهنگ مســلمانان 
در طول تاریخ اسالمی متفاوت باشد. این 
تفاوت از آن جا ناشــی می شود که تفسیر 
مسائل و عمل بر اساس برخی از اطالعات 
به دســت آمــده در طی زمــان متحول 
شــده و نوعی از برداشت های تكمیلی در 
همان مســیر اصلی فرهنگ اسالمی و یا 
حتی برخالف آن انجام گرفته اســت. از 
این منظر اســت که می توان شیوه هایی 
از تنوع و تعــدد فرهنگــی را در جوامع 
اســالمی مشــاهده کرد که برخی ناشی 
از نوعــی ادغام فرهنگ ملی و اســالمی، 

و برخی ناشــی از تفســیر و قرائت های 
مختلفی است که در طول زمان به دست 

آمده است. 

واژه وقــف گرچه در قــرآن کریم نیامده 
اســت، اما با توســعه مالی مســلمانان، 
گرایش به وقف نیز رونق یافته اســت. در 
ســیره امیرمؤمنان)ع( اهتمــام به وقف 

بسیار نقل شده است.1 
مفهــوم وقــف در فرهنــگ اســالمی، 
مفهومی اجتماعی است که دارای ابعاد و 
کارکردهای مختلفی است که مهم ترین 
آن ها این است که وقف، فرهنگی است که 
ریشه در اسالم دارد. این فرهنگ نه تنها 
برای مســلمانان تعیین شــده، که حتی 
برای مخالفــان و گمراهان نیــز در نظر 
گرفته شده است. ظرفیت وقف در جهان 
اسالم چنان با مدارا و تسامح دینی انجام 
گرفته که بخشــی از موقوفات مسلمانان 
برای برخورداری اقلیت هــای مذهبی و 
حمایت از آنان بوده اســت و این مشی از 

فرهنگ قرآنی2 و روایات اهل بیت گرفته 
شده که وقف را می توان برای مخالفان و 
گمراهان هم انجام داد و ارج و اعتبار دارد 
و عالمه طباطبایــی در تذکره و تبصره و 
دیگران به صراحت بــر صحت آن تأکید 

کرده اند.3 
صاحب جواهر هــم به این نكتــه اذعان 
می کند کــه یهود و نصاری بر کنشــت و 
کنیسه وقف کنند یا برای تورات و انجیل 
جایز است بی آن که فقیهی در آن اختالف 

داشته باشد.۴ 

شبکه معنایی وقف در قرآن کریم
ایزوتســو)1361( در مطالعاتی که انجام 
داده اســت شــیوه ای از کشــف شبكه 
معنایی قــرآن را ارائه کرده کــه در نوع 
خود منعكس کننده یک تحول گفتمانی 
است. ایازی )13۸۷( تحت عنوان شبكه 
معنایی وقــف در قرآن، در تــالش بوده 
اســت که این شــبكه معنایی را تبیین 
کند که به دلیل اهمیت این بحث به طور 

شبکه معنایی وقف در قرآن

شبکه معنایی واژه های وقف و مصادیق آن ها در قالب یک 
مجموعه ارزشمند از ارزش های اخالقی

دکترحسنبشیر
استاددانشگاهامامصادق)ع(

دیدگاه
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خالصه به آن اشاره می شود. بدیهی است 
که در هر زمینه و برای تكمیل این شبكه 
معنایی مواردی نیز به آن اضافه شــده و 
گسترش یافته است. ایازی در این زمینه 
می گوید: »شبكه معنایی واژه های وقف و 
مصادیق آن ها، حاکی از آن است که این 
کتاب الهی یک مجموعــه از ارزش های 
اخالقی را آورده است که با قرار گرفتن در 
یک نظام یا شبكه خاص قرآنی در ارتباط 
با ســایر کلمات، توان ایده ای نظام مند از 

وقف را فراهم می سازد.«۵
آنچه در شــبكه معنایی مورد توجه قرار 
گرفته اســت، دو رویكرد مهمی اســت 
که مبتنی بر ارزش ها و مصادیق اســت. 
قرآن کریم ارزش های وقف یا صدقات را 
تبیین و در این زمینه بــه مصادیق آن ها 
نیز اشاره کرده است. بنابراین می توان در 
این زمینه به مفهوم اخالق شناسی وقف 
در قرآن کریم اشــاره کرد که شامل چند 

مورد است:

1. انفاق
یكــی از واژه های مربوط بــه وقف، انفاق 
اســت. واژه انفاق بیش از ۷۵ بار در قرآن 
کریم بــا تعبیرهای مختلف به تشــویق، 
آداب، شــرایط و موضوع هــای آن به کار 
رفته است. در این زمینه می توان به آیات 
2۷۴، 26۵، 261 و 262 بقــره، ۷ حدید، 

29 فاطر و ۴6 نساء اشاره کرد.

2. محسنین
مفهوم احســان، محســن، نیكــوکاری 
و نیكــوکار در قــرآن کریم بــه کارهای 
پســندیده و مفیــد در جامعــه اطالق 
می شــود. خداوند در ســوره قصص آیه 
 ُ ۷۷ می فرمایــد: »َوابَْتِغ فِیَمــا آتَاَک اللَّ
اَر اْلِخــَرَة َواَل تَْنَس نَِصیَبــَک ِمَن  الــدَّ
ُ إِلَْیَک َواَل  نَْیا َوأَْحِسْن َکَما أَْحَســَن اللَّ الدُّ
َ اَل یُِحبُّ  تَْبِغ الَْفَســاَد فِــي اأْلَْرِض إِنَّ اللَّ
الُْمْفِسِدیَن: در آنچه خدا به تو عطا کرده 
است ســرای آخرت را بجوی و در زمین  
خواهــان فســاد مبــاش، بی تردید خدا 

مفسدان را دوست ندارد.« 
»بنابرایــن وقف، احســان، خیرخواهی 
و قصــد سودرســانی به دیگران اســت. 

احســانی فراتر از عدالت که مستمر است 
و بر اســاس نیاز جامعه انجــام می گیرد، 
هرچند کــه در مواردی وقــف به چیزی 
مانند نگهداری پل روســتایی دورافتاده، 
به ظاهر کوچک می آید.«6 در این زمینه 
می توان به آیات22 و ۵6 ســوره یوسف، 
1۴ سوره قصص، 69 عنكبوت و 1۴۸ آل 

عمران اشاره کرد.

3. سبیل اهلل
واژه ســبیل 116 بار در قرآن کریم آمده 
اســت که عمدتاً بــه ســبیل الل در بعد 
ایجابی و ســلبی در مال و جــان و حتی 
هجرت و جهاد به کار رفته اســت. سبیل 
خدا در حــوزه مــال، یكــی از مفاهیم 
اجتماعی مربوط به وقف است که از یک 
سو جهت گیری رفتار مسلمانان را تعیین 
می کند که باید کار آنان در مســیر الهی 
باشد و از ســویی یكی از مصارف زکات و 
انفاقــات را که به کارهــای برجای مانده 
باشد، راهنمایی می کند.۷ قرآن کریم در 
این زمینه، در آیات مختلفی مانند 19۵ 
سوره بقره، 9۵ نساء، ۸ سوره حدید و ۴1 

سوره توبه صحبت کرده است.

4. حسنه
واژه حســنه 2۸ بار در قرآن کریم تكرار 
شــده اســت که بیشــتر به نیكی های 
اجتماعی در ابعاد ایجابی تفسیر می شود. 
نیكی کردن در راه خدا در حوزه مال نیز 
یكی از مفاهیم اجتماعی وحی مربوط به 

وقف است.
قرآن کریــم در آیات 16۰ ســوره انعام، 
3۴ فصلت و 3۰ ســوره نحل در این باره 

صحبت کرده است.

5. صدقه
واژه صدقــه، ۵ بــار در قــرآن کریم، به 
معنای اعطای مــال به کار رفته اســت 
که منطبق بر وقف و ناظر به دســتورات 
اخالقی در شــیوه و نحــوه پرداخت مال 
اســت. قرآن در این زمینه تأکید می کند 
که این اعطای مال نباید با منت و اذیت، 

همراه و یا برای تظاهر و ریا نباشد.
َِّذیَن  قرآن کریــم می فرماید: »یَا أَیَُّهــا ال

آَمُنوا اَل تُْبِطُلوا َصَدَقاتُِكــْم بِالَْمنِّ َواأْلََذی 
ـِذي یُْنِفــُق َمالَُه ِرئَــاَء النَّــاِس َواَل  َکالَـّ
ِ َوالَْیــْوِم اْلِخِر: اهــل ایمان!  یُْؤِمُن بِــاللَّ
صدقه هایتان را با منت نهادن بر مستحق 
و آزار روحی رســاندن به مستمند باطل 
نكنید، مانند کســی که مالش را به ربا به 
مردم انفاق می کند و به خدا و روز قیامت 

ایمان ندارد.«
در جهان بینی قرآن یكی از راه های تزکیه 
و پاک کــردن دل و تزکیه نفــس، دادن 
صدقه و جداکردن بخشی از اموال معرفی 
شده اســت. قرآن کریم در این زمینه، در 
سوره توبه آیه 1۰3 می فرماید: »ُخْذ ِمْن 
یِهْم بَِها: از  ُرُهــْم َوتَُزکِّ أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة تَُطهِّ
اموالشان زکاتی دریافت کن که به سبب 
آن ]نفوس و اموالشان را[ پاک می کنی و 

آنان را رشد و تكامل می دهی.« 

6. ایثار
واژه ایثار و از خودگذشــتگی از واژه های 
دیگری است که در قرآن کریم آمده است 
و می تواند یكــی از واژه های کلیدی وقف 
به شمار آید. قرآن کریم بر افرادی تأکید 
می کند که به جای ولخرجی، در زندگی 
شخصی خود قناعت کرده، و اموال خود 

را وقف می کنند.
قرآن کریــم در این زمینــه می فرماید: 
»َویُْؤثُِروَن َعلَی أَنُْفِســِهْم َولَــْو َکاَن بِِهْم 
َخَصاَصٌة َوَمْن یُوَق ُشــحَّ نَْفِســِه َفُأولَِئَک 
ُهُم الُْمْفلُِحوَن: و آنــان را بر خود ترجیح 
می دهند؛ گرچه خودشان را نیاز شدیدی 
]به مال و متاع[ باشد و کســانی را که از 
بخل و حرصشان باز داشــته اند، ]بر همه 

موانع و مشكالت دنیا و آخرت[ پیروزند.

7. الباقیات الصالحات
این واژه دو بار در قرآن به کار رفته است. 
یكی در ســوره کهف و دیگری در سوره 
مریم؛ دو ســوره ای که پشــت سر هم در 
مصحف آمده و هر دو بــار این کلمه ناظر 
به کارهــای خیر اجتماعــی و ماندگار و 
در تشــویق به کارهای نیــک و در برابر 
زندگی زودگذر مــادی برای پس از مرگ 
توصیف شده است.۸ بنابراین از مهم ترین 
کلیدواژه های وقــف در قرآن کریم همان 

سبیلخدا
درحوزهمال،
یكیازمفاهیم
اجتماعیمربوط
بهوقفاست
کهازیکسو
جهتگیری
رفتارمسلمانان
راتعیینمیکند
کهبایدکارآنان
درمسیرالهی
باشدوازسویی
یكیازمصارف
زکاتوانفاقات
راکهبهکارهای
برجایمانده
باشد،راهنمایی
میکند
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واژه هایی هســتند کــه در تشــویق به 
پرداخت مال و ثــروت و بی اعتباری دنیا 
و ترجیح امر آخرت آمده که در شناخت 
ایــن ارزش اجتماعــی و جهت گیری و 
نظام مند کردن آن نقــش مؤثری دارند 
و با تكیه بــر آن ها می تــوان کاربردهای 
معنایی، هدایتی، تربیتــی و برنامه ریزی 
آن را تعیین کــرد و این فرهنــگ را در 
جامعه گســترش داد یــا از آن اصول و 
قواعدی درباره وقف اســتخراج کرد. در 
واقع بدون توجه به این مجموعه از آیات 
نمی توان نظــام و جهت گیری وقف را در 
قرآن کریــم تعریف کرد و گســتردگی 
آموزه هایی که قرآن در حــوزه معنایی و 
فرهنگ ســازی وقف بیان کرده به دست 
آورد. از این رو برای فهــم دینی باید این 
کلیدواژه ها را در یک نظام مرتبط معنایی 
لحاظ کــرد، نــه این که آن هــا را جدا از 

یكدیگر تصور کرد.9 

8. بخشش
بخشیدن در راه خدا یک خصلت و اخالق 
پسندیده اســالمی اســت. وقف نیز یک 
بخشندگی مستمر اســت که در راه خدا و 

برای خدمت به خلق خدا انجام می گیرد. 
ا َمْن أَْعَطی  خداوند متعال می فرماید: »َفَأمَّ
ــُرُه  بِالُْحْسَنی*َفَسُنَیسِّ َق  َواتََّقی*َوَصــدَّ
لِلُْیْســَری: اما کســی که ]ثروتــش را در 
راه خدا[ انفاق کرد و پرهیزگاری پیشــه 
ســاخت*و وعده نیكوتر را ]که وعده خدا 
نســبت به پــاداش اتفــاق و پرهیزگاری 
اســت[ باور کرد* پس به زودی او را برای 
راه آســانی ]که انجام همه اعمال نیک به 

توفیق خداست[ آماده می کنیم.«
در این آیه از عطا و بخشــش ســخن به 
میان آمده، بدون این که به مورد بخشش 
اشــاره شــود، چون اصل، بخشندگی و 
بخشــش اســت هرچه می خواهد باشد؛ 
خواه مالی، خــواه آبرویی و خــواه بدنی 
باشــد.1۰ برخــی گفته انــد: »اعطی« به 
عبادات مالی و »اتقی« به ســایر عبادات 
و انجام واجبات و ترک محرمات اشــاره 
دارد، اما بهتر اســت بگوییــم: منظور از 
اعطی همان انفــاق در راه خدا و کمک به 
نیازمندان، و تقوا اشــاره است به این که 
هنگام انفاق و بخشــش و تهیــه اموال از 
طریق مشــروع و انفاق آن منت و آزاری 

در کار نباشد.11

9. قرض الحسنه
قــرض در راه خدا یک عمــل نیكوکارانه 
و »بّر« اســت. وقف نیز معامله با خداوند 
متعال و قرض الحســنه در راه اوســت. 
خداوند در ســوره مزمل، آیه 2۰ در این 
َ َقْرًضا  زمینه می فرمایــد: »َوأَْقِرُضــوا اللَّ
ُموا أِلَنُْفِســُكْم ِمــْن َخْیٍر  َحَســًنا َوَما تَُقدِّ
ِ ُهَو َخْیــًرا َوأَْعَظَم أَْجًرا:  تَِجُدوُه ِعْنــَد اللَّ
برای جلب خشــنودی خدا به نیازمندان 
وام نیكــو بدهید و آنچــه را از عمل خیر 
برای خود پیش می فرســتید، آن را نزد 
خدا به بهتریــن صــورت و بزرگ ترین 
پاداش خواهید یافت.« در آیه فوق، وقف 
می توانــد مصادیق دو واژه خیــر و قرضاً 
حســناً باشد. قرض الحســنه در حقیقت 
همان انفاق های مســتحبی است و این 
بزرگوارترین تعبیری اســت کــه در این 
زمینه تصور می شود؛ چرا که مالک تمام 
ملک ها از کســی که مطلقاً چیزی ندارد، 
قرض می طلبد تا از ایــن طریق وی را به 
انفاق، ایثار و کسب فضیلت این عمل خیر 

تشویق کند.12 

پینوشت:
1 . حر عاملی، 1۴1۴ ه.ق؛ 1۸6؛ 

طوسی، 1۴۰۷، ج9 :13۰
َِّذیــَن لَْم  ُ َعــنِ ال 2 اَل یَْنَهاُکــُم اللَّ
یــِن َولَْم یُْخِرُجوُکْم  یَُقاتُِلوُکْم فِي الدِّ
وُهْم َوتُْقِســُطوا  ِمْن ِدیَاِرُکْم أَْن تََبرُّ
یَن:  َ یُِحبُّ الُْمْقِســطِ إِلَْیِهــْم إِنَّ اللَّ
خدا شما را از نیكی کردن و عدالت 
نسبت به کســانی که در کار دین با 
شما نجنگیدند و شــما را از دیارتان 
بیرون نكردند، باز نمــی دارد، زیرا 
خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. 

)ممتحنه/۸(
3 . مرواریــد، 1۴13 ه.ق؛ نجفــی، 

136۸:33
۴ . نجفی، 136۸، ج2۸: 36 به نقل 

از ایازی، 13۸۷: 3۸-9
۵ . ایازی، 13۸۷: ۴۰
6 . ایازی، 13۷۸: ۴1

۷ . همان
۸ . ایازی، 13۷۸: ۴۵

9 . همان
1۰ . شریعتی، 13۷۸، ج 2: 6۷

11 . مــكارم شــیرازی، 13۵۵، ج 
۷3 :2۷

12 . همان

قرضالحسنه
درحقیقت

همانانفاقهای
مستحبیاستو
اینبزرگوارترین

تعبیریاست
کهدراینزمینه
تصورمیشود؛
چراکهمالک

تمامملکهااز
کسیکهمطلقًا
چیزیندارد،

قرضمیطلبدتا
ازاینطریقوی
رابهانفاق،ایثار
وکسبفضیلت
اینعملخیر
تشویقکند

دیدگاه
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 مسئولیت
اجتماعی

امر به معروف و 
نهی از منکر

راهكاردینبرایکاهش
ناهنجاریهایاجتماعی
شرایطامرونهیکردن
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مفهوم شناسی 

امر به معــروف و نهی از منكــر، نظارت 
همگانی بــر نكات ضعــف و قوت محیط 
اســالمی  و کارکرد دینــداران در درون 
جامعه دینی اســت. راهی کــه آغازش 
روشــن، مســیرش مشــخص، هدفش 
متعالی، و همــاره بدون کــج روی ادامه 
دارد. در این نوشــتار کوتاه مفهوم امر به 
معروف و نهی از منكــر از نظر کارکردی 

در جامعه مورد واکاوی قرار گرفته است.
ـ فرمان بــه نیكی هــا، هماره بــا نفی و 
اثبات است. )نفی رفتار و اندیشه و گفتار 
موجود و رســیدن به کردار شایســته و 

مطلوب(.

ـ فرمان به نیكی ها دگراندیشــی است، 
عشق به مردم و نوع دوستی است.
ـ سالم سازی فرد و جامعه است.

ـ نشــانه فطرت بیدار، ضمیــر آگاه، روح 
تّعهد و مسئولیت شناسی و تكلیف گرایی 

است.
ـ کشــاندن نفس لوامه )وجدان بیدار( به 

عرصه داوری و محاسبه نفس است.
ـ ضمانت اجرایی و احیای ارزش ها و همه 

بایدها و نبایدهاست.
ـ ترغیب و تشــویق نیكوکاران در جامعه 

دینی است.
ـ آگاه ســازی و پند و اندرز نیكوست، مر 

غفلت زد گان و بی خبران را!
ـ اهرم کنترل لجام گسیختگی در درون 

خانواده ها و اجتماع است.
ـ شناساندن حریم آزادی و ُحرمت انسان 

و قانون است.
ـ نشانه عشق به همه خوبی هاست.

ـ نشانه َصالح و اِصالح است.
ـ نشــانه حضور مســئوالنه دردمندان و 

آینده نگران پُر احساس است.
و  ُسســت عنصران  اراده  تقویــت  ـ 

سهل انگاران است.
ـ نظارت همگانی بر سرنوشــت و مصالح 

عمومی  جامعه ایمانی و انسانی است.
ـ امر به معــروف، جبران خألهای فكری، 

عقیدتی، فرهنگی و ارزشی افراد است.
ـ نگاهبان مرزهــای اخــالق و ارزش و 

حقوق دیگران است.
ـ نشانه آسیب شناسی است، فریاد است، 

بلكه دعوت به سالمت و درمان است.
ـ غیــرت دینی و کیان و َمنِش اســالمی 

 است.

امر به معــروف و نهی از منكــر، نظارت 
همگانی بــر نكات ضعــف و قوت محیط 
اســالمی  و کارکرد دینــداران در درون 
جامعه دینی اســت. راهی کــه آغازش 
روشــن، مســیرش مشــخص، هدفش 
متعالی، و همــاره بدون کــج روی ادامه 
دارد. در این نوشــتار کوتاه مفهوم امر به 
معروف و نهی از منكــر از نظر کارکردی 

در جامعه مورد واکاوی قرار گرفته است.
ـ فرمان بــه نیكی هــا، هماره بــا نفی و 
اثبات است. )نفی رفتار و اندیشه و گفتار 
موجود و رســیدن به کردار شایســته و 

مطلوب(.

ـ فرمان به نیكی ها دگراندیشــی است، 
عشق به مردم و نوع دوستی است.
ـ سالم سازی فرد و جامعه است.

ـ نشــانه فطرت بیدار، ضمیــر آگاه، روح 
تّعهد و مسئولیت شناسی و تكلیف گرایی 

است.
ـ کشــاندن نفس لوامه )وجدان بیدار( به 

عرصه داوری و محاسبه نفس است.
ـ ضمانت اجرایی و احیای ارزش ها و همه 

بایدها و نبایدهاست.
ـ ترغیب و تشــویق نیكوکاران در جامعه 

دینی است.
ـ آگاه ســازی و پند و اندرز نیكوست، مر 

غفلت زد گان و بی خبران را!
ـ اهرم کنترل لجام گسیختگی در درون 

خانواده ها و اجتماع است.
ـ شناساندن حریم آزادی و ُحرمت انسان 

و قانون است.
ـ نشانه عشق به همه خوبی هاست.

ـ نشانه َصالح و اِصالح است.
ـ نشــانه حضور مســئوالنه دردمندان و 

آینده نگران پُر احساس است.
و  ُسســت عنصران  اراده  تقویــت  ـ 

سهل انگاران است.
ـ نظارت همگانی بر سرنوشــت و مصالح 

عمومی  جامعه ایمانی و انسانی است.
ـ امر به معــروف، جبران خألهای فكری، 

عقیدتی، فرهنگی و ارزشی افراد است.
ـ نگاهبان مرزهــای اخــالق و ارزش و 

حقوق دیگران است.
ـ نشانه آسیب شناسی است، فریاد است، 

بلكه دعوت به سالمت و درمان است.
ـ غیــرت دینی و کیان و َمنِش اســالمی 

 است.

دکتراحمدعلیافتخاری
استاددانشگاهآزاد
اسالمیاسالمشهر

امر به معروف و نهی از منکر

مقاله
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ـ پیشــگیری از بحــران اخالقــی، 
اجتماعی و انحطــاط عظمت ملی و 

فرهنگی است.
ـ کنتــرل فســاد و محصورســازی 

بِِزهكاران است.
ـ توجــه عملی به احیــای ارزش ها و 
ترویج هر آنچه که پسندیده و ستوده 

است.
ـ نشانه رشد و توان جرأت و جسارت 
است. آن که حضرت لوط)ع( در برابر 
گناهكاران ایســتاد و پرســید، آیا در 
میان شــما یک مرد رشــید نیست 
تا مانع شــود؟ »أَلَیَس ِمنُكــْم َرُجٌل 

رَِّشیٌد«  
ـ نشــانه خیرخواهــی، کمال جویی، 
عاقبت اندیشی، گســترش نیكی ها و 

کردار شایسته است.

ـ پیشــگیری از بحــران اخالقــی، 
اجتماعی و انحطــاط عظمت ملی و 

فرهنگی است.
ـ کنتــرل فســاد و محصورســازی 

بِِزهكاران است.
ـ توجــه عملی به احیــای ارزش ها و 
ترویج هر آنچه که پسندیده و ستوده 

است.
ـ نشانه رشد و توان جرأت و جسارت 
است. آن که حضرت لوط)ع( در برابر 
گناهكاران ایســتاد و پرســید، آیا در 
میان شــما یک مرد رشــید نیست 
تا مانع شــود؟ »أَلَیَس ِمنُكــْم َرُجٌل 

رَِّشیٌد«  
ـ نشــانه خیرخواهــی، کمال جویی، 
عاقبت اندیشی، گســترش نیكی ها و 

کردار شایسته است.

ـ اجــرای عملی باورها و اندیشــه ها بر 
پایه آموزه های دینی است.

ـ فریاد رسا، علیه ســكوت و سازش و 
تسلیم در برابر گناه و طغیان است.

ـ صیقل روح اســت و صفــای درون. 
)چون آیینــه  تمام نمایی می شــود در 

برابر دیگران(
اجــرای  مأمــور  و  منــادی حــق  ـ 
فرمان های الهی اســت. )امرکننده به 

نیكی ها و...(
برابــر  تــوان جامعــه در  افزایــش  ـ 
آسیب پذیری است. )نوعی بیمه است در 

حوادث ناگوار اخالقی و اجتماعی و...(.
ـ مرزبــان آرمان هــای متعالــی یک 

مكتب، ملت و هویت اجتماعی است.
ـ تكــرار و گوشــزد کردن پــی در پی 
فضایــل اخالقی و ارزش هــای دینی و 

سجایای انسانی است.
ـ درست زیســتن را می آموزد، تا مرگ 

شایسته را به ارمغان آورد.
یــادآوری  بیــان گفتنی هاســت و  ـ 

دستورالعمل های آیات قرآن است.
ـ جایگاهــش بس رفیع اســت که امام 
علــی)ع( می فرماید: »همــه  کارهای 
نیک حتــی جهاد در راه خدا، نســبت 
به امر به معروف و نهی از منكر، بســان 
رطوبــت دهان اســت نســبت به آب 

دریا« )َکَنفَثِة ف  ی بٍَحر لُّجٍی( 

امرونهیریشــهفطری،غریزیو
عقلیدارد

شــرع، پذیرای حكــم و فرمــان ِخَرد 
اســت و کدام عقل ســالم، ســكوت و 
ســازش با انحرافات، کج روی ها، فساد 
و... را می پذیــرد؟ بی تفاوتــی را، ارج 
می گذارد؟ رنگ پذیری را می ســتاید؟ 
کدام خردمند، راهنمایی، دل ســوزی، 
و  خیرخواهــی  مسئولیت شناســی، 
تالش برای اصالح و سالم ســازی فرد 
و جامعــه را محكــوم می کند؟! داوری 
عقل منطبــق بر احكام شــرع مقدس 
اســت، ضمن این کــه از دیرباز بشــر 
با این خو، آشناســت که بــه خطرها، 
انحراف ها و... هشــدار دهد، بیم و امید 

بخشد و امر و نهی کند.

تالش پدران، مــادران، آمــوزگاران، 
راهنمایــی،  نیروهــای  رهبــران، 
انتظامی، بهداشــتی و پزشــكی و... در 

راستای همین آرمان انجام می پذیرد.
و این تــالش و اندیشــه در حصار هیچ 
قوم و نژاد و زبــان و ملیــت و زمان و 
مكان و مكتــب نگنجیده اســت. عاّم 
است و جهان شمول و چه بسا در میان 
موجودات گونه گون نیــز، این رفتار را 
شاهدیم تا از دام خطر و کمین دشمن 

و هر آفت و بالیی رهایی یابند.
و قرآن کریم، هشدار مورچه ای را با دیدن 
لشكر ســواره نظام حضرت سلیمان)ع( 
در مقام ایفای مسئولیت، آگاه سازی و... 
می گوید: »یا أَیَها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِکَنُكْم 
الَ یْحِطَمنَُّكْم ُســَلیَماُن َوُجُنــوُدُه َوُهْم الَ 
یْشُعُروَن«  درون النه هایتان روید، مبادا 
ســلیمان و سپاهیانش ندانســته شما را 

پایمال نمایند.

امربهمعروف،رفتارخدایی
خدای دانا و فرزانه، پیشگام عرصه امر 
و نهی اســت، خداوند به عــدل و داد و 
نیكوکاری، بخشــش و بخشایش، نیكی 
به پدر و مادر و خویشان، تقوا پیشگی، 
یكتاپرســتی، نیایش و دعا، مهرورزی، 
دوری از گنــاه، عدم پیــروی از هوای 

نفس و شیطان و... فرمان می دهد. 
ِل َوالِْحَســاِن  ـ »إِنَّ اللَّ یْأُمــرُ بِالَْعــدْ

َوإِیَتاء ِذی الُْقْربَی...« 
واْ األََمانَاِت  ـ »إِنَّ اللَّ یْأُمُرُکــمْ أَن تُــؤدُّ
إِلَــی أَْهلَِهــا«  البّتــه خــدای فرمان 
می دهــد کــه امانت هــا را بــه اهلش 

بسپارید.
ـی بِالِْقْســِط«   بگو ای  ِـّ ـ »ُقْل أََمــَر َرب
پیامبر! پروردگارم بــه دادگری فرمان 

می دهد.
ـ »إِنَّ اللَّ الَ یْأُمــرُ بِالَْفْحَشــاء «  البته 

خداوند، به زشتی ها فرمان نمی دهد. 
ـ »... َویْنَهــی َعــِن الَْفْحَشــاء َوالُْمنَكِر 
َوالَْبْغی«  و از کردار زشــت و ناپسند و 

ستم نهی می کند.
ـ »أََمــَر أَالَّ تَْعُبــُدواْ إاِلَّ إِیــاُه«  فرمان 
داد، جــز آن   ذات پاک یكتا، کســی را  

نپرستید.
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«  پس  ـ »َفْأتُوُهنَّ ِمــْن َحیُث أََمَرُکُم اللُّ
از طهــارت، از جایی که خــدا فرمان 

داده به آن ها نزدیک شوید.
ـ پس تنهــا راه ســعادت، پیــروی از 
فرمــان ایزدی اســت تا بــه محبت او 

ْعُروٌف«  رسیم. »َطاَعٌة َو َقْوٌل مَّ

اهلکتاب
آن سان که در آغاز اشــارتی رفت، امر 
و نهی در حصار چیزی، کســی، جایی 
و گاهی نیســت و قرآن کریــم، برخی 
از اهــل کتــاب را می ســتاید و کردار 
شایســته ایشــان را در پرداختــن به 
مســئله امر به معروف و نهــی از منكر 
مورد ستایش قرار می دهد. می فرماید: 
»لَیُســواْ َســَواًء مِّْن أَْهِل الِْكَتــاِب أُمٌَّة 
َقآئَِمٌة... َو یْأُمُروَن بِالَْمْعــُروِف َویْنَهْوَن 
َعِن الُْمنَكِر َو یَساِرُعوَن فِی الَْخیَراِت...« 
همانا اهل کتاب یكسان نیستند، گروهی 
از ایشــان امر به نیكی و نهــی از بدکاری 

می کنند و در نیكوکاری می شتابند.

ایمانآورندگان
اهل ایمان در آغاز تكلیــف، بر یک دیگر 
حق والیــت می یابند. بلكه هــر مؤمنی 
آیینه دیگر برادر ایمانی خود می گردد، و 
امر و نهی وظیفه همگانی ایشان به شمار 
آمده و در گام نخست از فرمان به خیرها 
و خوبی ها و نیكی ها آغاز می کنند. اِصالح 
و َصالح فرد و جامعــه را با پی گیری های 
کارهای مثبت و خوب دنبــال می کنند 
و به انتقاد و عیب جویی و اشكال تراشــی 
بسنده نمی کنند. َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت 

بَْعُضُهــْم أَْولِیــاء بَْعٍض 
َو  بِالَْمْعُروِف  یْأُمــُروَن 

یْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر« 

سیرهپیشوایان
شــیوه خدایــی همه 
پیشــوایان راستین و 
بوده  اســالم  معصوم 
آمــوزش  در  اســت. 
اندرز  امــت، پنــد و 
آن ها در همه هنگام، 
الهی،  اجرای حــدود 
تشــكیل حكومت صلح و هم سازگاری، 
قیام و ستم ســتیزی و جهاد و شهادت 
این بزرگواران در تحقق این اصل مهم 
دینی بوده اســت که زندگی پرافتخار 
هر یک، گویای این ارزش است. ضمن 
این که بــه این مهم با کردار بی شــائبه 
خود فراخواندند مردمــان و پیروان را، 
در قالب احادیث گهربار خــود نیز، به 

ترغیب و تشویق پرداختند.
روش امر به معــروف و غیر مســتقیم 
)آموزش وضو(، از ســوی امام حســن 
و امــام حســین)ع( گویای ایــن نكته 
پربار اســت که در فرمان بــه نیكی ها 
و هرگونــه دعــوت بــه خیــر، نباید 
کاســتی ها، نادانی هــا، و کوتاهی های 
شــخص را پیش چشــمش بازآریم و 
بازگوییــم، تــا رنجش خاطــری پدید 
آیــد، بی آن کــه دریابنــد آموزنده اند، 
می آموزند، به نیكی کشــیده می شوند 
به خوبی ها خــو می گیرنــد و گرایش 
می یابند. دل زدگی هم ایجاد نمی شود. 
آن گونه که ایشــان وضو گرفتن صحیح 
را بــه پیرمــرد آموختنــد، بی آن کــه 
خواســته باشــد. آری! وز نیكی خود، 

عیب نمای دگران باش!
ـ امام حســین)ع( هدف از قیام موّفق 
خود را، اصــالح دین جــدش و امر به 
معــروف و نهــی از منكــر می خواند و 
در پندی گران می فرمایــد: »أَال تََرْون 
أنَّ الَحقَّ ال یَعمــلُ بِــِه َو أَنَّ الباِطَل ال 
یَتْناهــی َعنُه؛ آیــا نمی بینیــد به حق 
عمل نمی شــود و از باطــل جلوگیری 

نمی شود؟!«

»مــن بنا دارم امــر به معــروف و نهی 
از منكر نمایــم!« و در همــه منازل و 
طول ســفر خطبــه می خوانــد، پند و 
اندرز می دهــد، روشــنگری می کند، 
دعوت می کند و به مبــدأ و معاد توجه 
می دهــد و در لحظــات پایــان ُعمــر 
پرافتخار خویش هم به لشــكریان یزید 
می فرمایــد: »اگر دین ندارید، دســت 
کم در دنیایتان آزادمرد باشــید.« )... 
َفُكونُوا اَحــراراً فی ُدنیاُکْم(. و ایشــان 
را بــه رادمردی فــرا می خوانــد، و از 
منكر حمله بــه خیمه هــا و یورش به 
زنان و فرزنــدان داغ دیده بی ســرپناه 
بــاز مــی دارد و در روح پلیــد ایــن 
جنایتــكاران، کارگــر می افتــد و تــا 
امام )ع( واپســین تّرنم هــای خالصانه 
خویش را بــه درگاه معبود ازلی عرضه 
می دارد، کســی این حریم و ُحرمت را 

نمی شكند.
و در کاروان تبلیغی عاشــورا، آزادگان 
که نادانی و بی خــردی مردمان زمانه، 
اسیرشــان لقب داده، با همــه رنج ها و 
مصیبت هــای تحمیلی در همه مراحل، 
به ویــژه در مســجد جامع دمشــق و 
مجلس یزید، داد ســخن سر می دهند. 
بــا معرفی خویــش و خانــدان نبوت؛ 
امر بــه معــروف می نماینــد، پَرخاش 
می کننــد، فریــاد اعتراض به شــادی 
مســتانه ســتمگران بر می آورند و به 
عذاب الهی و کمین گاه جهنم هشــدار 
می دهند. توبیخ و ســرزنش می کنند، 
روشــنگری نمــوده و دعوت گرنــد و 
انقالب درونی ایجــاد می کنند و مردم 
با شــیون به حال خود می گریند. امام 
ســجاد)ع( در برابر گفتار یاوه سخنران 
مزدور یزید قیام می کنــد برای نهی از 
منكر و ســخنان ایشان را قطع می کند. 
می فرماید: »ای خطیب، با ســتایش و 
تملــق و چرب زبانی، رضــای یزید را با 
قهر خدا معاملــه می کنــی؟! تو مورد 
خشم خدا هســتی!« و پس از این نهی 
به مرحلــه امر بــه معروف می رســد، 
خدای را می ســتاید، فضایــل خاندان 
نبّوت را بازگو کرده و سپاس می گزارد. 
پــرده از جنایت های ستم پیشــگان بر 

روشامربه
معروفوغیر

مستقیم)آموزش
وضو(،ازسوی
امامحسنو

امامحسین)ع(
گویایایننكته
پرباراستکه
درفرمانبه
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دعوتبهخیر،
نبایدکاستیها،

نادانیها،و
کوتاهیهای
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می دارد، و مردم را شرمســار ساخته و 
اشــک و اندوه تحول یافتــه درون را بر 

گونه خجلت زده شان جاری می سازد.
و رفتار حضرت زینب کبــری)س( نیز در 
همــه موقعیت ها، چنین بوده اســت؛ که 
خطبه های حماسی و پرشور این بزرگواران 
آزاده، نمایان گر اهمیت امــر به معروف و 
نهی از منكر بوده اســت.  زندگی پرفراز و 
نشــیب همه امامان معصوم)ع( سرشار از 
تالش و کوشــش ایشــان در پیاده کردن 
این اصل بوده اســت که ما را مجالی و این 

نوشتار اندک را جایگاهی نیست.

رستگاران)گروههایویژه( 
عالوه بــر تكلیــف عمومــی و اهتمام 
همگانــی و نظــارت کلــی در درون 
جامعــه، گروه هــای ویژه ای هســتند 
که به این امر اساســی می پردازند و از 
ره آورد ایــن کردار خدایی به ســعادت 
»َولَِتُكــن  می رســند.  رســتگاری  و 
ٌة یْدُعوَن إِلــی الَْخیِر َویْأُمُروَن  ِمنُكْم أُمَّ
بِالَْمْعُروِف َویْنَهْوَن َعــِن الُْمْنَكِر َوأُولِئَک 
ُهــُم الُْمْفلُِحــوَن«  و این هــا از بهترین 
مردمانند کــه به خیر فــرا می خوانند. 
به نیكی ها فرمــان می دهند و از بدی ها 
باز می دارند و ایشان از رســتگارانند و 
این گروه ممتاز بر مبنای توان، دانایی، 
شكیبایی، بیان رســا نیكو و پسندیده، 
دعوت رســانی، مدارا، مهرورزی، توجه 
بــه اصــل تأثیرپذیری، شــرایط زمان 
و مكان، نرم خویــی، تكــرار، تذّکرات 
پــی در پــی، مســالمت، بهره گیری از 
روش هــای بهینه، فراخوانــی به کردار 
)دعوت عملی(، شــجاعت، رعایت تقوا، 
پاســداری از قانون الهی در پرتو ایمان، 
بندگی و اخالص و ... بــه این اقدام تن 
می دهند؛ البته در ســخن انسان خیری 
نیســت.، مگر فرمان بــه دادن صدقه، 
کارهای پســندیده یا اصالح بین مردم 
َّْجَواُهْم  باشــد؛ »الً َخیَر فِی َکِثیٍر مِّــن ن
إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدَقــةٍ أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلٍح 
بَیَن النَّــاِس َوَمــن یْفَعْل َذلِــَک ابَْتَغاء 
َف نُْؤتِیِه أَْجًرا َعِظیًما«  َمْرَضاِت اللِّ َفَســوْ
و گروه های فرهیختــگان، زمامداران، 
متنفذان  قدرتمندان،  یافتگان،  تمكین 

جامعه، الگوهای رفتاری، شایستگان و 
َِّذیَن  پاکان و ... در اولویت هســتند؛ »ال
اَلَة  نَّاُهــمْ فِی اأْلَْرِض أََقاُمــوا الصَّ إِن مَّكَّ
َکاَة َوأََمــُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن  َوآتَُوا الزَّ
ِ َعاقَِبــةُ اأْلُُموِر«   و این آمران  الُْمنَكِر َولِلَّ
و ناهیان، مــرزداران و نگاه بانان حدود 
َوالنَّاُهوَن  بِالَْمْعُروِف  خدایند؛ »الِمروَن 

  » َعِن الُْمنَكِر َوالَْحافُِظوَن لُِحُدوِد اللِّ

فرماندهنــدگانبــهبدیهــاو
بازدارندگانازنیكیها

در برابر گروه هایی کــه از فرمان الهی 
پیــروی نمــوده و از الگــوی نیكوی 
خدایــی )رســول خــدا( سرمشــق 
می گیرنــد و در فرمان هــای خــود 
به گفتــه خــدا و پیامبرش بســنده 
می کننــد، گروه هــای دیگــری بــه 
ســرکردگی شــیطان هســتند کــه 

مردمان را به فحشــا، زشــتی، گناه، 
دشــمنی، جدایی، تهی دســتی، کینه 
و بخــل و انجــام شــرارت و طغیان و 
بندگــی نفــس و شــیطان و... فرمان 
ـُه یْأُمُر بِالَْفْحَشــاء«    َـّ ن می دهنــد؛ »َفإِ
البّته شــیطان بــه زشــتی ها فرمان 
ــوِء  ََّما یْأُمُرُکْم بِالسُّ می دهد و هم او »إِن
َوالَْفْحَشــاء »   بــه بــدی و فحشــا فرا 
ــیَطاُن یِعُدُکــُم الَْفْقَر  می خواند. »الشَّ
َویْأُمُرُکم بِالَْفْحَشــاء«   و به فقر و فحشا 

دعوت می کند.
ـ و دســته ای از فرومایگان )شــیاطین 
انــس و جّن( مردمــان را بــه بخل فرا 

می خوانند. 
ـ و برخــی از آنــان به همــه منكرات 
فرمــان می دهنــد و از معــروف بــاز 
می دارنــد؛ »یْأُمُروَن بِالُْمنَكــِر َویْنَهْوَن 

َعِن الَْمْعُروِف«   

دربرابر
گروههاییکه
ازفرمانالهی
پیروینمودهو
ازالگوینیكوی
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خدا(سرمشق
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دیگریبه
سرکردگی
شیطانهستند
کهمردمانرابه
فحشا،زشتی،
گناه،دشمنی،
جدایی،
تهیدستی،
کینهوبخلو
انجامشرارتو
طغیانوبندگی
نفسوشیطان
و...فرمان
میدهند
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نفیسهامامی

امربهمعــروفونهــیازمنكراز
فروعدینبودهودرآیاتوروایات
برآنتأکیدشدهاســت.بهعنوان
نمونهحضرتلقمان)ع(بهپسرش
الَۀَوأُْمْر أَِقِمالصَّ میفرماید:»یابَُنيَّ
بِالَْمْعُروِفَوانَْهَعــِنالُْمْنَكِرَواْصِبْر
ذلِــَکِمْنَعْزِم َعلیماأَصابََکإِنَّ
اأْلُُموِر؛پســرم!نمازرابرپادار،و
امربهمعروفونهــیازمنكرکن،
ودربرابرمصایبیکهبهتومیرسد
شــكیباباشکهاینازکارهایمهم

است!«
دراحكامدینبهتمــامواجباتو
مســتحبات»معــروف«وبهتمام
»منكر« مكروهــات و محرمــات

واداشتن بنابراین میشــود. گفته
افرادجامعهبهانجامدادنکارهای
واجبومستحب»امربهمعروف«و
بازداشــتنآنهاازکارهایحرامو
ازمنكرگفتهمیشود. مكروه،نهی
باحجتاالســالم منظور همین به
والمســلمیندکترعلــیقنبریان
مدرسدانشــگاهتهرانگفتگویی
دراینارتباطانجــامدادیمکهدر

ادامهآمدهاست.

*امربــهمعــروفونهــیازمنكرچه
کارکردهاییدرجامعهدارد؟

امــر بــه معــروف و نهــی از منكر در 
جامعــه، فرهنگ اســالمی را نهادینه 
می کند و باعث کاهش ناهنجاری های 
اجتماعــی می شــود. ناهنجــاری هم 

بر دو قســم فــردی مانند شــراب 
خــوردن در منــزل و اجتماعی 
مانند شــراب خوردن در مال 
عام اســت. همچنیــن امر 
به معروف باعــث ارتقای 
عّفت و حیــا عمومی در 

جامعه می شود.
از ویژگی هــــــــای 
عمــل کردن بــه امر 
بــه معــروف و نهی 
از منكــر این اســت 
و  دشــمنان  کــه 
ن  هــــــــا ا خو بد
بر شخصی  نمی توانند 
کــه امــر بــه معروف 
ونهــی از منكــر کرده 
غالب و چیره شوند، ولی 
اگر امر به معــروف و نهی 
از منكر انجام نشــود خالف 
این امر رخ می دهــد و پیروزی 
دشــمنان و بدخواهان را به دنبال 
دارد. امام محمد باقــر)ع( در این باره 
می فرمایند: »هــر گاه امر به  معروف  و 
نهی  از منكر نكننــد و پیروی از نیكان 
خاندان من ننماینــد، خدا بدان آن ها 
را بــر آن ها مســلّط گردانــد و نیكان 
آن ها دعا کننــد، برای آن هــا اجابت 

نشود.« 

*بهنظرمیرسدامربهمعروفونهیازمنكر
درجامعهمغفولماندهاست؟نظرشمادراین

رابطهچیست؟
بله! همین طور اســت، البته ستادهایی 
نیز در داخل کشــور در ارتباط با این 
مسئله تشكیل شــده و فعالیت دارند. 
برخی از عوامــل غفلت از ایــن امر به 
و  کمرویــی  از:  عبارتنــد  معــروف، 
خجالت، ترس از مقابله کردن کســی 
که مورد امر و نهی قرار گرفته اســت 
و این کــه امر بــه معــروف منافات با 
حریت و آزادی و حق انتخاب انسان ها 

راهکار دین برای کاهش 
ناهنجاری های اجتماعی

مرور بر شبهات مطرح 
شده در خصوص امر 
به معروف در گفتگو با 
علی قنبریان

راهکار
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دانســته می شــود. هیچ  کدام از این 
عوامل نمی تواند مانع امر به معروف 
شــود، زیرا که امر به معروف حق الل 

است که بر همه چیز مقدم است.

*درحالحاضردیدمناسبینسبتبهامر
بهمعروفونهیازمنكردرجامعهوجود

ندارد.شمادلیلآنراچهمیدانید؟
امروزه نگرش برخی نســبت به این 
واجب الهی، نگرشــی منفی است و 
آن را معادل دخالــت کردن در امور 
شخصی انســان ها می دانند. اما باید 
در جواب خاطرنشان کرد که برخی 
از گناهانــی کــه در ســطح جامعه 
انجــام می شــود، از ناهنجاری های 
اجتماعی اســت که افراد پاک را در 
معرض گناه قــرار می دهد. از طرف 
دیگــر هیچ حقــی بر حقــوق الهی 
مقدم نیســت پس زمانــی که اثبات 
شــد که انجام امر به معــروف مورد 
خواســت الهی اســت و خداوند به 
آن فرمــان داده، هیچ جای شــبهه 
و اشــكالی در انجــام دادن آن باقی 

نخواهد ماند.

*درصورتنبودامربــهمعروفونهیاز
منكردرجامعهباچهمشــكالتیروبهرو

میشویم؟
اگــر فعل امر بــه معــروف و نهی از 
منكــر در جامعه ترک شــود، انجام 
منكر و گناه عادی شــده و انسان ها 
از فضایل اخالقــی فاصله می گیرند. 
ناهنجاری های اجتماعی و به دنبال 
آن جرم و جنایت در جامعه افزایش 
پیدا می کنــد و دولت و مســئوالن 
بخشــی از بودجه  مملكت را جهت از 
بین بــردن جرم هــای اجتماعی و یا 
تنبیه مجرمیــن از طریق زندان و... 
صرف می کنند. از آن جــا که برخی 
از گناهان مــالزم بــا پایمال کردن 
حقوق دیگران اســت، لذا درگیری و 
نزاع بین طرفین یعنی کســی که به 

حقوق دیگری تجاوز کرده و کســی 
کــه حّقش پایمال شــده اســت، به 
وجود آیــد، آرامش و نظــم عمومی 

جامعه کاسته می شود.

*روشهایصحیحامربهمعروفونهیاز
منكردرجامعهچیست؟

برای امر به معروف و نهــی از منكر 
مراتبی اســت کــه اگر بــا عمل به 
حاصل  مقصــود  پایین تــر  مرتبــه 
می شــود عمل به مرتبه بعدی جایز 
نیســت و آن مراتب چنین است: با 
معصیــت کار طوری عمل شــود که 
بفهمد به ســبب انجام آن گناه با او 
این گونه عمل می شــود، مثل این که 
از او رو برگرداند یا بــا چهره عبوس 
با او برخورد کند یــا با او رفت و آمد 

. نكند
با زبــان امــر و نهی شــود؛ یعنی به 
کسی که واجبی را ترک کرده است 
دستور دهد که واجب را به جا آورد 
و به گناهكار دستور دهد که گناه را 
ترک کن و مرتبه ســوم اســتفاده از 
زور است که نظر رهبر معظم انقالب 
اســالمی، حضرت آیت الل خامنه ای 
)دام ظلــه( نســبت به ایــن مرتبه 
چنین اســت: با توجه بــه این که در 
زمان قدرت حكومت اسالمی امكان 
ارجاع مرتبه ســوم از امر به معروف 
و نهــی از منكر بــه قــوه قضائیه و 
نیروی انتظامــی وجود دارد، به ویژه 
در مــواردی که جلوگیــری از منكر 
متوقف بر تصرف در امــوال مرتكب 
شونده است یا الزم است تعزیر شود 

یا او را زندانی کنند.
بنابرایــن بر مكلف واجب اســت در 
امر به معروف و نهــی از منكر به دو 
مرتبه اول اکتفــا کنند و در صورتی 
که اثر نكرد و نیاز به توســل به زور 
وجود داشــت، مســئله را به نیروی 

انتظامی و قضایی ارجاع دهند.

معروفهارابشناسیم
معروف، اسم مفعول از واژه و ریشه »ُعرف یا َعَرَف« 
است، یعنی، دانسته، شناخته، بنام، مشهور، نیكی، 
خوبی، روزی، پیروی خــدا، نیكویی و خالف منكر. 
آن چه را که خدای متعال و فرستادگانش و رهبران 
و جانشینان راستین ایشان، بدان ها فرمان داده اند، 
سفارش نموده اند و انجام آن پاداش دارد و بلكه خَرد 
نیز به همان حكم شرع راهنمایی می کند، معروف 

خواهد بود. مانند:
ایمان، به خدا، پیامبران، کتاب های آسمانی، جهان 
غیب، فرشتگان و رســتاخیز، بندگی خدای یگانه، 
خویشتن داری، خودباوری، بردباری، اندیشه، کردار 
شایسته، شهادت، برپایی نماز، روزه داری، فقرزدایی، 
تعظیم شعائر دینی، اطعام )بر ســر سفره نشاندن 
گرسنگان(، نیكوکاری، نیكی به پدر و مادر، مبارزه 
با ستم، یتیم نوازی، دست گیری نیازمندان، دادگری، 
دفاع از ســتم دیدگان، تالش بــرای اعتالی حق، 
پاسداری از شریعت، تسلیم او شدن، واگذاری امور 
به او، پند و اندرز، گفتار نیک، نرم خویی، خوش رویی، 
گره گشــایی، امانــت داری، مهــرورزی، مــدارا، 
هم ســازگاری، توّکل، تزکیه نفس، تهذیب اخالق، 
پیشگیری در نیكی ها، امیدواری، اخالص، وفاداری، 
توبه، سپاسگزاری، دوستی با خدا، یاری خدا و دین 
حق، صدقه، دعوت گری، آموزش، بزرگ شــماری 
پروردگار، پایداری، جهاد در راه خدا، آبادانی مسجد، 
قناعت، نیالودن حــق به باطل، خدمــت به خلق، 
پرورش روح، نیایش، تالوت قرآن، شــب زنده داری، 
آمرزش خواهــی، گزاردن حــّج، پرداخت خمس و 
زکات، بخشش و بخشــایش، ترک دوستی و داد و 
ستد با مشرکان )نفی ســبیل(، کسب روزی حالل، 
هم فكری، احترام به حقــوق دیگران، حفظ حجاب 
و عّفت و پاک دامنی، داشتن خوف و خشیت الهی، 
به یاد مــرگ و ذکرهای الهی بــودن، یقین، آرامش 
قلبی، فروتنی، آزادگی، شناختن حریم ها و حرمت ها 
و حدود الهی، راســتی در باور، درســتی درگفتار و 
کردار، فرمان برداری، نظارت همگانی، سیر و سفر، 
عبرت آموزی، تســبیح و تنزیه او گفتن، جادادن به 
تازه واردها در مجالس، حفظ یكپارچگی، به او پناه 
بردن، تضــّرع، اعتدال، نیكوســازی عمل و هدف، 
بلندنظــری و مناعت طبــع، عّزت نفــس، تعاون، 
همدلی، رازداری، روی گردانی از بدان، عدم پیروی از 
طاغوت و شیطان و هوای نفس، تصدیق نشانه های 
الهی، داشتن نظم، پارسایی، دنیاگریزی، نیل به مقام 
ُقرب و رضای الهی، داشــتن شوق و نشاط شهادت، 
کفر ســتیزی و ترک همه محّرمات و پرهیز از همه 
منكرات و هر قول و فعلی که هم راهی عقل سلیم و 
شرع مقّدس را در پی داشته باشد، در شمار معروف 

خواهند بود. 

امربهمعروف
حقاهللاست
کهبرهمهچیز

مقدماست
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انجام هــر کاری، شــرایط، مقدمــات، تمهیــدات، توانایی ها 
و شایســتگی های الزم و خاص خــود را دارد. قیام بــه امر به 
معروف و نهی از منكر نیز، شایســتگی ها و شرایط منحصری را 

می طلبد. ما به گزیده ای از آن ها اشاره می کنیم:
1ـخودعاملباشــد:کســی کــه به چنیــن امــر خطیری 
مبادرت می ورزد، باید خویشــتن دار، صالح، خوش نام و دارای 
برجســتگی های رفتاری و پای بند به موازین شــرعی، اخالقی، 
اجتماعی و... باشــد. آنچه که می پنــدارد و می گوید، به کردار 
بیاراید، امــر و نهی اش عملی باشــد و خود اهل قیــام، رکوع، 

سجود، شب زنده داری، توبه، آمرزش خواهی و... باشد.
2ـدرایفایتكلیف: چشم داشــتي به پاداش و مزد نداشــته 
باشــد؛ »أن أَجری أاّل َعلَــی الل«  در غیر این صــورت انتفاعی 
خواهد بود. هــر که و هر جــا مزد بیشــتر بپردازد، رهســپار 

می گردد!
3ـراهحكمت: گام برداشتن در مسیر 
آگاهی و انجــام هر کاری به تناســب و 
درخور تحسین و از روی دانش و درایت 
باشــد؛ یعنــی واقعّیت هــای اجتماعی، 
رشــد فكری، شــرایط فرهنگی، آداب 
و رســوم ملّــی، گرایش ها،ُعلقه هــا و 
عالقه هــای مخاطب را همــراه با میزان 
پذیرش و ســرعت تأثیر و زمان دســت 
یازیــدن به شــّدت و یــا مــدارا و بیان 
تفصیــل و گزیده گویــی را دریابــد و 
ایــن راه همــان راه »حكمت« اســت 
که خداونــد بــه آن رهنمون ســاخته 
و فرمــوده: »اْدُع إلــی َســبیل َربّــَک 

لْحْكَمة«  با
4ـگفتارنیک:ســخن متین، درست، 
راســت، منطقی و به دور از هجو وهزل 
و... روش پســندیده ای اســت کــه آمر 
و ناهی را محبوب می ســازد، کســی را 
گریزان نمی کند، دل ها را به هم نزدیک 
کرده و پیوند می دهد، گوش ها را شــنوا 
و زمینــه پذیــرش را آســان تر می کند 
و این گونه ســخن از روی لطــف و پند و 
اندرز نیكو یعنی؛ تالش دوســتانه برای 
رســیدن به نیک بختــی، یعنــی زیانی 
در کار نیســت، دلســوزی اســت، هر 
چه هســت مهرورزی اســت؛ این یعنی 

تسخیر دل و جان.
درس معلّــم اَر بــود زمزمــه محّبتــی       

جمعه به مكتب آورد طفل گریزپای را!
5ـبهرهگیریازواژگاننرم: ســخنان 
محّبــت آور، پیوندســاز، عاطفــی، یک دل کننده و... آن ســان 
که در بیان الهی در بعثــت پیامبرانی چون نــوح، صالح، هود، 
شــعیب و... واژه های »برادر« بــه کار برد تا از خــود بدانند و 
احســاس خویشــاوندی و پیوند خونــی کنند؛ »َوإلَــی َمْدیَن 
أََخاُهْم ُشَعیًبا«.  ایمانیان، توصیه شــان همراه با مهربانی و لطف 
و رحمت اســت؛ »َو َوتََواَصْوا بالَْمْرَحَمة«،  بلكه فرمان اســت با 
انســان نمایی چون فرعون )طاغوت زمان( هم، به نرمی ســخن 
َّیًنــا«  و تأثیر و نفوذ  برانید، شــاید پند بگیرد؛ »َفُقــوالَ لَُه َقْوالً ل

این کالم، بیش از سخن تند و درشت و خشم آلود است.
6ـبهرهگیریازآرایههایســخن: برای بیــان، آرایه هایی 
اســت که در پرتو آن، جاذبه شــنیدن و تأثیر کالم رو به فزونی 
می نهد. سخن هر چه رســا، دل نشین، اســتوار در لفظ و معنا، 
ساده و به دور از واژگان نامأنوس باشد و اگر دارای رنگ آمیزی، 
ُحســن ادا ولطف تعبیر هم باشد، ذوق شــنونده و دّقت نظر او 
را برمی انگیزاند، دل ربایی می کند، ســحر بیــان نام می گیرد و 

تأثیر چنین کالمی بر کسی پوشیده نیست!

شرایط امر و نهی کردن
دکتراحمدعلیافتخاری

استاددانشگاهآزاداسالمیواحداسالمشهر

مقاله
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7ـزمانشناســی: و ســخن گفتن به اقتضای حــال و ادای 
کلمات با تعبیرهای مناســب، بازدهی فهم را باالتر می برد. چه 
خوب که بداند! »هر ســخن جایــی و هر نكتــه مكانی دارد« و 
کســی که به شــرایط زمان، مكان، ُعلقه و عالقه مخاطب آگاه 
باشــد، ره به خطا نخواهد پیمود؛ »اَلعالُم بَزمانــه ال یَهُجُم َعلَیه 

اللَّوابس«
8ـزمینهســازی: اســتفاده از مقّدمــات الزم و هماهنگ با 
موضوع، زمینه ســازی برای پذیرش و تأثیر بهتر و بیشتر سخن. 
یكی از ابزارهای کارآمد سخنوران، دعوت گران، بازدارندگان و 

فرمان دهان است.
9ـبهرهگیریازشواهد: تاریخی، دینــی، سیاسی، اجتماعی، 
حّس و تجربه وعلم و... در خور حال مخاطب و موضوع در قالب 
داســتان، و آشناســازی هم عصران با سرنوشــت نیاکان، مورد 
توّجه و پذیــرش ُخــرد و کالن خواهد بود. و انســان از دوران 
کودکی با این روش، اُنســی دیرینــه دارد. و از روش های موّفق 
و تأثیرگذار قرآن اســت. و امروزهمه فیلم هــا، نمایش ها و... در 
قالب داســتان های خیالی، واقعی، عشــقی، جنایی و آموزشی 
و... طرح و عرضه می گردنــد. و جایگاهشــان را در نزد افراد و 

جامعه های بشری می توان دریافت!
10ـشكیبایی: میانه روی، پرهیز از شــتاب زدگی، چون میزان 
پذیرش و تأثیــر در روح و جان افــراد متفــاوت خواهد بود. و 
بردبــاری پیامبران از این رو بوده اســت. و ایــن گونه اقدامات 
نیازمند زمان است و در ســفارش لقمان به فرزندش می بینیم. 
این نكته را گوشــزد می کند: »َو اصبر َعلی ما أَصابََک« که در اثر 

صبر ظفر آید!
11ـگزیدهگویی: بســنده کردن به کمترین حرف و ســخن و 
امر و نهــی و... در آغاز امر، همان گونه کــه پیامبر در آغاز بعثت 
و رســالت خویش فرموده: »ُقولُوا ال اله ااّل الل، تُفلُحوا« همین! 

شدید مسلمان! 
12ـپرهیزازکشف: هرگز نباید به دنبــال کشف منكر باشیم، 

که این رفتار ناپسند، خود، منكر است. 
ُســوا«، امــام صــادق)ع( می فرماید: »مؤمــن نباید  »ال تََجسَّ
حّساس و جّساس باشد« برخورد با بزه آشــكار است! نه کشف 

جرم!
13ـاخــالصبورزید: امــر و نهــی نباید از روی حســادت، 
کینه توزی، دشــمنی، تحقیر، تمسخر، اســتهزا، انتقاد و انتقام 
و همراه با کبر، غرور و خودپســندی باشــد. تنها شرط اخالص 
در عمل و انگیزه، مایه پذیرش کردار مــا خواهد بود. در دیوان 
دوســت همان رفتاری که موالی متّقیــان در کارزار با پهلوان 
نامی عــرب )عمر و ابن عبــدَود( نمود، چون خــدو انداخت بر 
سیمای او، از کیفر آنی و شــتابان وی باز ماند. تا هر چه هست 

تنها او را باشد!
14ـخوشبینی:در نگاه نخســت، حمل کار و رفتار دیگران به 
خیر و نیكی و جاری ســاختن اصل برائت و پرهیز از گمان های 

بد و تّجسس و ابراز حساسیت ناروا، پسند عقل و شرع است.
15ـپرهیزازجبههگیری:باید دّقت شــود کــه در این امر و 
نهی، ابراز مخالفت با فعل اســت، نه فاعل! برخورد با گناه است 

نه گناهــكار، جبهه گیری 
نیســت، هر چه هســت 
مســالمت اســت، اصالح 
در  صــالح  و  اســت 

مشارکت طرفین.
غیــر آمــوزش 16ـ
مســتقیم: آموزش غیر 
مســتقیم و بیان با کنایه 
و ایهام، تحقیــر و تعّرض 
بــه شــخصیت حقیقی و 
حقوقی کسی را به دنبال 
نخواهد داشــت، آن گونه 
که در ســیره امام حسن 
و امــام حســین)علیهما 
الّســالم در آموزش وضو 
دیدیم کــه آن پیر، چون 
اعتــراف نمود بــه جهل 

خویش!
17ـتكراروپندپیدرپی: اصــل تكرار و تذّکــر پی در پی، 
آن قدر سودبخش اســت که در تضمین همه راه های ارائه شده 
اســت. اگر به هر روشــی توفیقی یافتیم معروفی را القا نماییم 
و از منكری بــاز داریم، ضروری اســت تا ملكه شــدن و نقش 
بســتن در ذهن و ظهور در رفتار و کردار، بــا واژگان متفاوت، 
در قالب های مختلف، ولی با روش هــای هماهنگ، طرح و بیان 
کنیم. داد سخن ســر دهیم تا گرد و غبار فراموشی، وابستگی و 
خوگرفتگی را از صفحه دل و اندیشــه مخاطب بزداییم و یكی از 
روش های کارآمد در حوزه های آموزش و بارورســازی اندیشه، 
همین تكرار و بیان های متوالی اســت تا کارگــر افتد و آموزه ها 

ماندگار گردد.
18ـبهکارگیریشــیوههایگامبهگام)تدریجی(: در امر 
و نهی، آمــوزش، دعوت و تبلیــغ و... رعایت ســطح و مرحله و 
تدریج، اهّمیــت ویژه ای دارد. به اقتضــای آمادگی های ذهنی، 
رشد و شكوفایی اندیشــه ها، توان یادگیری، زمینه های پذیرش 
و کســب آمادگی های الزم و متناســب در همه ابعاد، می تواند 
توفیق را رفیق ســازد. در قانون گذاری ها، آموزش ها، پاداش ها 
و سیاســت گذاری ها و... ایــن اصــل رعایت می شــود، »حّتی 
ایمان نیز مراتبی دارد. امام صادق)ع می فرماید: »بر کســی که 
گنجایش و ظرفّیــت بیش از آن را ندارد بــه او تحمیل نكنید و 
بارش را سنگین مســازید« و انســان در تحصیل کمال، دانش 
و... در حصار تدریج اســت. در ســقوط ارزش ها و خوگرفتن با 
پلیدی ها نیز چنین اســت؛ واژه به واژه فرا می گیرد تا دانشمند 
همه چیزدان می شــود. یا تخم مرغ دزد شــتر مــرغ می دزدد. 
آهسته آهســته با اخالق نكوهیده خو می گیرد و به مرتبه »بَل 
ُهم أََضّل« می رسد. و ســّنت های امال و استدراج خداوند حكیم 

نیز در راستای این اصل ُمتقن است.
19ـاســتقامت: پایداری در عمل و مبادرت بــه امر و نهی در 
بدترین شــرایط. )چون روز عاشــورا و حاالت امام شــهیدان 

بایددّقتشود
کهدراینامر
ونهی،ابراز
مخالفتبا
فعلاست،نه
فاعل!برخورد
باگناهاست
نهگناهكار،
جبههگیری
نیست
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در پنــد و امر و نهــی پایانی بر لشــكریان یزید و 
جلوگیری از حمله به خیمه ها(

20ـتوّجهبهگســترهعمل: در امــر و نهی به 
بدتریــن و جنایت کارترین افــراد روزگار، نباید 

کوتاهی کرد. )کاری که سرور شهیدان نمود(
21ـضرورتیبدونتعطیل: تــا پایان زندگی و 
واپسین لحظه های عمر، امر و نهی ضروری است. 
تعطیلی نــدارد و گرفتن مرّخصی روا نیســت در 
هیچ حال و شــرایط )چــون امــام)ع( در کربال 

چنین کرد و به پیروان درس عملی آموخت(
22ـیافتندستآویزهایمؤثّر: توّجه دادن به 
دین، آرمان، فرهنگ، ویژگی های خاّص و عاطفه 
و... )آن ســان که امام لشــكریان را بــه آزادگی 
فراخواندنــد(؛ »ُکونوا أَحراًرا فــی ُدنیاُکم...« اگر 
دین ندارید...، دســت کم در دنیای خود آزادمرد 

باشید.
23ـتوفیقیابی: و بســنده کردن به هر میزان و 
باز داشت از منكر به هر اندازه ممكن؛ )از چندین 

بزه کاری به یكی بسنده کردن(.
24ـلحاظندانستنشرطسّنوسال: آن سان 
که حضــرت ابراهیم به پــدرش آزر فرمود: »قاَل 

بیه« ألَ
25ـشناختاولویتها:در آغــاز دعوت و امر و 

نهی، به بزرگ ترین، بدترین و حاّدترین منكرها پرداخته شــود، 
اولّویت در کار باشد.

26ـقاطعیت:  صراحت بیــان در امر و نهی و فراخوان و دعوت، 
امری حیاتی است، آن ســان که حضرت ابراهیم با بیان روشن و 

قاطع گفت: »َما َهذه التََّماثیُل الَّتی أَنُتْم لََها َعاکُفوَن« 
27ـگفتمان: طرح موضوع به شــكل پرســش و بیدار نمودن 
وجدان های خفتــه تا اعتراف کنند، بپذیرند و بــه تكاپو و یافتن 

راه حل بیافتند. وخودآگاهانه برگزینند. 
28ـشــّفافیت: )پژواک حقیقت(: برخوردی چون آیینه الزم 
اســت. همان را پژواک دهد که روبه رویش قرار گرفته، اغراق و 
مبالغه، گزافه گویی و مشتبه ســازی و ایجاد َمغلطه و َسفَســطه 

و... جایز نیست!
»ألُمؤمُن مرآُت الُمؤمْن«  بلكه بازگویــی و خرده گیری برادرانه 
اســت که کاســتی ها را به برادر مؤمنش هدیه می کند؛ »أََحبُّ 
أخوانی َمْن أَْهدی ألی ُعیوبــی«  و در پایان این گفتار، به حدیث 
شــریف امام حســین)ع( پیرامون شــرایط آمران به معروف و 

ناهیان از منكر، بسنده می کنیم، امام می فرماید:
29ـدینشناســی: کســی که فرمان می دهد به نیكی ها، باید 
دین شناس باشــد. حالل و حرام و وجوب تكلیف را بداند؛ »صاحُب 

األَمر بالَمعُروف یَحتاُج إلَی أَن یَُكوَن عالماً بالَحالل و الَحرام«
ة نَفسه« 30ـوارستگی: گرفتار نفس خود نباشد؛ »فارغاً من خاصَّ

31ـخیرخواهی: پندگویی به حق، و خیر خواه مردم باشــد؛  
للَخلق« »ناصحاً 

32ـمهرورزی:یــار مهربان با مردم باشــد؛ »َرحیمــاً، لَرفیقاً 

بهم«
34ـنرمخویــی:بــا لطــف و محّبــت مــردم را فراخواند به 

خیر؛ »داعیاً لَُهم باللُّطف«
35ـگفتارنیكو: گفتارش نیكو باشد؛ »ُحسُن الَبیان«

36ـشــناختتفاوتها: باید ُخلق و خوی افــراد را بداند و 
همان گونه سخن بگوید؛ »عارفاً بَتقاُوت أَخالقهْم«

37ـشــناختنفس: باید از حیله های نفســانی آگاه باشــد؛ 
»بَصیراً بَمكر النَّفس«

38ـصبر: بردباری و شكیبایی نماید؛ »صابراً«
39ـپرهیزازانتقام: اگــر آزاری دید در مقام انتقــام برنیاید 

وگله ای نكند؛ »ال یُكافیهم َو ال یَشُكوا منُهم«
40ـدوریازتعّصب: ناروای قومی، قبیلــه ای و نژادی و... »ال 

الَحمیََّة« یَسَتعَمُل 
41ـخویشتنداری:برای نفس خود، خشم نگیرد، )فقط برای 

خدا باشد( »ال یَغتاُظ لَنفسهم« 

امید که همه آمران و ناهیــان، دعوت گران، اهل قلم، مطبوعات، 
رسانه ها، دســتگاه های ذی ربط، مســئوالن فرهنگیـ  تبلیغی، 
آموزشــی و قضایــی و... در کار خود، روح دانــش، فهم و درک 
صحیح شــرایط، ایمان، شــناخت، یقین، اخالق دینی، کرامت 
انســانی و ارزش های مكتبی، هویت ملی و پیشینه اصالحات را 
ســاری و جاری بدانند، آن گاه پای پیش نهند و توفیق، گشایش 
و یاری از او جویند که او »ولّی توفیــق« و از بهتریِن یاری گران 

است. 

تاپایانزندگی
وواپسین

لحظههایعمر،
امرونهیضروری

است.تعطیلی
نداردوگرفتن
مرّخصیروا

نیست

مقاله
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ادب    و هنر

هنر انقالبی
بهترینخاطرهام،لحظهورود

امامبهایراناست
هنرمندیازتبارشیعیان
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زندهیادحمیدسبزواریراپدرشعرانقالباسالمیمینامند؛پدریکه
البتهمدتکوتاهیازدرگذشتشنمیگذرد.اوخردادامسالدارفانيرا
وداعگفتوشعرانقالبراداغدارکرد؛هرچندکهبهواسطهاشعارانقالبی
کهسرودهبود،هرگزفراموشنمیشود.گفتگویزیرحاصلگفتگویی
کوتاهاستکهبااینشــاعرانجامدادهبودیمواوازروزهاوخاطرههای

خوشپیروزیانقالباسالمیبرایمانگفتهبود.

اولینسرودانقالبيتانرابهیاددارید؟
بله، هرگز آن را از یاد نمی برم؛ سرود الل اکبر، خمیني رهبر/ این بانگ آزادي است کز 
خاوران خیزد/ فریاد انسان هاست کز ناي جان خیزد/ اعالم توفان هاست کز هر کران 

خیزد/ آتشفشان قهر ملت هاي دربند است/ حبل المتین توده هاي آرزومند است...

کیسرودید؟
این سرود را قبل از پیروزی انقالب سرودم، اما در شرایطی بودیم که پیروزی انقالب 
اسالمی حتمی بود و ما شور و هیجان پیروزی انقالب و ورود حضرت امام)ره( را 
داشتیم. سرود »خمینی ای امام« را من قبل از پیروزی انقالب سرودم؛ یعنی وقتی 

که حضرت امام از نجف به پاریس رفتند. 

آنزمانچطورسرودهابهمردممیرسیدندوآنهارامیشنیدند؟
در آن موقع اعالمیه های حضرت امام به ایران می آمد. اگر خاطر دوستان باشد، 
اعالمیه ها وقتی می آمد مثل شــب نامه تكثیر می شــد، بچه ها شب ها آن ها را 
در خانه های اطراف می انداختند و ســخنرانی ها در نوار کاست ضبط می شد و 
کاست اش دست به دست می چرخید. به هر صورت این اعالمیه ها و سخنرانی ها 
که کاســت می شــد، یک روِی نوار، خالی بود و عزیزانی که این نوارها را تكثیر 
می کردند، می آمدند و می گفتند یک شعری برای آن روی نوار بگو تا ضبط کنیم که 
فرمایشات حضرت امام که در یک روی نوار بود پوشش داده شود. من هم یكی دو تا 
شعر دادم یكی » با یاد عاشورا به پاخیزید«، یكی هم »خمینی ای امام« بود. که االن 
شعر »با یاد عاشورا بپاخیزید« را به یاد ندارم. این شعر را عده ای از بچه های مطمئن 
و از فامیل ها و دوستان خودشان آورده بودند در خفا روی نوار ضبط می کردند و 
پخش می کردند. این تا موقعی ادامه داشت که تقریباً نزدیک تشریف فرمایی امام 
بود. من احساس کردم اگر امام تشــریف بیاورد به اولین جایی که خواهد رفت 
بهشت زهراست، چون در جریان هایی که قبل از انقالب پیش آمده بود و کشتاری 
که از مردم کرده بودند، کلی شهید داشتیم، اما سرود امام را که من سرودم و روی 
نوار ضبط کردم، این نوار در دست مردم بود، در ماشین نوار را می گذاشتند و کسانی 
که سوار ماشین می شدند این سرود را می شنیدند و به این صورت تكثیر می شد. 
ضمناً تنها، سرود »خمینی ای امام«، نبود بلكه یک سرودی نیز برای زندانی ها گفته 
بودم. یادم نیست، یک سرودی که با کلمه زندانی شروع می شد که بیشتر آیت الل 
طالقانی مد نظر ما بود، ولی من این ها را به دالیلی نتوانستم حفظ کنم، چون واقعاً 
ترس داشتم که هر آن بریزند به خانه  ما و گرفتاری پیش بیاید. این ها از بین رفت، 
شاید آقای شمسایی این ها را داشته باشد، چون نوارهایشان را ایشان پر می کردند. 
آخرین ضبط »خمینی ای امام« موقعی بود که امام می خواست بیاید به ایران. وضع 
تهران خیلی از این جهت آشفته بود و همه در انتظار آمدن امام بودند و می خواهم 
بگویم تهران به حال انفجار رسیده بود. خانواده سلطنتی هم در شرف فرار بودند، ما 
هم داشتیم آخرین ضبط »خمینی ای امام« را انجام می دادیم که در آن جا بخوانند، 

بعد هم »برخیزید ای شهیدان راه خدا« را اجرا کردیم.
»برخیزید اي شهیدان راه خدا« اولین ســرودي بود که قبل از پیروزي انقالب و 
ورود امام خمیني به ایران ساختیم. می دانستیم که حضرت امام)ره( پس از سال ها 
دوري از وطن، اولین جایي را که به قدوم خویش مزین مي فرمایند، تربت پاک 
شهداست. به فكر افتادیم سرودي را براي اجرا در بهشت زهرا آماده کنیم تا زمان 

حضور  ایشان  بر مزار شهدا   اجرا  کنیم.
 

بهترینخاطرهتانازروزهایانقالبچیست؟
روزهای انقالب و مبارزه با رژیم ظالم پهلوی خیلی دشوارتر از آن بود که بتوان با 
حرف و کالم بیانش کرد، اما همان روزهای سخت، بهار ملت ما بود، چرا که با یک 
حرکتی فرهنگی علیه شاه قیام کرد، جلوی آمریكا ایستاد و کارهای بسیار بزرگی 
انجام داد... گاهی فكر می کنم به نسبت آن روزها بی انگیزه شده ایم و گویی دیگر 
بهاری نداریم. اما فكر می کنم بهترین خاطره از آن روزها برای من و تمام کسانی 
که انقالب را تجربه کرده اند، ورود امام خمینی به ایران بود. لحظه ورود ایشــان 
تمام کشور سراپا شــوق بود، به گمانم همان یک لحظه به معنی نتیجه دادن 
تمامی تالش های ما بود و شیرین تر از هر لحظه ای... من که تا عمر دارم آن لحظه 
را فراموش نخواهم کرد. انقالب ما از معجزات خداوند بود و همین معجزه مرا به 
سرایش سرودهایی واداشت که آن ها هم به یُمن انقالب و نام امام خمینی ماندگار 

شدند.

بهترین خاطره ام،  لحظه 
ورود امام به ایران است 

گفتگویی منتشرنشده با 
حمید سبزواری، درباره 
روزهای پیروزی انقالب 

زینبمرتضاییفرد

گفت وگو
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نقاش، دیبــاج، گــودرزی مرتضی
پژوهشــگرومدیرمرکــزهنرهای
تجســمیحوزههنریاســت.اودر
فعالیت انقالبســالها هنر عرصه
داشــتهوهمچنینگنجینهدائمهنر
انقالبرادرحوزههنــریراهاندازی
کردهاســت.بااودربارهتعریفهنرو
موجود گنجینه ویژگیهای همچنین
درحوزههنریگفتگوییانجامدادیم.

ازجمله انقــالباســالمی هنــر
مقولههاییاســتکــهپیرامونآن
تعاریفمتعددوالبتهاختالفنظرهای
فراوانیوجوددارد.تعریفشماازاین

هنرچیست؟
هنر انقالب اسالمی مقوله ای است گسترده 
و با این که هنــوز مدت طوالنــی از بروز و 
ظهور آن نگذشــته، بحث های بســیاری 
در این زمینه رخ داده اســت؛ متأســفانه 
برخی بــا تعصب و تأکید بســیار از این امر 
سخن گفته اند و برخی دیگر ناشناخته آن 
را انكار کرده اند. در هر حال، ســخن گفتن 
پیرامون جریانی که هنوز زنده است دشوار 

می نماید.

چهتعریفیمیتوانیدازهنرتجسمی
ارائهدهید؟

آنچه ما هنــر انقالب می نامیــم، در عرصه 
هنرهای تجســمی به شــكل صمیمانه تر، 
گســترده تر و صادقانه تر گزارشی است از 

آنچه کــه در اعماق انقالب اســالمی ایران 
رخ داده اســت. این هنر، متأثــر از انقالب 
اســالمی بوده که به آن پاسخ داده و همراه 
با َجّو فرهنگی آن رشد کرده است، از این رو 
برهه ای بســیار مهم از تاریخ کشــور را در 

خود دارد.
اما هنر انقالب اســالمی که در میانه جنگ 
تحمیلی به اوج خود رسیده بود، پس از آن 
با افت و خیز بسیاری همراه بوده و به جهت 
کّمی و کیفی افت داشته است. تا جایی که 
کتاب های بسیاری علیه هنر انقالب داریم 

که هنوز جوابی برای آن ها نداریم.

والبتههنرمندانانقالبهمبابرخی
آثارکهموضوعشــانانقالبنیست
ارتباطخوبینداشــتهونگاهشانبه

آنهاچندانمطلوبنیست.
به نظر مــن این طور نیســت. آبشــخور 
هنرمنــد، جامعــه و محیطــش اســت. 
هنرمنــدان بســیاری آثار خوبــی دارند 
که در زمینــه هنر انقالب نیســت؛ ما این 
هنرمنــدان را انــكار نمی کنیــم، چرا که 
جزو پازل فرهنگی کشــور و افتخارات ما 

محسوب می شوند.

ویژگیاصلیهنرانقــالبرادرچه
میدانید؟ 

هنر انقالب اسالمی کارفرما نداشت، ساده، 
صریح و بی تكلــف بود با متریالی ســاده و 
قابل فهم بــرای همه مردم. هنــر انقالب 

ما نســبت به همه دنیا کاماًل ویژه اســت، 
شهادت را لطیف نشــان می دهد و وصلش 
می کند به کربال. بعدتر شــاهد آثاری چون 
»موش های ســكه خوار«، اثر کاظم چلیپا و 
»پله های ترقی«، اثر حسین خسروجردی 
هســتیم که به جامعه تذکر می دهند، اما با 
گذر زمان این جریان افت کرد و هنرمندان 
دیگر نسبت به جریان های روز عكس العمل 

نشان نمی دهند.

چراایناتفاقافتاد؟ 
هنرمند، انقالب جو را همراه خود نمی بیند، 
یک گام عقب می رود تا جا پای محكم پیدا 
کند، پس فقط از مسائل مذهبی می گوید و 
مسائل گذشــته را بیان نمی کند، اما آیا در 
حال حاضر تحول و اتفاقی رخ نمی دهد که 

هنرمند از آن حرف بزند؟

انقالب هنر گنجینــه پیش مدتها
رویدیوارهایحوزههنریبهنمایش
گذاشتهشد.هدفازاینکارچهبود؟

حــوزه هنری بــا راه انــدازی گنجینه، به 
نوعــی می خواهــد پیشــنهاد و ضرورت 
راه اندازی مــوزه هنر انقالب را به شــكل 
جدی مطرح کند. ما در حــوزه هنری در 
حد تــوان مالی و امــكان فضایی خود این 
گنجینه را افتتــاح کردیم. حــاال این که 
بعدها مســئوالن، راه انــدازی بخش های 
دیگر موزه هنر انقالب را پیگیری کنند، به 

آن ها بستگی دارد.

فضای امروز 
همراه هنرمند انقالبی نیست
مرتضی گودرزی دیباج، از هنر تجسمی انقالبی می گوید

آبشخور
هنرمند،جامعه
ومحیطش
است.هنرمندان
بسیاری،آثار
خوبیدارندکه
درزمینههنر
انقالبنیست؛ما
اینهنرمندانرا
انكارنمیکنیم،
چراکهجزوپازل
فرهنگیکشور
وافتخارات
مامحسوب
میشوند
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با میشل ستبون 
عکاس فرانسوی
 وقایع انقالب

امام خمینی ثابت قدم بودامام خمینی ثابت قدم بود

خاطره
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سجادروشنی

میشلستبون،عكاس26سالهفرانسوی،تصویربسیارمعروفیاز
امامخمینی)ره(راثبتکردهاست.زمانیکهایشانواردفرانسه
شــدند،اینعكاسجوانازنخستینکســانیبودکهدوربین
بهدست،خودشرابهنوفللوشــاتورساندوعكسیرازیردرخت
ســیبازامامخمینیگرفتوثبتکرد.روزیکهامامخمینیدر
31ژانویه1979ســواربرهواپیمایایرفرانس،پاریسرابهمقصد
تهرانترککرد،ســتبونهمدرهمینهواپیمانشســتهبودو
تصاویرمنحصربهفردیازایشاندرقابدوربینشثبتکرد.اواز

معتمدانانقالبدرآنروزهابهشمارمیرفت.
میشلستبونشــهرتخودرادرزمینهعكاسیخبریمدیون
ایرانمیداند،چراکهتجربهعكاسیاوازتحوالتانقالبایران،
باعثشدکهآثاراودرســطحدنیامنتشرشودوازاویکعكاس
خبریمشهوروبینالمللیبسازد.بااوکهچندیپیشسفریبه
ایرانداشت،دربارهتجربهاشازآنروزهاگفتگوییانجامدادیم.

زمانیکهازانقالبایرانعكاسیکردیدچندسالهبودید؟
بیست و شش ساله.

شمادرنوفللوشــاتوهمازامامخمینیعكسگرفتهبودید.به
پیشنهادچهکسیبهاینکارترغیبشدید؟

قبل از آن در ایران بــودم. از طریق روابطی که هــم در ایران و هم 
در فرانســه داشــتم، تصمیم گرفتم از امام خمینی در نوفل لوشاتو 
عكس بگیرم. از طریــق آقای شــریعتمداری در ایران توانســتم 
اطالعات بیشــتری به دســت بیاورم. بعد با اطرافیان امام خمینی 

مثل بنی صدر و آقای بازرگان هم ارتباط گرفتم.
روز اولی که امام وارد نوفل لوشــاتو شــدند، من از افــراد معدودی 
بودم که آنجــا حاضر بودم. تمــام افرادی کــه روز اول حضور امام 
خمینی)ره( آنجا بودند، کمتر از ده نفر بود. بعــد از خواندن اولین 
نماز که من آن را عكاســی کردم، امام همه را دعوت به نشستن در 
محوطه باغ کردند تا ضمن دیدار صحبت کنند. همان جا بود که من 
عكس معروف امام زیر درخت سیب را گرفتم، چون افراد کمی گرد 
ایشان جمع شــده بودند، ولی روز بعد جمعیت بســیاری گرد امام 

حلقه زدند.

بیناطرافیانامامبیشازهمهباچهکسیارتباطداشتید؟
آدم های زیادی بودند که بــا آن ها در ارتباط بــودم. من به عنوان 
عكاس خبری، هر چه با افراد بیشــتری ارتباط برقــرار می کردم، 
برای کارم بهتر بود، اما از بین اطرافیان امام خمینی، ارتباط با پسر 
ایشــان مهم ترین ارتباط بود، منتها ما تفاوت زبانی داشتیم. خیلی 
مواقع ناچار بودیم از مترجم کمک بگیریم و همین باعث مشكالتی 

می شد.

قبلازرفتنبهدهكدهمحلاقامتامامدرفرانسه،درایرانحضور
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داشتید.همدرایرانوهمدررسانههایمختلفجهان،اخباربسیاریازامام
خمینیبهگوشمیرســید.شمابیواسطهشــخصیتامامخمینیراچطور

دیدید؟
آن زمان خیلی از اطرافیان امام ســعی می کردند شــرایط را کنترل کنند، اما 
مشخصه بارز امام این بود که ثابت قدم بودند. وقتی تصمیمی می گرفتند، حرف 
کسی در آن تصمیم اثر نداشت. به نظر من تصمیم آن روز امام درباره ملت ایران 

و کشور ایران بود.

چطورشدکهجزومســافرانهواپیمایایرفرانستاریخاولفوریه1979از
پاریسبهمقصدتهرانقرارگرفتید؟

من از اولین کسانی بودم که از انقالب ایران عكس گرفتم. زمانی که متوجه شدم 
در ایران تحوالتی رخ می دهد خیلی ها متوجه نبودند و حتی می گفتند در ایران 
اتفاقی رخ نخواهد داد. به همین دلیل خیلی از اطرافیان امام مرا می شناختند، 
چون از اولین افراد بودم و آرشــیو خوبی در این زمینه داشــتم. به همین دلیل 

وقتی مطرح کردم می خواهم در هواپیما باشم، مورد استقبال قرار گرفت.

فكرمیکردیدکهآنپروازدهروزبعدبهانقالبایرانمنجرشود؟
قطعاً فكــر می کردم، اما تصور نمی کردم به آن ســرعت. انقــالب را پیش بینی 
می کردم، چون شــاه از ایران رفته بود و من که در ایران بودم زمینه اجتماعی را 

برای انقالب در مردم می دیدم.

آیاامروزهمدربارهکشورهایمنطقهچنینپیشبینیهاییدارید؟
کاًل تصور می کنم همه اشــتباهاتی که طی ۵۰ ســال اخیر توسط کشورهای 
مختلف در خاورمیانه صورت گرفته، اصالح خواهد شــد. آمریكا فهمیده بدون 

ایران در منطقه نمی تواند کاری انجام دهد.

معموالًدراینچهاربارکهبعــدازانقالببهایرانآمدهاید،جزشــرکتدر

سمینارهاوجشنوارهها،کجاهامیروید؟پاتوقخاصیدارید؟
اولین عالقه ام این است جاهایی را که قباًل عكاســی کردم دوباره عكاسی کنم. 
مرقد امام برایم خیلی جذاب اســت؛ جایی است که در اروپا کسی تجربه نكرده. 
این که مردم شب ها آنجا می مانند و به دعا و نیایش می پردازند، چیزی است که 

برایم جالب است.

جزتهرانبهکدامشهرهاسفرکردهاید؟
مشهد و قم.

بهترینعكسهاییکهازانقالبایرانگرفتیدازنظرخودتانکدامند؟
عكس هایی که از اولین تظاهرات مردم در میدان ژاله )شهدا( گرفتم، یک هفته 
قبل از تظاهراتی بود که به کشتار مردم در میدان ژاله منجر شد؛ این تظاهرات 

بسیار مهم بود و البته به طور مسالمت آمیز به اتمام رسید.
البته این تظاهرات یک هفتــه قبل از تظاهرات خونین میــدان ژاله در روز 1۷ 
شهریور بود. در آگوست 19۷۸ نیز اولین عكسی که از اولین نماز جماعت مردم 
گرفتم بســیار مهم بود، چرا که نشــان می داد اتفاقی در حال وقوع است. این 
عكس بسیار شاخص بود و همه جا منتشر شــد، به گونه ای که به سمبل انقالب 

اسالمی تبدیل گردید.
یكی از تصاویر شــاخصی که گرفتم، عكس امام زیر درخت ســیب بود که 
روز اول رســیدن امام خمینی به نوفل لوشــاتو گرفتم. ایــن عكس از این 
بابت برایم مهم اســت که بعد از آن دیگر هیچ وقت این فرصت پیش نیامد 
که تنها و در یک فضــای کم جمعیت از امام عكس بگیــرم. عكس دیگری 
که از امام خمینی هنگام بازگشــت به ایران و در مدرسه علوی گرفتم هم 
عكس بســیار مهمی شــد. این تصویر برای خود من هــم از نظر حرفه ای 
بســیار مهم بود، چون این تصویر جزو صد تصویر برتر جهان شــناخته شد 
و این انتخاب فقط به خاطر هنر عكاســی من نبود، بلكــه به خاطر حضور 

پرشور مردم بود.

اکبرناظمی،ازجملهعكاســانبرجستهانقالب
اســتکهچهارهزارعكسراازآنروزگارثبت
کردهوعكسمعروفپیرمردروزنامهبهدســترا
کهحكایتازرفتنشاهداردراهماوگرفتهاست.
ناظمیکهپیشازپیروزیانقالباسالمیدرآلمان
مشغولتحصیلبوده،وقتیانقالبمردمیایرانرا
میبیند،بهعشقوطنوهمراهیبامردمدوربینبه
دستمیگیردوبهکشورشبازمیگرددتاروایتگر
حادثهایباشــدکهآنراتكرارنشدنی
میداند.ازاوخواستیمخاطراتش
ازروزهایانقالبرابامادرمیان

بگذارد.
****

به خاطر دارم یک بار مأموران 
دنبالم کردنــد. فرار کردم، 
یــادم اســت در خیابان 
ســمیه بودم و دِر یكی از 

اداره  های چند طبقه باز بود و رفتم باال تا رســیدم به دِر 
پشت بام. اما از شانس بدم در قفل بود. دیدم کنار در یک 
سطل آشغال اســت که ابزار و لباس مســتخدم  ها روی 
هم تلنبار شده و ســریع فیلم  ها را پیچیدم الی روزنامه و 
گذاشتم ته سطل زباله. لباس مستخدم را هم پوشیدم و 
جارو را دستم گرفتم و مشغول شدم به تمیز کردن زمین 
تا اگر مأمور ها رســیدند من را با مســتخدم اداره اشتباه 
بگیرند. اتفاقأ مامور ها هم ریختند توی ســاختمان، اما تا 
طبقه دوم بیشتر نیامدند. البته مشــكالت به همین جا 
ختم نمی شد و چاپ نگاتیوها هم خود مشكل بزرگی بود 
که اگر لو برویــم و... . این را هم بگویم کــه آن روز ها که 
تهران این قدر برج و ساختمان های بلند نداشت، ما روی 
پشــت بام ها رفت و آمد می کردیم و عكس می گرفتیم، 
شاید به همین خاطر حكومت نظامی چندان مشكل ساز 

نبود.
وقتی در خیابان ها دوشــادوش مردم حرکت می کردم، 
به خط کنتــرل که نزدیک می شــدم، دوربیــن خود را 
به نزدیک ترین خانمی که چادر مشــكی بر ســرش بود 
می دادم تا از این خط عبور کنیم و دوربین را از او بگیرم. 

از آنجا که بیشتر خانم ها در آن روزها چادر مشكی بر سر 
داشــتند، از خط کنترل که رد می شــدیم نمی توانستم 
تشخیص دهم دوربین را به کدامشان داده ام، اما می دیدم 
یكی از آن ها به ســمتم می آید و دوربیــن را به من پس 
می دهد. حضــور پررنگ زن ها در عرصه انقــالب، دقیقاً 
نقطه مقابل تبلیغات مســمومی است که در جهان علیه 
ما می شود. بنابراین تصمیم گرفتم این نقش پررنگ را در 
قالب یک جلد کتاب نشان دهم.به اعتقاد من، همه آنچه 
در جریان انقالب رخ داد زیبایــی بود، اما بهترین خاطره 
من مشــارکت همه مردم در پیروزی انقالب است. همه 
اقشار از پیر و جوان، با هر ایده و فكری پای انقالب ایستاده 
بودند. همه احزاب و مذاهب با هم به خیابان ها می آمدند و 
راهپیمایی می کردند. فكر نمی کنم در طول تاریخ ایران، 
هیچ گاه چنین اتفاقی افتاده باشــد که این همه افكار و 
سالیق متفاوت در کنار هم قدم بزنند و یک خواسته واحد 
داشــته باشــند. به نظر من نمی توان این اتفاق را با هیچ 
رخدادی در دنیا مقایســه کرد، چرا که یكی از زیباترین 
رویدادهای قرن معاصر اســت و همیشــه بر زیبایی آن 

تأکید داشته ام.

خاطره/عبور و مرور پشت بامی

خاطره
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بهرامکلهرنیا،مدرسدانشگاهوگرافیســتاست.اومعتقداست
نخستینگرافیســتهایانقالبایران،مردمعادیبودهاندکهبه
خلقنشانههاییسادهوعمیقدســتزدهاند.نشانههاییکهعمومًا
رویدیوارهاثبتشدهاندوتأثیرفراوانیهمدرزمانخودداشتهاند.
بااودربارهگرافیکانقالبواینکهآیاباآرامشدنشرایط،گرافیک

انقالبیفراموشميشودیانه،گفتگوییانجامدادیم.

گرافیک،جهانامروزرادچارتغییروتحوالتفراوانیکردهاســت.
تغییروتحوالتیکهالبتهازپیشوجودداشتهوحاالبهتكاملرسیدهو
همهجاراگرفتهاست.باتوجهبهاینکهانقالباسالمیایراندردورهای
رخمیدهدکهگرافیکپیشرفتامروزرانداشته،نقشآنرادرانقالب

تاچهحدمیدانید؟
مردم به مثابه طراح گرافیک در جریان اتفاقات انقالب حضور داشــتند و 
این اتفاق در انقالب ما هم بود. اولین نفری که شــاه را روی دیوارهای شهر 
وارونه نوشت، یک طراح گرافیک بود و پیشتاز طراحان گرافیک، بسیاري 
از رفتارهاي خالق زنده و هدفمنــدی را به وجــود آورد و ادامه پیدا کرد. 
دســت های خونینی که روی دیوارها نقش بســتند و نشــانه ای شدند از 
خواست های مردم هم کار گرافیكی هستند؛ پیام را خیلی دقیق و سریع به 

مخاطب می رسانند و او را با خود همراه می کنند.

یعنیدرابتداخودجوشبودهاست؟
در زمان انقالب همه چیز خودجوش پیش می رفت. ســفارش و توصیه ای 
برای انجام کاری وجود نداشــت. در واقع مردم به صورت خودجوش درون 
سازمان اجتماعی شان موفق شدند ســاز و کاری را به وجود بیاورند که این 
ساز و کار به شــكل حیرت انگیزی زنده، پویا و دارای اصالت بود و مفاهیم را 

با بهرام کلهرنیا، مدرس دانشگاه 

مردم، نخستین 
گرافیست های انقالب هستند 

به طریقی دگرگون می کرد. یک مفهوم عامیانه 
و اجتماعی را که به زبان عادی ممكن بود خیلی 
متداول باشــد و دارای گونه پیام رسانی خاصی 
نباشد، وقتی در اختیار شــیوه های بیان و ابزار 
خاص قرار می گرفت، مفهوم ارزندگی جدیدی 

پیدا می کرد. 
در ریخــت گرافیكی وارونه شــاه، یک عنصری 
وجود داشــت که این عنصر در زبــان جایی را 
به خــودش اختصاص نمی داد. به هیچ روشــی 
نمی توانیم آن را به یک ادبیات شفاهِی گفتارِی 
متنی تبدیل کنیــم؛ چنین مــواردی ادبیات 
گرافیک را در خــود دارند. گرافیــک یک زبان 
اختصاصی اســت؛ زبانی که به شــیوه خودش 
مفاهیم را ســازماندهی می کنــد و به مخاطب 
بسیار چاالک و سریع منتقل می کند. در جریان 
انقالب های اجتماعی ملل متفــاوت، گرافیک 
درون جامعه شــكل گرفته است. پیش از آن که 
طراحان بــه آن بپردازند. کشــورهای متفاوت 
هرکدام از منظر تجربه های فرهنگیـ  تاریخی 
خودشــان در روند اعتراض هــای اجتماعی از 

ابزارهای گوناگون استفاده کرده اند. 

مردمدرواقعناخواستهنشانهسازیکردهاند؟
نشانه را ممكن است من طراح بسازم، رمزهایی 
درش تعبیه شــود و در جامعه طرف اســتفاده 
نشانه ها در جریان استفاده خودشان به قرارداد 
اجتماعی بدل  شــوند. اما مردم با نشانه ها هم به 
شیوه خودشــان عمل کردند. اســناد گرافیک 
انقالبی ما ماالمال از پیام های نشانه ها هستند. 
مثالً نقش گل الله، از زمان مشروطه مظهر خون 
شهید شد و یا کبوتر، مظهر آزادی. اگر نگاه دقیقی 
به آثــار گرافیكی و دیوارنوشــته های آن دوران 
داشته باشیم، می توان عناصر جالبی را یافت که 
اختصاص به ما دارد، بوی اقیلم فرهنگ و تاریخ 
ما را دارد، بوی باور و اعتقادات مشترک مردم را 

دارد. 

باآرامگرفتنشرایطانقالبی،گرافیکانقالب
همبهپایانمیرسد؟

خیر. با آرام گرفتن جریان های انقالبی، گرافیک 
تغییر شكل داده و به سمت عمق بخشی جریان 
انقالبی گرایش نشــان می دهد. از این رو ممكن 
است کار هنرمندان دوره بعد با جریان روز جامعه 
منطبق نباشد و تعارضاتی هم پیش بیاید، اما در 
هر صورت در ایران از بین نرفت؛ چرا که ما همیشه 
در معرض تهاجم های فرهنگی بودیم و جریان 

هنر انقالب حفظ شد. 

درزمانانقالب،
مردمبهصورت
خودجوش
درونسازمان
اجتماعیشان
موفقشدند
سازوکاریرا
بهوجودبیاورند
کهاینسازو
کاربهشكل
حیرتانگیزی
زنده،پویاو
دارایاصالت
بود

اولیننفری
کهشاهراروی
دیوارهایشهر
وارونهنوشت،

یکطراح
گرافیکبودو

پیشتازطراحان
گرافیک،بسیاري

ازرفتارهاي
خالقزندهو
هدفمندیرا

بهوجودآوردو
ادامهپیداکرد
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انقالبباموسیقیچهکرد؟بامروراینسؤالدرذهنمانبهسرودهای
انقالبیزیادیمیرسیمکهازسالهاپیشدرذهنماننقشبستهاند.
سرودهاییکههریکبهفراخورسنوسالمانخاطرههاییباآنهاداریم؛
جوانترهاازاجرایاینسرودهادرمدرسه،وپیرترهاهممرورخاطرات
روزهایپیروزیانقالباسالمی.سرودهادرستزمانیشكلمیگیرندکه
انقالببهاوجخودرسیدهاستوموسیقیهممانندهمههنرهاباخواست
مردمهمراهشدهاست.بعدازآنهمدرروزهاییکهانقالبپیروزشده
استبهحیاتخودادامهدادهوبهفراخوراتفاقاتورویدادهایمختلفبا
مردموانقالبهمراهمیشود.هرچندامروزهنقشسرودهابسیارکمرنگ
شدهاست،اماتأثیریکهدردورانانقالبوموسیقیآنزمانداشتهاند
غیرقابلانكاراست.سرودهادرستزمانیواردموسیقیمیشوند،کهاز
نگاهکارشناسان،موسیقیدرایرانبهاوجابتذالخودرسیدهاست.پیروز
ارجمند،آهنگساز،دراینبارهمیگوید:انقالباسالمی،موسیقیایران
راازانحطاطنجاتداد.بااودربارهاینموضوعگفتگوییانجامدادیمتابه

پاسخسؤالمانبرسیم.

دراواخردورهپهلویوپیشازپیروزیانقالباســالمی،
موسیقیغربکاماًلبرموسیقیایرانیمسلطشدهبود.این

اتفاقازچهدورهایآغازشدهاست؟
نشانه های ورود موسیقی غرب به موسیقی ایران از دوره صفویه دیده 
می شــود و این روند در دوره قاجاریه به اوج می رسد. می شود گفت 
ما از این دوران موســیقیدانان درباری و درباریان موسیقیدان داریم 

که در دربارهای پادشاهان قاجار، به خصوص ناصرالدین شاه بودند و 
می شود گفت این روند، تقریباً ادامه پیدا می کند و با ورود مستشاران، 
موسیقی نظامی هم از این دوره شكل می گیرد و دارالفنون و مدرسه 
موســیقی تأســیس می شــود. همچنین در این دوران با موسیقی 
مشــروطیت هم روبه رو هســتیم. همان طور که اشــاره کردید در 
دوره پهلوی، گرایش موســیقی در ایران بیشــتر به سمت موسیقی 
پاپ می رود، تا حدی که موســیقیدانان اصیل، دغدغه از میان رفتن 
موسیقی سنتی را داشته اند. تالش کســانی چون »آقای پیرنیا« در 
این دوران به این سمت و سو بود که موســیقی ایران از بین نرود. اما 
فراگیری و حضــور بی منازع، یا در واقع تبدیل به موســیقی پاپ آن 
هم از نوع غربی و بعدها از نوع کوچه بازاری در موسیقی ایران قبل از 
انقالب به گونه ای بوده که همه موسیقیدانان سنتی و هنری نگران از 

بین رفتن کامل موسیقی بودند. 

درچنینشرایطیانقالباســالمیرخداده،وبرموسیقی
کشــورهمتأثیرمیگذارد.دربارهتغییراتیکهانقالبدر

موسیقیایجادمیکند،توضیحدهید.
پس از انقالب و در ســال های اولیه انقالب، ما شاهد نوعی موسیقی 
حماسی و انقالبی هســتیم که می توان گفت دومین دوره تاریخی 
پس از اسالم اســت. در واقع دوره اول، مشروطه و مشروطه خواهی 
است و دوره دوم، در اوان انقالب اسالمی. بعدها در ایام دفاع مقدس 
اســت که ژانر نظامی و حماســی هم به این  گونه افزوده می شود و 
شــكل دیگری پیدا می کند. آنچه در ابتدای انقالب اتفاق می افتد، 
حذف کامل موســیقی پاپ اســت. به گونه ای که عرصه تنها برای 
موســیقی محلی و ســنتی باز می شــود. شــاید هیچ اتفاقی جز 

انقالب، موسیقی را ملی کرد
پیروز ارجمند، آهنگساز، از موسیقی انقالب گفت

مهمترین
دستاوردانقالب

ازنظرمن
همیناستکه
موسیقیکاماًل

ملیمیشودوما
درعرصهسرود
همدرآثارکرال،

آثارشایسته
وقابلتوجهی

داریم

فوادزندی

نظر
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انقالب اســالمی نمی توانســت این پدیده 
موســیقیدانان به اصطالح کوچه بازاری را 
که موسیقی بسیار ســخیف و غیرهنری را 
تولید می کردند از هنر این مملكت حذف 
کند و شــاید یكی از بــرکات انقالب اصاًل 

همین اتفاق باشد.
مهم ترین دستاورد انقالب از نظر من همین 
اســت که موســیقی کاماًل ملی می شود و 
ما در عرصه ســرود هم در آثار کــرال، آثار 
شایسته و قابل توجهی داریم. این توجه در 
چند بخش قابل بررسی اســت. برای مثال 
در بخش نظام آمــوزش عالــی ورود پیدا 
می کند و موسیقیدانان خوب، متبحر، عالی 
و همچنین متخصصی تربیت می کنیم. در 
زمینه تولید هم رویكرد به موسیقی سنتی 
و محلی قابل توجه می شــود و خوشبختانه 
آرامش خاطری برای موسیقیدانان محلی و 

سنتی به وجود می آید.

والبتهاوایلانقالبموســیقیپاپ
ممنوعشد.

اوایل انقالب به دلیل این کــه هیچ برنامه 
مشــخصی برای حضور یا نمونه ســازی، 
برنامه مشــخصی برای تولید موســیقی 
پاپی که اصطالحاً پاک و واجد یک شــعر 
و ترانه کاماًل ارزشمند با معیارهای انقالب 
باشد و ملودی هایی که در واقع هنرمندان 
متعهد به انقالب تولید کنند نداشتیم و این 
 گونة موســیقی کاماًل حذف شد. هر چند 
بازگشــت مجددش هم بدون برنامه ریزی 
انجام شــد و فعاًل پاســخگوی نیاز کامل 
جامعه نیســت، به همین خاطر موسیقی 
زیرزمینی تا حدی توانســته جای خود را 

باز کند.

میتوانگفتانقالبعالوهبرایجاد
تغییراتمهمدرساختارجامعهایران،
موسیقیراهمدگرگونکردهاست؟

من معتقدم انقالب، موسیقی را نجات داده 
و از انحطاطــی که گرفتــارش بوده خارج 
کرده اســت. هرچند جریان موسیقی در 
کشورمان برنامه ریزی شده و درست پیش 
نرفت و اکنون مشــكالت و نابسامانی های 
زیادی را دارد، اما آن ســال ها موســیقی 

مسیر بسیار خوبی را طی کرد. 

حمیدشــاهنگیان،آهنگسازبرجسته
موسیقیهایانقالبیاســتکهآثاری
چون»خمینیاِیامــام«،»برخیزیدای
شــهیدانراهخدا«،»برخیزیمدرهوای
آزادی«،»جانبازیصبــورم«و...رادر
کارنامههنریدارد.ازاوخواستیمدرباره

حالوهوایساختســرودماندگار»خمینیاِی
امام«خاطراتخودرابیانکند.

****
من موســیقیدان نیســتم، اصالً تحصیالتم موســیقي 
نیست و باید بگویم آن زمان هم که شروع به ساختن آن 
موسیقي ها و سرودهاي انقالبي کردم، هیچ تجربه اي در 
زمینه آهنگسازي نداشتم، اما توانستم قطعاتي با همكاري 
دوســتانم خلق کنم که همچنان بعد از 3۷ سال در ذهن 
مردم ماندگار شده است. البته همه این ها مسئولیتي بود 

که خداوند برایمان مقدر کرد.
فاز اول این موســیقي ها مربوط به قبــل از انقالب بود 
که من به تنهایي همه کارها را انجام مي دادم؛ از جمله 

ســاختن ملودي، کالم و اجــرا. بعدها افراد 
دیگري چون مرحوم حاج حسین صبحدل، 
آن اذان گوي الهي معــروف، مرحوم عباس 
صالحي، قاري برجسته، حسین شمسایي، 
حمید یگانه و محمدرضا شــریفي نیا هم به 
کمكم آمدند.ما در آن زمان از فضاي حسینیه 
ارشاد اســتفاده مي کردیم؛ به  طوري که قبل از حكومت 
نظامي، تک تک وارد یک اتاق صدا بــه ابعاد 1۵۰در 2۰۰ 
سانتیمتر مي شدیم و بعد از حكومت نظامي که ساعت 6 
صبح بود، باز هم تک تک بیــرون مي آمدیم. در واقع تمام 

شب را زنداني بودیم و دائم تمرین مي کردیم.
شعر و سرود ساختن براي حضرت امام در آن زمان ساده نبود 
و یک عشق ناب نیاز داشت که خوشبختانه در این سرود به آن 
نایل شدیم. دلي بودن این اثر، موضوع امام و انقالب و شرایط 
تاریخي تولید، از دالیلي است که آن را در ذهن مردم ماندگار 
مي کند. یكي از مؤلفه هاي موسیقي این است که اشعار را 
ماندگار مي کند و بر همین اســاس هم امروز، چهار نسِل 

انقالب، سرود »خمیني  اِي امام« را حفظ هستند.

علیرضامیرعلینقی/پژوهشگرموسیقی:
نقل  قول معروفی در حوزه هنر کالســیک است 
که درباره تأثیرپذیری هنر موسیقی از تحوالت 
اجتماعی ســخن می گویــد. بنابر ایــن قول، 
موسیقی، دیرتر از هر هنری از تالطم ها، حرکت ها 
و جریان های نوبنیاد تفكر و هنر در اجتماع تأثیر 

می گیرد و آن را بازتاب می دهد.
بســیاری با کمی تردید و تأمل اعتراف کرده اند این ســخن 
درباره آنچه در انقالب سال 13۵۷ ایران و موسیقی های برآمده 
از آن گذشــته، مصداقی ندارد و نباید انقالب ایران و حرکت 

موسیقایی آن را با هیچ انقالب دیگری در دنیا مقایسه کرد.
به نظر من می توان پای از این حدود نیز فراتر گذاشــت و با 
جرأت و اطمینان گفت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری موسیقی در 
ایران سال 13۵۷ به طور همزمان و موازی بوده و دوشادوش 
انقالب و حتی گاهی جلوتر از هنرهایی مثل سینما و نقاشی 
عمل کرده است. ســینما و نقاشــِی انقالبی عمالً دیرتر از 
موســیقی انقالبی پا به عرصه جامعه ایران پــس از 13۵۷ 

گذاشتند.
از منظر بسیاری از هنرمندان متعلق به تفكر و روش دولتی، 

موسیقی انقالب، حرکتی است که به زمان خاصی 
محدود نیست. ولی از نظر تاریخ نگاری موسیقی، 
موســیقی های برآمده از انقــالب به یک مقطع 
زمانی بین تابســتان 13۵۷ و اول پاییز 13۵9 

محدود می شود.
در فاصله ای کمی بیش از دو ســال و بعد از آن با 
وقوع جنگ تحمیلی، ماجرای دفاع مقدس هشت ســاله در 
اولویت و اهمیتی بیش از انقالب قــرار گرفت؛ اگرچه امتداد 
منطقی سرودهای انقالبی در بافت و روحیه سرودهای جنگی 
حفظ شد اما موسیقیدان هایی که صمیمانه با نظام تازه پای 
جمهوری اسالمی آغاز به همكاری کرده بودند، عده ای دنیا 
را وداع گفتند، عده ای تغییر مسیر دادند و در خارج از فضای 
موسیقی، و کشــور زندگی می کنند و عده دیگری نیز کفه 
ترازو را به نفع جهان بینی ها و ارزیابی های شتابزده سنگین 
کرده اند.هنگام بررســی آنچه موســیقی انقالب می نامیم، 
تأثیرپذیری این موسیقی از مایملک پیش از خود، قابل توجه 
است. موسیقی انقالب نه تنها بعد از انقالب، بلكه همپای آن 
متولد شد، نقش تاریخی خود را ایفا کرد و حتی به گفته بعضی 

صاحب نظران، از زمینه سازهای وقوع انقالب نیز بود.

روزهای انقالب به روایت آهنگساز »خمينی ِای امام« 

موسيقی؛ هنری پيشرو در جریان انقالب 
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ابراهیماکبریدیزگاه

میثمامیریدانشــجویدکتریریاضیویكیازنویســندگان
جوانوبااستعدادکشورماناست.اومتولدسال1365درشهِر
ساریاستاماریشهدرمناطِقکوهستانِیسوادکوهدارد.امیری
بانوشــتنرمانهای»تقاطعوصال«و»تیلِم«ذوقواستعداد
قصهگوییخودرابهاهالیادبیاتثابــتکردوازهمینرهگذر

رماِنتیلماشبرگزیدههفتمیندورهجایزهانقالبشد.

جنابامیری،کانونیترینمســئله»تیلِم«مسئلهانقالب
اســت،بهنظرشــمارمان»تیلِم«برایاینحوزهونوع
رماننویســیچهآوردهایدارد؟دقیقتربپرسمتیلِمچه

حرفجدیدیدارد؟
چه خوب که درباره داســتان  صحبت می کنیم و خشــنودم از این 
که می بینم مجله ای هســت که می تواند برای مــردم توضیح دهد 
که هالل احمر فراتــر از کمک های اولیه ظرفیــت دارد؛  چون غیِر 
معمول ترین تصور مــا از هالل احمر همان تنفــس دهان به دهان 

است که نگفتنی و توضیح ندادنی است تا گفتنی و توضیح دادنی. 
اما درباره کانون پرســیدید. من همیشــه از شــكل های هندسی 
که بیش از یک کانون داشــته اند خوشــم می آمده؛ مثــل بیضی یا 
هذلولی. حاال نمی دانم رمان هم می تواند چند کانون داشــته باشد 
یا نه. امیدوارم بتواند چند کانون داشــته باشــد تا مــن هم بتوانم 
دوستش داشته باشــم و همه کانون هایش را ببخشم به شما و تنها 
یک کانــون را برایم خودم نگــه دارم و آن هم میل بــه قصه گویی 
اســت. این که این میل در این داستان دیده می شــود یا نه، سخن 
من نیســت، ولی قطعاً طرفدار ایــن میلم و دوســت دارم یكی از 
کانون های تی لــم قصه گفتن باشــد، تعریف کردن باشــد، گفتن 
باشد؛ گفتِن ماجرا. وقتی تی لم را می نوشتم، اراده ای نداشتم برای 
گفتن حرف جدید، ولی حتماً میل شــدیدـ  که غربی اش می شــود 
پَِشــنـ  شــدیدی داشــتم برای گفتن ماجرایی کــه از کوه وکمر 
ســوادکوه آغاز می شــود و طبعاً برای مردمی که همــه اش دارند 

داستان آپارتمانی می خوانند، جذاب است. 

در»تیلم«،تقابلشــهروروســتارابهعینهمیبینم.به

نظرتاناینتقابلچهکمكــیمیکندبرایتوضیحوتبیین
تماصلیرمان؟

یک بار در جــای دیگری هم گفته بودم که قلباً دوســت نداشــتم 
تی لم از گردنه گدوک یــا گردنه پلور عبور می کــرد، ولی چاره ای 
نبــود. برای هــر مازندرانی عبــور از ایــن گردنه هــا در دو جاده 
فیروزکوه و هراز ناگزیر اســت و البد. ما ناچاریم از این گردنه عبور 
کنیم تا ببینم آن طرف گردنه چه خبر اســت. شخصیت هم عاقبت 
در یكــی از همین گردنه ها جوانمرگ می شــود. ولــی عبور از این 
گردنه برای وجود کنجــكاوی به نام »کوهِی تبرســتانی« محتوم 
است. باید رد شــود تا ببیند در شــهر؛ یعنی تهران، چه خبر است. 
اگر چنین عبــوری را تقابل فهمیده باشــید، اشــكالی ندارد، ولی 
آنچه برای من محتوم بوده و هســت، همین عبور به سمت پایتخت 
است، حرکت به سمت شهر اســت. ما مازندرانی ها در دوران مدرن 
شدن ایرانـ  بعد از مشــروطهـ  ناچار بوده و هســتیم که به شهر 

نظر بیافكنیم و حتی آن را تمنا کنیم. 

بهنظر،اینرمانازمعدودرمانهاییاســتکهبهنیروهای
شــاهنگِاههمدالنهداردوانســانبودنآنهاراعلیرغم
اعوانالظلمهبودنشــانبهخوبینشانمیدهد،نظرتاندر

اینبابچیست؟
سوادکوهی ها، شــاه و امام را همزمان 

دوست دارند. من یادم نمی آید در 
خانواده، اجتماع و جمع های ما 

در سوادکوه، کسی بِد شاه 
را گفتــه باشــد. ممكن 

اســت پهلوی دوم را 
نقــد کرده باشــیم، 

به  نقد  ایــن  ولی 
شــنل  پِر  ندرت 
رضاخـــــان را 
اســت.  گرفته 
از  هــم  مــن 

ن  همـــــا
مان  ســا

تی لِم 
آدم هایی با رفتارهای  آشنازدایانه

گفت وگو
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می آیــم. این در حالی اســت که در جنــگ با عــراق، تقریباً از هر 
صد ســوادکوهی یک نفر شهید شده اســت که این عدد حدود دو 
برابر میانگین اســت. می خواهم بگویم جامعه شناسی جامعه ای که 
برای وطن کشــته می دهد و دلبسته خمینی اســت، ولی گرایش 
آشكار ضدِّ شاه ندارد، کمی پیچیده اســت و این پیچیدگی برای ما 
آشناست. دســت کم من که در خانواده ای مسلمان و مقید به آداب 

شرعی رشد کرده ام، با این فضا اصاًل بیگانه نبوده ام و نیستم. 

گونههایمختلفــیازروحانیترادرایناثــربهنمایش
میگذاریدوایدهآلشــمایکروحانیوعالماســتکه

خیلیاهلانقالبوانقالبیگرینیست،چرا؟
روحانی ای داشــتیم که خیلی انقالبی بود. یعنی اگر ساواک جایگاه 
واقعی این آدم را می دانســت، حتماً دخلش را مــی آورد. با این حال 
ایشــان در دوره انقالب، جوری درباره امام صحبــت می کرد که اگر 
پیشینه اش را نمی شــناختید، قطعاً می گفتید از این آخوندهای ضد 
انقالب اســت. ایشــان در همان دوره ای که چنین صحبت می کرد، 
از مواضع انقالبی خــود کوتاه نیامده بود، ولی چنین تیپی داشــت. 
اطراف من پر بوده از این جــور افراد؛ یعنی آدم هایــی با رفتارهای 
آشنازدایانه. برای مثال همین روحانی، هیچ وقت در هیچ راهپیمایی 
و نماز جمعه ای حاضر نمی شد، ولی انقالبی 
بود. انقالبــی بودنش هــم ادا نبــود، واقعاً 
جــزو سرشــاخه های انقــالب در مازندران 
بود و اگر گیــر می افتاد کارش تمــام بود، ولی 
اگر مــن، ایشــان را برای شــما تصویــر کنم، در 
خوش بینانه تریــن حالت می گویید 
»انجمــن  طــرف 
بوده  حجتیــه ای« 
بنابرایــن  اســت. 
مــِن ایــده آل من 
در جامعــه دارد 
می کند  زندگی 
حتمـــــاً  و 
کنش مندی 
آدم  یک 

اُِوراَکت انقالبی یا انقالبی نما را ندارد. من این جور آدم ها را دوســت 
دارم چون با این ها بزرگ شــده ام و اگر بخواهم هــم نمی توانم علیه 
این ها باشم. آدم هایی حساس نسبت به وطن، مملكت، جنگ، کوه و 
پر از جوانمردی و غیرت. و در عین حال منتقد و بددهان نســبت به 
وضع موجود و بسیاری از شخصیت های سیاسی، اتفاق های سیاسی 

و مناسبت های حكومتی.

توجهبهبوموزیســتجنگلیدر»تیلم«واقعًامثالزدنی
استشمابارهیافتمیخواستیدچهبگویید؟

می خواستم داســتان تعریف کنم، همین. من این فضا را می شناسم 
و با بلندی کوه و آدم های کوهی حال می کنم. من اهلی نمی شــوم 
و بدم می آید از شــازده کوچولو. ولی متأســفانه شــهر شما کمی 
اهلی ام کرده است و آن روحیه خشِن کوهی، آرام آرام دارد جایش 

را به یک روحیه »نازنازِی بیا دهانم را بزن« می دهد. 

یكــیازویژگیهایرمانشــماتوجهبهریشههاســت؛
مثلشــخصیتکیومرثکهازهمــاناولوجودشحالت
اسطورهایدارد،شــمااینگونهنگاهکردنبهشخصیتها

وانسانراچقدراصیلمیدانید؟
کاًل من عاشــق آدم هایی هســتم که با دیدنشــان حس کنم برای 
کاویدن و فهمیدنشــان خیلی کار دارم. کیومرث، گه گاه در چنین 
موقعیتی قرار گرفته، ولی با این حال یک شــخصیت اســطوره ای 
تمام و کمال از آب درنیامده اســت. شــّمه هایی از یک آدم غریب 
و اصیل را در خــود دارد. به هر حال آن کــوه، آن طبیعت، آن هوا 
و آن فضا حالــت غریبی به آدم ها می دهد. جهــان ایده آل من پر از 
آدم های غریب و اصیل است به عالوه یک خط اینترنت پرسرعت. 

آیاتابهحالبهایــنفكرکردهایدکهضرورتًانویســنده
ایرانیبــرایمخاطبانخودچهبایدبنویســد؟شــمادر

»تیلم«چقدربهاینضرورتتوجهکردهاید؟
به نظرم هر چقدر بخواهم درونم را دســت کاری کنــم تا چیزی را 
بنویســم که ضرورتاً پیامی را انتقــال دهد، کار، بــد و بدتر از آب 
درمی آید. کار من نوشتن از آن چیزی اســت که با من بوده است و 

من را ساخته است. باقی بقای عمرتان.

میخواستم
داستانتعریف
کنم،همین.
مناینفضارا
میشناسمو
بابلندیکوهو
آدمهایکوهی
حالمیکنم.من
اهلینمیشوم
وبدممیآیداز
شازدهکوچولو.
ولیمتأسفانه
شهرشماکمی
اهلیامکرده
استوآن
روحیهخشِن
کوهی،آرامآرام
داردجایشرا
بهیکروحیه
»نازنازِیبیا
دهانمرابزن«
میدهد

تی لِم 
آدم هایی با رفتارهای  آشنازدایانه
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برای 87 سالگی استاد 
محمود فرشچیان 

هنرمندی از تبار شیعیانهنرمندی از تبار شیعیان

چهره
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نامش با تصاویــر در هم پیچیده خوش رنگ و 
لعابی گره خورده که بخشــی از هویت هنری 
ایران محســوب می شــوند. اســتاد محمود 
فرشچیان، نگارگر برجســته کشورمان است 
که همــه او را با مینیاتورهــای بی نظیرش و 
البته طراحی زیبا و منحصربه فرد ضریح امام 
حســین)ع( می شناســیم. او متولد ۴ بهمن 
13۰۸ است و امسال ۸۷ ســاله شد. از نكات 
مهم درباره کار این هنرمنــد می توان به نگاه 
بكر و زیبایش در خلق آثار شیعی اشاره کرد. 
خارج کردن نقاشی از هنری وابسته به شعر و 
ادبیات و استقالل بخشــیدن به آن، سه بعدی 
کردن نقاشی با نگاه به هنر غرب، و همچنین 
نگاه ویژه به بازسازی مفاهیم دینی و شیعی، 
از جمله شــاخص های هنر و آثار اوست. خلق 
آثاری چون »عصر عاشــورا«، »ضامن آهو« و 
نیز طراحی و نظارت بر ســاخت ضریح حرم 
حضرت امام رضــا)ع( و همان طور که پیش 
از این گفته شــد، ضریح حــرم حضرت امام 
حسین)ع(، از برجســته ترین کارهای هنری 
فرشچیان اســت. این هنرمند بزرگ از سال 
1369 تاکنون، بسیاری از آثار ارزنده اش را به 
حرم امام رضا)ع( اهدا کرده است. به مناسبت 
تولد این هنرمنــد بزرگ، نگاهــی داریم به 
بخشی از حرف هایش که نشان دهنده نگاه او 

به زندگی، هنر و جهان هستی است.

ازچهارسالگیپایروضه
مــن از قدیم االیــام بــه دلیــل این کــه در 
خانــواده ای مذهبی بزرگ شــدم به مفاهیم 
مذهبی عالقه مند بــودم. در واقع در خانه ای 
بزرگ شــدم که پدرم همیشه مراتب مذهبی 
خودش را به خوبی اجرا می کرد؛ هم در اعیاد 
مذهبی و هم سوگواری ها. خوب یادم هست 
از چهارسالگی که در خانه مان مجالس روضه 
برگزار می شد به دنبال کسی که چای در این 
مجالس تعارف می کرد، می رفتم و قند تعارف 
می کردم. یعنی احساس می کنم این مایه های 
مذهبی از آن زمان در من وجود داشت. بعدها 
هم به این نتیجه رســیدم که ایمان داشتن و 
مذهــب می تواند در پیشــبرد کار هنری من 
تأثیر بسزایی داشته باشــد. کما این که وقتی 
زندگی تمام هنرمنــدان بزرگ دنیا را مطالعه 
می کنیــم، می بینیم یكــی از مؤلفه هایی که 
باعث موفقیت کاری آن ها شــده، داشــتن 
همین باورهای قلبی دینی بــوده و اصاًل این 
مؤلفه باعث شــده اســت تا آثاری که خلق 

کرده اند، آثاری فارغ از آثــار دیگر هنرمندان 
باشد و رنگ و بوی مخصوصی داشته باشد. در 
کلیســاهای اروپا نیز وقتی به آثار هنرمندانی 
چون میكل آنژ یا رافائــل برمی خوریم، حتماً 
نشانی از حقیقت و ایمان قلبی را در کارشان 
بیشتر می بینیم. اصاًل همین خصوصیت است 
که باعث شــده آثار این گــروه از هنرمندان 
گیرایی و جذابیت بیشتری داشته باشد. باید 
بگویم از کودکی رگه های مذهبی در من بود 
و همین ویژگی بعدها که به شــكل جدی به 
عرصه نقاشــی وارد شــدم، تقویت و بیشتر 

منعكس شد.  

همیشهمدیونامامرضا)ع(هستم 
آثارم را به آستان قدس رضوی اهدا می کنم، 
چون من خــودم را مدیون همیشــگی امام 
رضا)ع( دانســته ام و الطاف ایشان همیشه در 
زندگی من جاری بوده و هســت. حتی چند  
سال پیش که یكی از دست هایم برای مدتی 
دچار مشكل شد، با اســتطاعت جستن از او 
شــفا گرفتم. روی این اصل همیشه خودم را 
مدیون امام رضا)ع( می دانم. کارهای من بعد 
از رونمایی، مدت کوتاهی به ضرورت در موزه 
ســعدآباد به نمایش گذاشــته و بعد به موزه 
آستان قدس رضوی اهدا می شود. این روالی 
اســت که درباره کارهای من همیشه وجود 
داشته اســت. در واقع در موزه آستان قدس 
رضوی، در حــال حاضر تــاالری از مجموعه 
آثاری که طی این سال ها اهدا کرده ام، وجود 
دارد. ضمن این که همیشــه احساس کرده ام 
هیچ جایی امن تر و بهتر از این موزه نیست که 

بتواند آثار مرا نگهداری کند.

نگارگریقدیمتاامروز
طی سال های اخیر، تابلویی با عنوان »شمس 
و مولوی« ســاختم. در این تابلــو اگر دیده 
باشید ذهن شمس را بیكران تصویر کرده ام. 
یعنی سعی کرده ام وســعت ذهن او را نشان 
دهم و همین طور مولوی کــه روی یک کره 
نشسته و دســت طلب دارد. انگار تشنه است 
و می خواهد این تشــنگی و دریافت خود را از 
طریق شمس تأمین کند. چنین مؤلفه هایی 
در کار نقاشــی قدیــم ایرانی نبوده اســت. 
نگارگری قدیم فقــط به لذت هــای دنیوی 
محدود می شــده اســت، اما من سعی کردم 
روش دیگری را انتخــاب کنم. به  عنوان مثال 
تابلوی »عصر عاشــورا« به گفتــه منتقدین 

و هنرشناســان خارجی که بر این اثر نقد هم 
نوشته اند، اثری اســت که اگرچه در ظاهر به 
روایت یک فاجعــه تاریخی می پــردازد، اما 
مخاطب می تواند با اندکــی تأمل و تعمق، به 

مفاهیم دیگری نیز در این تابلو پی ببرد.

زندگیوقفهنر
سال هاســت که خود را فقط و فقط وقف هنر 
کــرده ام. از اتاق خواب من تا اتــاق کارم پنج 
قدم بیشــتر راه نیســت. من هر روز صبح که 
از خواب بیدار می شــوم به اتاق کارم می روم 
و ســاعت ها آن جا مشغول هســتم. کارهای 
زیادی در آمریكا دارم کــه بی ادعا باید بگویم 
کارســتانی اســت برای خودش، اما همیشه 
می گویم من مدیون این مردم هستم. همین 
مردم هستند که سال هاست باعث شده اند با 
ذوق و اشتیاق کارم را ادامه بدهم. ما ایرانی ها 
خیلی آدم های باهوشی هســتیم و درکمان 
نســبت به آثار هنری خیلی وسیع است. من 
ایــن نكته را بارهــا در قالب نمایشــگاه های 
مختلفی که داشــته ام، متوجه شــده ام و به 
وضوح دیده ام مخاطبان، از هر قشــر و سنی، 
به فراخور برداشت شخصی خود، چه تفاسیر 
زیبایــی از تابلوهایی که تصویرکــردم، ارائه 
داده اند. همیــن برای من ارزشــمند و کافی 
اســت. وجود مردم در این ســال ها، همیشه 
یكی از ارزنده ترین سرمایه های زندگی من به 

شمار می رود. واقعاً مدیون مردم هستم.

گذشتکنیم
واقعــاً از خداوند چیزی نمی خواهــم. از نظر 
زندگــی شــخصی و کاری همیشــه در حد 
مطلوب برایم خوب بوده اســت و از این بابت 
خدا را شــكر می کنم. من چهار قبر در چهار 
گوشــه این دنیا دارم و هر لحظه آماده رفتن 
هســتم. یكی از این قبرهــا در آمریكا، یكی 
در جــوار حرم امــام رضا)ع(، یكــی در کنار 
آرامگاه صائب تبریزی و دیگری در حرم شاه 
عبدالعظیم. از مال دنیــا فقط قبر برای خودم 
احتكار کرده ام )با خنــده( آرزو و کار ناتمامی 
نــدارم. بــرای تمام مــردم کشــورم آرزوی 
ســالمتی می کنم. می خواهم ایــن پیام را از 
قول من به آن ها بدهید کــه اگر می خواهیم 
جامعه ای ایده آل داشــته باشــیم، باید سعی 
کنیم ســجایای انســانی و از همــه مهم تر، 
بخشیدن و گذشــت کردن را فراموش نكنیم؛ 

آن وقت است که جامعه درست می شود. 

ازکودکی
رگههایمذهبی
درمنبودو
همینویژگی
بعدهاکهبه
شكلجدیبه
عرصهنقاشی
واردشدم،
تقویتوبیشتر
منعكسشد
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ســومین نشــریه ایران بود؛ نشریه ای 
که به صــورت هفته نامه و به دســتور 
میرزا تقی خــان امیرکبیــر در تهران 
ناصرالدیــن شــاه  و دوره حكومــت 
قاجار منتشــر می شــد. پیش از آن دو 
نشــریه دیگر در ایران منتشــر شــده 
بود، یكی کاغــذ اخبــار و دیگری هم 
روزنامــه آشــوری زبان زاهــر یرادی 
باهرا. تا این کــه به دســتور امیرکبیر 
در 1۸ بهمن 1229، ســومین نشریه 
فارســی زبان، با نام »وقایع اتفاقیه« به 
این فهرست پیوســت و تالش خود را 
بــرای افزایش آگاهــی عمومی جامعه 

فراهم کرد. 
امیرکبیر با انتشــار این نشــریه هدف 
مهمــی را دنبــال می کــرد. او که به 
خوبی اهمیــت رســانه را در آن زمان 
دریافتــه بود، قصد داشــت با انتشــار 
بنیادینی  تغییــرات  اتفاقیــه  وقایــع 
را در کشــور انجــام داده و ایران را در 
مســیر پیشــرفت قرار دهــد، اما اجل 
مهلتــش نمی دهــد و مدتــی بعد در 
حمام فین کاشان در خون خود غوطه 
می خورد و می میــرد. با مــرگ امیر، 
اداره وقایــع اتفاقیه به محمدحســن 
)اعتمادالســلطنه(،  صنیع الدوله  خان 
مترجــم دربــار، رئیــس تــازه اداره 
انطباعــات ناصرالدین شــاه، و فرزند 
حاج علی خــان حاجب الدولــه )قاتل 
امیر کبیر(، ســپرده می شــود. او هم 
در عمــل، روزنامه جدید خــود با نام 
مــه  نا ز و ر «
را  ایــران« 
یــن  یگز جا
روزنامه  این 
مي کنــد. از 
شماره ۴۷1 
به بعد، این 

روزنامــه بــا نــام روزنامــه »دولــت 
علیــه ایران« بــه چاپ رســید. تعداد 
صفحه هــای ایــن روزنامــه از چهار تا 

دوازده در نوسان بوده است. 
امــا جــا دارد بــه ایــن بپردازیم که 
ویژگی های »وقایــع اتفاقیه« چه بوده 
که آن را از دیگر نشریات هم عصر خود 

متمایز کرده است. 
در ایــن روزنامه، اخبار داخلی شــامل 
خبرهای مربــوط به پایتخــت )اخبار 
ســفرهای  و  دربــار  دارالخالفــه(، 
ناصرالدیــن  شــاه، عــزل و نصب ها و 
اعطای مقام هــا، نشــان ها و امتیازات 
چاپ می شد. در برخی شماره های آن، 
اعالن های رســمی دولتی در ورقه ای 
جداگانــه چــاپ و همــراه روزنامــه، 
توزیع می شــد که به آن اشــتهارنامه 
می گفتنــد. در برخــی شــماره ها نیز 
اخبــار و رویدادهای شهرســتان های 
ایــران )اخبــار والیــات( بــه چــاپ 

می رســید. در بخش اخبــار خارجی، 
بیشــتر اخبار مربوط به دگرگونی های 
سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی 
به چاپ می رســید؛ مقاالتــی برگرفته 
از روزنامه هــای اروپایــی، بــا ترجمه 
روان فارســی، در روزنامــه منتشــر 
می شد. بســیاری از این ترجمه ها کار 
خــود صنیع الدوله بــود. روی هم رفته 
روزنامه از زبان نوشتاری ساده ای بهره 
می برد که تا زمان جنبش مشــروطیت 
در نوشــته های ایــن دوره کمتــر به 
چشــم می خورد. در بیشتر شماره های 
روزنامه، صورت قیمــت اجناس مورد 
نیاز مردم به نرخ رســمی دولتی چاپ 
می شد. در برخی شماره های آن اعالن 
فــروش کتاب های تازه چاپ شــده نیز 

منتشر می شد.
ایــن روزنامــه بــه خبرهــای مربوط 
بــه کــودکان و نوجوانان هــم عنایت 
فــراوان داشــت. از جملــه می تــوان 
به انتشــار مســتمر و پیوســته اخبار 
مدرســه دارالفنون )کــه دانش آموزان 
آن نوجــوان بوده انــد(، گزارش هــای 
بیماری هــای کــودکان و آبله کوبــی 
ایشــان، خبرهایی پیرامــون کودکان 
فرنگی، گزارش های مربوط به حوادث 
کودکان، کودکان بزهكار و حتی اخبار 

و آگهی های کتاب کودک، اشاره کرد.
روزنامــه  ایــن  دربــاره  امیرکبیــر 
کــه  نمی داننــد  عــوام  گفته اســت: 
مصرف و حســن این »وقایع اتفاقیه« 
در چیســت؛ یــا خیــال می کنند که 
دیوانیان عظام شــروع به این کرده اند 
به جهت منافع و مداخل. لكن این طور 
نیست و نباید باشــد. این اخبار چیزی 
اســت. این ها بــه جهت تربیــت خلق 
اســت و این که این ها از امور دیوانی و 
اخبار و مناســبات ُدَول و منافع خاص 
و عام و مقتضیات عصر عالِم باشــند، و 
این که تا روزی که من هستم نمی شود 
که ایــن اطالع بــه عامه نرســد. این 
روزنامه منصبی نیســت که به کسانی 
که از دیوان اعلی اسامی ایشان تعیین 
شــده، به این ها برســد و بــه دیگران 

نرسد.

روزنامه امیر وزیر 
به بهانه سالروز انتشار
 روزنامه وقایع اتفاقیه

یادداشت
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خانواده

طرح خادم 
رهاییازاضطراب

کاهشصدمۀروانیباتغییر
سبکزندگی
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نگاررجبیان

هرروزبانگرانیازخواببیدارمیشودواحساسمیکند
زلزله،داردزمینزیرپایــشرامیلرزاند.همینکهچند
قطرهبارانزمینراخیسمیکنــد،ازترسبروزطوفان
حتیدلشنمیخواهدازخانهبیرونبرود.ســوارهواپیما
نمیشودچونمیترسدســقوطکندوبهزورباماشین
رفتوآمدمیکندومدامهممنتظراســتکهخودرویی
ازروبهروبیایدوخودرویاوراکاماًللهکند!شــماهمتا
بهحالبااینافرادکهمداممیترســندچیزییاکسیبه
آنهاآسیببزندمواجدشدید؟آدمهاییکهترسدائمی
ازبروزفجایعطبیعیوغیرطبیعی،زندگیمعمولشــانرا
فلجکردهوآرامشرابرخودشــانوخانوادهشانحرام
کردهاســت،یاشــایدخودتانجزوهمیندستهافراد
هستید.اماتلهآسیبپذیریچیستوچطورمیشوداز

شرآنخالصشد؟

اضطرابیکهزندگیتانرازیرورومیکند
احســاس اصلــی که بــا طــرح واره آســیب پذیری ارتباط 
دارد اضطراب اســت؛ اضطــراب این که فاجعــه ای در حال 
وقوع اســت و شــما هیچ توان یا وســیله ای برای درافتادن 
با آن در اختیــار ندارید. ایــن طرح واره دو جنبــه دارد: از 

یک طرف شــما درباره احتمــال وقوع خطرهــای مختلف 
مبالغــه می کنید و از ســوی دیگر، توانایــی و ظرفیت خود 
را برای رویارویی با آن دســت کم می گیریــد. یكی از انواع 
تله آســیب پذیری، ترس دائمــی از بروز خطر اســت. اگر 
در این نوع از تله آســیب پذیری گرفتار باشــید، به صورت 
افراطی نگــران امنیت خود و افراد مورد عالقه تان هســتید 
و احســاس می کنید که پشــت هر کدام از پیــچ و خم های 

زندگی خطری در کمینتان است.
زمانی که در دنیــای بیرون هســتید، همواره احســاس 
ناامنی می کنید که این احســاس هیچ تناســبی با میزان 
واقعی خطرهایی در کمین شماســت نــدارد؛ براي مثال 
از فاجعه هایــی مثل ســقوط هواپیما یــا تصادف خودرو 
وحشــت دارید. این حوادث خارج از کنترلتان هســتند و 
شــاید کاماًل ناگهانی اتفاق بیفتند، بنابراین شــما ممكن 
است از سفر کردن اجتناب کنید. شــما از بالیای طبیعی 
نظیر زلزله و ســیل هم وحشــت داریــد و برخالف همه 
احتمال هــای منطقی، باز هــم معتقدید کــه اتفاقی برای 

افتاد. شما خواهد 
ایــن تلــه زندگــی بســیار خســته کننده اســت، چون 
مجبورید دائمــا عصبی و گوش به زنگ باشــید و معتقدید 
که اگر گارد خود را کنــار بگذارید، اتفاق بــدی برایتان 

فتد. می ا

تَله آسیب پذیری چیست و چطور می شود از شر آن خالص شد؟

رهایی از اضطراب

مقاله
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آیامنهمدرتلهآسیبپذیریگیرکردم؟
ره  به این ســؤاالت پاســخ دهید تا ببینید که آیا طرح وا
نداخته اســت یا  یا تله آســیب پذیری شــما را هم گیر ا

 . نه
1. نمی توانم از این احســاس فرار کنم که قرار اســت اتفاق 

بدی بیفتد.
2. احســاس می کنم هر لحظــه ممكن اســت فاجعه ای رخ 

دهد.
3. همیشــه نگرانــم که مبــادا تبدیــل به آدمــی ولگرد و 

خانه به دوش شوم.
۴. خیلی نگرانم که مبادا جنایتكارهــا، دزدها یا کیف قاپ ها 

به من حمله کنند.
۵. از مبتال شدن به بیماری های ســخت وحشت دارم، حتی 

اگر پزشكان چیزی تشخیص نداده باشند.
6. برای تنها ســفر کردن با قطار یا هواپیما اضطراب زیادی 

دارم.
۷. دچار حمله های اضطرابی می شوم.

۸.درباره تغییرات بدنم به شــدت حساســم و همیشه نگرانم 
که این تغییرها چه معنایی ممكن است داشته باشد.

9. از این کــه در مكان هــای عمومــی کنتــرل خودم را 
از دســت بدهم یــا مرتكــب عمــل احمقانه ای بشــوم، 

. می ترسم
1۰. خیلی نگرانم که مبادا همه پول هایم را از دســت بدهم و 

ورشكست شوم.
حاال امتیازهایتان را از شماره 1 تا 1۰ با هم جمع بزنید. 

کلیدامتیازها
1= کاماًل غلط
2= تقریباً غلط

3= بیشتر درست است تا غلط 
۴= اندکی درست
۵= تقریباً درست
6= کاماًل درست

تفسیرامتیازها
19-1۰= بســیار کم؛ تله آســیب پذیری بــه احتمال قوی 

تأثیری بر زندگی شما ندارد.
29-2۰= نســبتاً کم، تله آســیب پذیری فقط گاهی اوقات 

زندگی شما را تحت الشعاع قرار می دهد.
39-3۰= متوســط؛ تله آســیب پذیری در زندگی شما نقش 

دارد.
۴9-۴۰= زیاد؛ تله آســیب پذیری قطعاً یكی از تله های مهم 

زندگی شماست.
۵9-۵۰= بســیار زیاد؛ تلــه آســیب پذیری قطعــاً یكی از 

تله های اصلی زندگی شماست.

چرادرتلهآسیبپذیریگیرافتادم؟
تله آسیب پذیری ریشــه های زیادی دارد که خیلی از آن ها 

به دوران کودکی فرد بر می گردد. از جمله: 
1. شما با مشــاهده زندگی والدین و بزرگ شدن در کنار پدر 
و مادری که دچار این تله بودند، احســاس آســیب پذیری و 
ضعف را فراگرفته اید؛ مثاًل والدینی داشــتید که دچار فوبیا 

یا ترس های بیمارگونه بوده اند.
2. یكی از والدینتان، به ویژه درباره مســائل مربوط به خطر 
یا بیمــاری، بیــش از حد مراقب شــما بوده اســت. او دائم 
دربارة خطرهای خاصی به شــما هشــدار مــی داد و باعث 
می شد احســاس کنید که در برخورد با این مسائل روزمره، 

هستید.  بی کفایت 
3. پدر یا مادرتان به اندازة کافی از شــما مراقبت نمی کردند 
و محیط زندگی شــما در کودکی از نظر فیزیكی، هیجانی و 

مالی، امنیت و ثبات چندانی نداشته است. 
۴. شــما در کودکی بیمار بوده یا حادثه آسیب زای شدیدی 
را تجربه کرده اید )مثل تصادف خــودرو یا زلزله( و در نتیجه 

احساس ضعف و آسچیب پذیری می کنید.
۵. یكی از والدین شما دچار حادثه آسیب زای شدیدی شده 
و شــاید فوت کرده باشــد، بنابراین به این نتیجه رسیده اید 

که دنیا جای خطرناکی است.

لذتیکهزیرباراضطرابازبینمیرود
وقتی شــما هزینه و مزیت های خطرپذیری را سبک و سنگین 
می کنیــد، مهم ترین عواملی کــه در نظر می گیریــد ایمنی و 
ضمانت است. این مورد از هر سود و دستاورد احتمالی مهم تر 
است. زندگی برای شــما نه تنها به معنای جستجو برای کسب 
لذت و رضایت نیست، بلكه شما زندگی را مسیری برای تالش 

کردن در جهت پیشگیری از خطرهای مختلف می دانید.
تله آســیب پذیری از نظر اجتماعی هم به شما صدمه می زند؛ 
نیاز دائم شــما به تأیید ودلگرمی، باعث خســته شدن کسانی 
می شود که دوستشان دارید. تالش برای مطمئن کردن شما، 

آدم ها را فرسوده می کند. 
عالوه بر ایــن، تله آســیب پذیری وقــت و انــرژی اي  را که 
می توانیــد صــرف فعالیت هــای اجتماعــی کنید، از شــما 
می گیرد. به جــای ارتباط برقرارکردن با دیگران، شــما دائم 
به مطب پزشكان مختلف می روید یا برای منزلتان آژیر خطر 
نصب می کنید، یا گــوش به زنگ زلزلــه می خوابید. عالئمی 
مانند حمله هــای آســیمگی و اختالالت سایكوســوماتیک 
)روان تنــی(، باعــث گیج شــدن و تضعیف بیشــترتان هم 
می شــود و البته مكان هــای عمومی زیادی هــم وجود دارد 
که نمی توانید اصاًل به آنجا بروید، چون ممكن اســت به شما 
حمله شود یا مثاًل در معرض طوفان قرار بگیرید. جالب است 
که شــما حتی از افراد مورد عالقه تان هم انتظــار دارید که 

زندگی خودشان را به خاطر شما محدود کنند.

زمانیکهدر
دنیایبیرون
هستید،همواره
احساسناامنی
میکنیدکه
ایناحساس
هیچتناسبی
بامیزانواقعی
خطرهاییدر
کمینشماست
ندارد
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1.سعیکنیدریشههایتلهزندگیتانرا
کشفکنید.

آیا والدین شــما دچار ترس های بیمارگونه 
)فوبیا( بوده اند؟ بیشتر یا کمتر از حد معمول از 
شما حمایت می کردند و باالخره یاد گرفته اید 
که در حوزه های مختلف مانند بیماری، سفر، 

پول و مســائل مالی، خطرهای 
محیطی یا از دست دادن کنترل 

فردی، مدام احساس خطر 
کنید. 

معموالً ریشه های این تله 
زندگی واضح و مشــخص 

بوده و شاید شما پیش از این هم 
از وجود آن ها آگاه بوده اید. آگاهی از 

ریشه های طرح واره، امر مهمی است و 
در واقع نقطه خوبی برای شــروع است، 

اما برای تغییر و غلبه کردن بر طرح واره، 
خیلی به شما کمک نمی کند. 

2.فهرستیازترسهایخاصخودتهیه
کنید.

این توصیــه برای این اســت که نگاهی 
عینی و معقول تر به ترس هایتان داشته 
باشــید. ببینید که از چــه طریقی 
تســلیم طرح واره آســیب پذیری 
شــده اید )با مراقبت بیش از حد از 
خود( و چــه روش هایی 
برای فرار کردن 
آن  از 

دارید )با اجتناب از موقعیت های مختلف(.
فهرستی از موقعیت هایی تهیه کنید که برای 
شما ترسناک است مانند: مترو، به خیابان رفتن 
در شــب، پول خرج کردن، محیط هــای پر از 
میكــروب و آلودگــی و ... . حاال با 
توجه به ابعــاد گوناگون این 
موقعیت های ترس آور، به 
هر کدام از صفــر تا 1۰۰ 
امتیاز بدهید. عدد 
صفر یعنی »به 
هیــچ وجه« و 
 1۰۰ عــدد 
یعنی »آن قدر 
که حتی فكرش 
را هــم نمی توانی 

بكنی.« 
این ترس چقدر قوی 
اســت؟ شــما تا چه 
اندازه از قرار گرفتن 
در ایــن موقعیت 
می کنید  فــرار 
یــا از آن طفره 
می رویــد؟ در 
نهایت چگونه 
طــرف  از 
یــا  خــود 

خانواده تان بیش از حد حمایت می شوید؟
3.سلسلهمراتبیازموقعیتهایترسآور

تهیهکنید.
برای هر کدام از موقعیت های ترس آوری که 
در جدول باال داشته اید، سلسله مراتبی تهیه 
کنید. هر کدام از ترس هایتــان را به اجزای 
کوچک تر تقســیم کنید تا بتوانید بر آن ها 
غلبه کنید، سپس بر اساس میزان اضطرابی 
که در هر موقعیت دارید، به هر کدام از آن ها از 
1 تا 1۰۰ امتیاز بدهید. در نهایت این فهرست 
را مرتب کنیــد. در ابتدا کارهای ســاده تر را 
یادداشــت، و بعد راه خود را به سوی کارهای 

سخت تر هموار کنید. 
برای هر کدام از موقعیت ها، هر چند مرحله 
که می خواهید در نظر بگیرید. مســئله مهم 
این اســت که این سلســله مراتــب عملی، 
امكان پذیر و حتماً شامل مواردی باشد که به 
اندازه کافی آسان هستند. این سلسله مراتب 
به تدریج جلوی فرار )بــا رفتن به جاهایی که 
همیشــه از آن اجتناب می کردید( و مراقبت 
بیش از حد )با پذیرفتــن خبر وقتی که تنها 

هستید( شما را می گیرد. 
4.ازهمسر،خانوادهودوستانتانبرای

روبهروشدنباترسهایتانکمکبگیرید.
اجازه دهید تا نزدیكانتان از کاری که در حال 

انجام آن هستید 

چطور از تله آسیب پذیری فرار کنیم؟ 

راهکار
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مطلع شوند و به آن ها بگویید که دارید سعی 
می کنید بر احساس ضعف و آسیب پذیری تان 

غلبه کنید. از آن ها بخواهید که کمتر از شما 
مراقبت کنند و اطمینان خاطر کمتری نیز به 
شما بدهند، مثاًل می توانید از آن ها بخواهید 

که این کارها را به تدریج متوقف کنند.
دیگــران را تشــویق کنیــد کــه ضعف و 
آســیب پذیری های خود را با شــما در میان 
بگذارند. به احتمال زیــاد آن ها هم با این کار 
احســاس راحتی بیشــتری می کنند. اغلب 
همسران از این فرصت که نقش حامی را کنار 
بگذارند، اســتقبال می کنند. آن ها معموالً از 
این که این قدر نقش آدم هــای نگران را بازی 
کنند، خســته و بیزارند. البته قرار نیســت 
نقش خود را یک دفعه کنار بگذارند، بلكه باید 
به تدریج رفتارهایشــان را کاهش دهند تا به 

تعادل برسند.
5.امكانوقوعاتفاقهایترسآورراتخمین

بزنید.
بسیاری از افرادی که دچار تله آسیب پذیری 
هســتند، درباره احتمال بروز وقایع مختلف 
مبالغه می کنند.همین حاال احتمال بروز هر 
کدام از موقعیت های ترس آور را تخمین بزنید. 
در این حالت احســاس می کنید که احتمال 
خطر خیلی زیاد است. مشــكل بسیار ساده 
است؛ درک شهودی شــما اشتباه است، زیرا 

تحت تأثیر تلة زندگی تان قرار دارد.
برای فرار کــردن از تله آســیب پذیری، باید 
ارزیابی عینی تری از احتمال بروز خطرهای 
مختلف داشته باشــید. برای این کار شروع 
به گردآوری اطالعــات کنید و نظر دیگران را 
در این باره جویا شــوید. درباره موضوع مورد 
نظرتان، مطالبی بخوانید و دانش الزم را کسب 
کنید و فراموش نكنید که دقت بیشتر، باعث 

کاهش اضطرابتان خواهد شد.
تصور کنید که در یكی از این موقعیت ها قرار 
گرفته اید، حاال احساس می کنید که احتمال 
بروز اتفاق های ترسناک چقدر است. سپس 
بنویسید از نظر کسانی که از تله آسیب پذیری 
شــما خبر ندارند، احتمال واقع گرایانه بروز 

چنین حوادثی چقدر است.
مبالغه کردن دربارة احتمال بروز این حوادث، 
بخشی از تمایل شما برای فاجعه سازی است. 
شما همواره بدترین احتمال ممكن را در نظر 
می گیریــد و آن را محتمل تریــن حادثه ای 
می دانید که ممكن است برایتان پیش بیاید، 

اما در حقیقت امكان این که بســیاری از این 
فاجعه ها برای شما رخ دهد بسیار پایین است.
6.برایهرکدامازترسهایتانفلشکارتی

تهیهکنید.
برای هر ترســی که دارید، فلش کارت آماده 
کنید و همیشه به خودتان یادآوری کنید که 
تله آسیب پذیری شما را به سمت فاجعه سازی 
ســوق می دهد. خود را برای مواجه شدن با 
آنچه از آن فراري هســتید تشــویق کنید و 

دست از مراقبت بیش از حد بردارید.
هر وقت احســاس کردید که تله زندگی تان 
فعال شــده، از ایــن فلش کارت اســتفاده 
کنید، زیرا این کار می تواند تمایل شــما را به 
فاجعه سازی کاهش دهد. همواره احتمال ها 
را در نظر بگیرید. ســپس وارد موقعیت مورد 
نظرتان شوید. در نهایت اضطرابتان بر طرف 

می شود و آرامش بیشتری خواهید داشت.
7.روشهایریلكسیشن)آرامشوتمدد

اعصاب(راتمرینکنید.
روش های ریلكسیشن به شما کمک می کند 
تا بدن و ذهن خــود را متمرکــز کنید. این 
تمرین ها نشــانه های جســمی اضطراب را 
کنترل می کند و نمی گذارد ذهنتان چهارنعل 

به سمت فاجعه سازی برود.
یكی از ســاده ترین تمرین های مدیتیشــن 
شامل دو قسمت است: بخش تنفسی و بخش 
مدیتیشن. به آرامی و از دیافراگم نفس بكشید 
و سعی کنید تعداد تنفستان بیشتر از هشت 
بار در دقیقه نباشــد. موقع تنفس فقط شكم 
باید باال و پایین برود و قفســة ســینه کاماًل 

بی حرکت باشد. 
بخش مدیتیشن باید در ادامه ریتم تنفسی 
انجام شــود. زمانی که هوا را به داخل ریه تان 
می کشید به لغت »آرامش« و موقع خروج هوا 
به واژة »تنفس« فكر کنیــد. ذهنتان را روی 
این دو کلمه متمرکز کنید و به نفس کشیدن 

ادامه دهید.

هر وقت تله آسیب پذیری تان فعال شد از این 
مدیتیشن استفاده کنید. خواهید دید که این 

تمرین ها بی اندازه برایتان مؤثر است.
9.باهرکدامازترسهایتاندردنیایواقعی

روبهروشوید.
تغییرهــای رفتــاری، هدف نهایــی همه 
فعالیت هایی است که تا به حال انجام داده اید. 
تغییرات رفتــاری نیرومندتریــن راه برای 
دگرگون کردن تله زندگی است. اگر یک بار 
بتوانید غلبه کردن بر اجتناب را تجربه کنید و 
به خودتان ثابت کنید که در تمام این مدت در 
حال تحریف واقعیت بوده اید، آن گاه این روند 
برایتان مانند چرخه ای تكرارشــدنی خواهد 
شد. هر چقدر با موقعیت های بیشتری روبه رو 
شــوید و ببینید که اتفاق ناگــواری برایتان 
نمی افتد، بیشتر احساس امنیت می کنید و 
هر چقدر احساس امنیت بیشتری کنید، برای 
مواجه شدن با موقعیت های مختلف آماده تر 
می شوید.دوباره به سراغ سلسله مراتب خود 
بروید و مراحل ساده تر را شــروع کنید. یک 
مرحله را آن قدر تكرار کنید تا مطمئن شوید 
که به راحتی قادر به انجام آن هســتید. قبل 
از آن که به ســراغ مرحله بعد بروید، باید در 
انجام این کارها مهارت کسب کنید. به تدریج 
مسیرتان را به سمت باال هموار کنید، تا جایی 
که بتوانید همة کارهایی را که در فهرستتان 
نوشته اید انجام دهید. استفاده از فلش کارت، 
مدیتیشن تنفسی و روش های بازوالدینی، به 
شما کمک می کند تا بتوانید با هر کدام از این 

موقعیت ها روبه رو شوید.
10.برایهرقدمیکهباموفقیتبرمیدارید

بهخودتانپاداشبدهید.
به خاطر داشــته باشــید که پاداش دادن به 
خودتان باعث تداوم موفقیت هایی می شــود 
که تا به حال بدان دست یافته اید. پس از پایان 
هر مرحلــه، زمانی را بــرای تبریک گفتن به 
خودتان اختصاص دهید و کودک درونتان را 
برای غلبه کردن بر این ترس ها تشویق کنید. 
شما الیق این تحسین و تمجید هستید، زیرا 
غلبه کردن بر ترس، کار راحتی نبوده و شــما 
شــجاعت زیادی به خرج داده اید. همیشــه 
به خودتان گوشــزد کنید کــه هیچ کدام از 
ترس هایتان واقعاً اتفاق نیفتاده اســت. انجام 
این کار این احســاس را در درون شما تقویت 
می کند که ضعف و آسیب پذیری تان تا حدود 

زیادی مبالغه آمیز بوده است.

همواره
احتمالهارا
درنظربگیرید.
سپسوارد
موقعیتمورد
نظرتانشوید.
درنهایت
اضطرابتان
برطرفمیشود
وآرامش
بیشتری
خواهیدداشت
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                               مریمبهریان 

جوامع انســانی از بدو پیدایش، از خطر وقوع غیر قابل پیش بینی حوادث 
طبیعی در امان نبوده اند. دفتر تاریخ، مملو از تلفات گسترده ای از قربانیان 
بالیای طبیعی بوده و زخم کهنه درد و رنج های بشــری را با خود به دوش 

می کشد.
ابعاد و تبعات زیان بار حوادث طبیعی، از دیرباز اندیشمندان و کارشناسان 
صاحب نظر را به منظور پیشگیری از وقوع خســارات و کنترل رفتارهای 

آسیب زننده مردمی پس از وقوع بالیای طبیعی، به تفكر واداشته است. 
کارشناســان متعددی در تالش بوده اند تا بــا برنامه ریزی های مدون، در 
درجه اول وقوع حوادث را پیش بینی کرده و با ایمن سازی سبک زندگی و 

آگاهی رسانی به مردم از ایجاد خسارات احتمالی بكاهند.
و در وهله دوم، در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه با برنامه ریزی های صحیح 

بحران را مدیریت کرده و با همدلی، تبعات پیش آمده ر التیام ببخشند. 
برنامه ریزی برای مدیریت بحــران، همدلی های مردمــی و تالش برای 
پاسداری از ارزش های انسانی و کمک های بشردوستانه در بالیایی طبیعی 
نظیر زلزله و ســیل یا بحران خودخواسته بشــری مانند جنگ، ریشه در 

تمدن های کهن دارد. 
در فرهنگ هند باستان نمونه های متعددی از همیاری های بشر دوستانه 

پس از وقوع حوادث طبیعی گزارش شده است. 
در تمدن های چین باســتان، روم، ایران و بســیاری از سرزمین هایی که 

حوادث غیر مترقبه طبیعی را پیش بینی کرده اند، مصداق هایی از ارزش های 
بشردوستانه مانند حمایت از زنان و کودکان و کمک به بازماندگان بحران به 

چشم  می خورد. 
در شاهنامه بارها بر احترام به کرامت انسانی و توجه به آالم و دردها و رنج های 

بشری در بحران اشاره شده و آمده است:  بكوشید خوبی به کار آورید 
چو  دیدید  سرما   بهار  آورید. 

کمک به بازماندگان بحران، یكی از جلوه های کرامت انسانی است که در اکثر 
برنامه های مدیریت تبعات وقوع بالیای طبیعی از دیرباز تا کنون، از آن جایی 
که وقوع بالیای طبیعی مانند ســیل، زلزله، طوفان و سونامی یک پدیده 
جمعی است، تغییر رفتار و کنترل تبعات پس از بحران نیز نیاز به یک اقدام 

جمعی دارد. 
بحران های طبیعی و بالیای پیش بینی نشده، تبعات اقتصادی، اجتماعی، 

جسمی، محیط زیستی و روانی زیادی را با خود به همراه دارد. 
برنامه هــای کاهش تبعات بالیــای طبیعی و مدیریت بحــران از جمله 
سیاست هایی است که در جوامع حادثه خیز و در معرض بحران، به منظور 
کم کردن میزان خسارات جسمی، روانی و اقتصادی و التیام بخشیدن به 

دردها و آالم انسانی، تدوین و اجرا می شود. 
در ژاپن پیش از وقوع یک رخداد طبیعی، گــردآوری اطالعات در زمینه 
عواملی که احتمال آسیب پذیری شهروندان را پس از آن کاهش می دهد، 
انجام می گیرد. کاهش ریسک فاکتورهایی که باعث به وجود آمدن خسارات 
مالی و روانی در میان افراد می شــود، از دیگر برنامه های سازمان ها در این 

تکنیک های مقابله با تِرومای ناشی از حوادث پیش بینی نشده 
از دیدگاه سکینه قربانعلی نژاد، روانشناس و مدرس دانشگاه

کاهش صدمة روانی با 
تغییر سبک زندگی 

گزارش
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کشور اســت. ارزیابی میزان تحمل افراد در برابر خسارت های احتمالی از 
منظرهای گوناگون اقتصادی، روانی و اجتماعی و تدوین سیاســت های 
ضروری برای باال بــردن آگاهی میزان تحمل پذیری افــراد در برابر وقوع 

حوادث طبیعی نیز از اقدامات مهم دیگری است که انجام می گیرد. 
آن ها برنامه های مالی برای عملی سازی طرح مقاوم سازی ساختمان ها و 
سازه ها و حفاظت از شهروندان در برابر خطراتی مانند زلزله و سیل را تدوین و 

به مرحله اجرا در می آورند. 
سیاست گذاری های بیمه اموال، سازه ها، بیمه های آتش سوزی و ... در کنار 

بیمه سالمتی به درستی انجام می شود. 
تأسیس ســازمان های مردم نهاد برای اعطای کمک های مالی و خدمات 

انسان دوستانه به قربانیان حادثه پیش از وقوع حادثه انجام می گیرد. 
هدف از تأسیس بنیان های مردم نهاد، اعطای کمک های مالی در کنار ارائه 
خدمات انسان دوستانه و حفظ کرامات انسانی و شــریک شدن در درد و 

رنج های قربانیان حادثه است.
شهروندان مختلف از طبقات متفاوت اجتماعی و اقتصادی، برای شرکت 
در این مراکز آموزش دیده و با ســرمایه گذاری مالی و عاطفی، خود را برای 
حوادث غیر مترقبه آماده می کنند. در جوامع پیشرفته ای مانند ژاپن که 
احتمال وقوع بالیایی پیش بینی نشده وجود دارد، آموزش حقوق بین الملل 
بشردوستانه به مردم عادی انجام می شود. دولت این کشور آموزش حقوق 
بین الملل بشردوستانه به غیر نظامیان را نیز در رأس برنامه های پیشگیری 
کننده از تبعات روانی و جسمانی بحران قرار می دهد. ترویج و اشاعه قواعد 
بشردوستانه و بومی سازی فرهنگ کمک به 
هم نوع پس از بحران، مبنای کار کمیته های 
مدیریت بحران در کشورهایی نظیر اندونزی 

و ژاپن است. 
یكی از جلوه های آســیب زننده بحران های 
طبیعی، افزایش شــمار بیماران مبتال به 
مشــكالت روان شــناختی پــس از وقوع 
بحران است. برای نمونه در حالی که تصور 
می شود پس از گذشــت ماه ها و سال ها از 
وقوع رخدادهای ویران کننده ای نظیر زلزله 
بم یا سیالب های مناطق جنوبی، از رنج ها 
و دلهره های بازمانــدگان و خانواده قربانیان 
و آسیب دیدگان این واقعه کاسته شود، اما 
شواهد و آمارها نشــان می دهد، هنوز هم 
تجربه حوادث ناخوشایند و ویران گر گذشته، 
ســالمت روان بازماندگان را تهدید کرده و 
آن ها با واقعه ای به نام سندرم استرس پس 
از حادثه دست و پنجه نرم می کنند؛ واقعه ای 
که شاید کمتر در سیاســت های مدیریت 
بحران و توجه به ارزش ها و کرامت انســانی 
بازماندگان بالیای طبیعی وجود دارد. این 
در حالی است که پیشگیری از گسترش و 
مضمن شدن عالئم چنین رویدادی پس از 
وقوع یک بحران، باید از ســوی کارشناسان 
و متخصصان مورد بررســی قــرار گرفته و 
کنترل کردن این دسته از تبعات بحران های 
طبیعی، یكی از مــوارد پراهمیت در حوزه 
سیاســت گذاری های ســالمت بحران و 

وقوع رویدادهای طبیعی به شــمار می رود. باید به این موضوع توجه کرد 
که پس از رخ دادن یک حادثه طبیعی و غیر قابل پیش بینی، که محصول 
گریزناپذیر فعل و انفعاالت طبیعت است، سبک زندگی روانی و زیستی افراد 
دچار دگرگونی می شود. تغییرات فیزیولوژی و روانشناختی که در اثر وقوع 
یک حادثه مهیب ناگهانی و غیر قابل انتظار در فرد ایجاد می شود، منجر به 
ظهور عالئم پیچیده روانشناختی و حتی روانپریشی های گذرا می شود. حتی 
بســیاری از افراد روزها پس از وقوع حادثه در مرحله انكار وقوع حادثه قرار 
داشته و برای عزیزان و زندگی از دست رفته خود سوگواری هم نمی کنند، 
اما پس از گذشت زمان، که از یک ساعت تا یک هفته طول می کشد، متوجه 
وضعیت تهدیدآمیز شده و از مرحله شوک زدگی و انكار وارد مرحله خشم و 
پرخاشگری می شوند. افراد مختلف، با توجه به الگوهای زیستی و وراثتی و 
ویژگی های محیطی، اجتماعی و روانی که دارند، عكس العمل های متفاوتی 
نشــان می دهند که قدرت آن ها برای مدیریت بحــران و کمک همدالنه 
اطرافیان، این افراد را به مرحله پذیرش ماجرا که مرحله آخر است نزدیک 

می کند. 
در مرحله خشم، معموالً تعادل و توازن روانشناختی قربانیان حادثه بر هم 
می خورد و ممكن است این خشــم را به صورت پرخاشگری به اطرافیان 
و حمله به افرادی که عزیزانشــان ر در حادثه از دست ندادند، برون فكنی 
کنند، یا خشــم را به خود درون فكنی کرده و دچار افسردگی و انزوا شوند. 
از این رو بسته به واکنش هایی که بازمانده ها پس از وقوع حوادث طبیعی از 
خود نشان می دهند، باید مداخله های درمانی متعددی انجام داد و برای باز 
گرداندن فرد به زندگی عادی از هیچ تالشی مضایقه نكرد، چرا که فرد به علت 
آسیب های روانی که از تبعات وقوع بالیای طبیعی به شمار می آید، از ادامه 
زندگی و انجام کارهای عادی زندگی ناتوان شده و قادر به سازگاری با شرایط 
جدید تعیین شده نخواهند بود. بسیاری از آن ها، به علت زنده ماندن و مرگ 
ناگهانی عزیزانشان، احساس گناه شدید و عذاب وجدان را تجربه می کنند و 
تكرار صحنه های حادثه برای آن ها درد و رنج به همراه دارد. از این رو، همدلی 
و کمک های معنوی به بازماندگان، در آرام شدن و بازگشت به زندگی شان 
مؤثر اســت. مطابق با تحقیقات انجام گرفته، وقتی افراد مصیبت دیده در 
بالیای طبیعی، در ارتباط با افرادی قرار می گیرند که پای صحبت های آن ها 
نشسته و شریک دردها و رنج هایشان می شوند، بهتر با مصیبت واردآمده کنار 
می آیند و در اثر همدلی اطرافیان، احساس هایی مانند خشم و ترس خود را 
بهتر شناخته و به آن ها آگاهی پیدا می کنند. آگاهی از این عواطف، خشم به 
بیرون و درون را کاهش داده و احتمال پرخاشگری یا آسیب زدن به خود را 

کم می کند. 
از سوی دیگر، یكی از بهترین تكنیک هایی که می توان به کمک آن احساس 
گناه و درماندگی را در بازماندگان و قربانیان حوادث و بالیای طبیعی کاهش داد، 
تشكیل گروه های مردم نهاد و خیرخواهانه با شرکت بازماندگان حادثه و درگیر 
کردن آن ها با انجام کارهای خیر است. مطالعات زیادی نشان داده است، افرادی 
که غم از دست دادن عزیزانشان را پس از یک رخداد نابهنگام طبیعی مانند زلزله، 
سیل و طوفان تجربه می کنند، از طرفی بهتر است نیازها و درد دل هایشان را با 
افراد همدل بیان کنند و از سوی دیگر بهتر است در فعالیت های عام المنفعه و 
خیرخواهانه شرکت کرده و در غم و اندوه دیگر افراد مصیبت دیده شریک شوند 
و به جای بغل کردن زانوی غم و منزوی شدن، به تماشای زندگی از زاویه دیگر 
بنشینند. گاهی اوقات رویاروشدن با صحنه های مصیبت و درد، و تالش برای از 
میان بردن آن، می تواند مؤثرتر از کنج عزلت انتخاب کردن و کابوس بافی درباره 
صحنه های دلخراش حادثه باشد. حس مفید بودن و این که می توان به کمک 
ارزش های انسانی و همدلی های مهربانانه، غم را از شانه دیگران برداشت، 

بهترین  و  واالترین اثر  این گروه های خیرخواهانه  است. 

یكیاز
جلوههای
آسیبزننده
بحرانهای
طبیعی،
افزایششمار
بیمارانمبتال
بهمشكالت
روانشناختی
پسازوقوع
بحراناست
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آموزشآمادگیشهروندانیکجامعه
دربرابرمخاطــراتطبیعیوغیرقابل
پیشبینییاسوانحانسانساخت،یكی
ازمهمتریناقداماتیاســتکهبایددر
مسئوالن سیاســتگذاریهای رأس
قرارگیرد.درکشورما،همانندبسیاری
ازجوامعتوسعهیافتهودرحالتوسعه،
مرکزجمعیتهاللاحمربهمنظورکمک
بهآمادگیبیشترمردمدربرابرخطرات،
پایگاهمدیریتبحــرانهنگامخطربا
اجرایطرحمؤثریبهنامطرح»خادم«

بنیانگذاریکردهاست.

در حقیقت هدف این طرح این اســت که 
مردم با رعایت توصیه های مندرج در این 
پایگاه، قادر شوند در برابر حوادث و بالیای 
احتمالی، آمادگی بیشــتری پیدا کرده، 
سریعاً  به آن ها پاسخ مناسب داده و زودتر 
به مرحله عادی زندگی شــان بازگرداند و 
سیاست ها و دستورالعمل های این پایگاه 
به مردم نشان خواهد داد که چگونه بحران 
را مدیریت کنند. نباید فراموش کرد در هر 
سیستمی مانند نظام شهروندی، هر فرد، 
بخشی از سیســتم مدیریت بحران کشور 

تلقی می شــود. در مدیریت بحران هدف 
آن است که از جان مردم و امكانات موجود 
جامعه در برابر انواع حوادث و بالیا مراقبت 
شود. اگر مدیریت بحران را در سطح کشور 
به عنوان هرمی در نظــر بگیریم، مردم در 
قاعده آن قرار می گیرند. در این ســطح، 
مسئولیت هر فرد آن است که بداند قبل ، 
حین و بعــد از وقوع حــوادث و بالیا چه 
باید بكند. این آموزش ها بیشــتر مبتنی 
بر مدیریــت بحران و آمــوزش تاب آوری 
است به این صورت که افراد یک جامعه با 
کســب مهارت ارتقای تاب آوری رسیده و 
قدرت بازگشت به وضعیت عادی و زندگی 
پیشــین را پس از مواجهه بــا مخاطرات 
پیدا کنند. این آموزش ها عالوه بر این که 
برای عموم مردم ضروری اســت منجر به 
تغییر رفتار و شیوه شكل دهی عادت های 
متفاوت در مردم شده و جامعه را به سوی 

فردایی بهتر رهنمون می سازد. 
آشــنایی با مخاطرات و عالئم هشداری 
که قبل از حادثه رخ می دهد، و آشــنایی 
با مســائلی ماننــد بیمه شــدن در برابر 
مخاطرات و بالیای طبیعی همچون سیل 
و زلزله، برنامه ریزی برای وقوع با بحران، 
تهیه کیف و ابزار کمک های اولیه و نجات 

طرح خادم؛ خانوادة آماده در 
مخاطرات

آشنایی با مهارت های مدریت بحران 

در خانواده در طرح »خادم«

مقاله
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و اعالم آمادگی برای کمک به دیگران از 
جمله راهبردهایی اســت که آموزش آن 
به شهروندان باید در رأس سیاست های 

اجرایی مسئوالن ذیربط  قرار بگیرد. 

ویژگی های خانه آماده 
برنامه ریزی برای مدیریت بحران سوانح 
یكــی از شــروط الزم در مقابــل بحران 
است. در واقع تشكیل جلسات خانوادگی 
یكی از بهتریــن راهكارها بــرای نیل به 
هدف مدیــرت بحران به شــمار می رود. 
برای انجام این کار بهتر اســت با اعضای 
خانواده جلسه ای تشكیل داده و اطالعات 
به دســت آمده را مــرور کرد ) ســوانح 
احتمالی، سیســتم های هشدار ، راه های 
ترک محل ســكونت و کار و برنامه های 
مقابله با بحران در سطح جامعه ، مدارس 

و محل کار بررسی شود(.  
همچنین باید به این ســؤال پاسخ داد که 
اگر آژیر خطــر به صدا درآمــد و اعضای 
خانــواده در خانه نبودند، چــه باید کرد. 
در تدوین برنامه آمادگی در برابر ســانحه 
یا بحران در ســطح خانواده باید مواردی 
نظیر شیوه برقراری ارتباطات خانوادگی، 
نحوه محافظــت و نگهــداری از مدارک 
بااهمیــت، نحوه خاموش کردن وســایل 
خانگی و رعایت موازیــن ایمنی در مورد 
آن ها، توجه به نیازهای ویــژه، مراقبت از 
حیوانات خانگی، آشنایی اعضای خانواده 
با مهارت های ایمنی، شــیوه همكاری با 
نیروهای امدادی مورد بررسی قرار بگیرد. 

یكی دیگر از روش هــای مدیریت بحران 
در هنگام مواجه بــا خطر، تعیین  راه های 
ترک  محل ســكونت اســت بــه طوری 
که نقشــه ای ســاده از محل ســكونت 
ترسیم شــود، طوری که  هر طبقه روی 
یک صفحه کاغذ مشــخص شــده باشد. 
بــرای هرطبقــه دو راه احتمالــی فرار 
تعیین گردد. الزم اســت  مفهوم نقشــه 
 ترســیمی برای کــودکان توضیح داده 
شود و نســخه ای از آن روی درب اطاق 
آن ها  چسبانده شــود؛  طوری که قادر به 

مشاهده آن باشند.
تعیین محل قرار مالقات اعضای  خانواده، 
نحوه برقراری ارتباط بین  اعضای خانواده، 

نحوه خاموش کردن لــوازم خانه، رعایت 
 ایمنی آن ها و بررســی کارکرد سیســتم 
لوله کشــی از دیگر نكاتی است که باید در 
فرایند مدیریت بحران به آن توجه شــود. 
همچنیــن اعضای خانواده ممكن اســت 
هنگام بــروز بحران در کنار هم نباشــند. 
بنابراین الزم اســت روشــی برای تماس 
با همدیگر داشته باشــند. راجع به نحوه 
 ارتباط  اعضای خانواده در شرایط متفاوت 
فكر شود ؛ برای هر کدام از اعضای خانواده 
کارت تماس تهیه شــود، اعضای خانواده 
باید ایــن کارت را همواره بــه همراه خود 
داشته باشند.  بهتر اســت نسخه ای از این 
کارت به محل تحصیل کودکان ارســال 
گردد  تا در پرونده آن ها نگهداری شــود. 
کارتی نیز به یكی از دوستان یا بستگان که 
در جایی دور زندگی می کند فرستاده شود 
تا در موقع لزوم بتواند از طریق این کارت 

از سالمت اعضای خانواده  اطالع پیدا کند. 
نسخه ای از این کارت باید در کیف نجات 

خانواده  نیز نگهداری شود.

مخاطرات طبیعی
آشــنایی با مخاطرات طبیعی و بالیایی 
که وقــوع آن هــا از تصمیمات انســانی 
خارج است از دیگر برنامه هایی است که 
در طرح خــادم جمعیت هالل احمر اجرا 
می شــود. در این بخش عمــوم مردم، با 
مخاطرات طبیعی و نحوه آمادگی در برابر 

آن ها آشنا می شــوند؛ این که چگونه در 
برابر رویدادهایی که منشأ آن ها طبیعت 
اســت بهترین راهكارها را اتخاذ کرده و 
بحران را مدیریت کننــد. حوادثی مانند 
زلزله، زمین لغزش، آتشفشان، سونامی، 
ســیل، توفان های دریایی، خشكسالی، 
کــوالک، بهمــن، توفان گــرد و خاک، 
گرمای شــدید و همه گیــری بیماری ها 
در این دســته قرار می گیرنــد. اقدامات 
 حفاظتی و مراقبتی قبل از وقوع بالیایی 
طبیعــی و پــس از آن بایــد به خوبی به 
شــهروندان آموزش داده شود. همچنین 
در ایــن طــرح عالقه مندان بــا بخش 
مخاطرات انسان ســاز نیز آشنا خواهند 
شد؛ مخاطراتی که منشــأ آن ها، انسان 
و فعالیت های آن ها هســتند و حوادثی 
مانند حوادث جاده ای، آتش سوزی های 
خانگــی، مخاطــرات ناشــی از مــواد 

خطرناک، حوادث تروریستی و … در این 
دسته قرار می گیرند.

هدف از پایگاه جمعیت هالل احمر برای 
مقابله با بحران، عالوه بر موارد ذکر شده، 
آمــوزش مهارت های آمادگــی اعضای 
خانواده در برابر بالیــای طبیعی نیز بوده 
و در راهبردهایــی تحت عنــوان »آماده 
شــوید« به آمــوزش مهارت هایی مانند 
رســم نقشــه خطر بالیا، ارزیابی خطر، 
برنامه تخلیه اضطراری منازل و آشنایی با 
هشدارهای اولیه پرداخته است. می توان 

آشناییبا
مخاطرات

طبیعیوبالیایی
کهوقوعآنها
ازتصمیمات
انسانیخارج
استازدیگر
برنامههایی

استکهدرطرح
خادمجمعیت

هاللاحمر
اجرامیشود.
دراینبخش
عموممردم،
بامخاطرات

طبیعیونحوه
آمادگیدر

برابرآنهاآشنا
میشوند
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با  گفــت آشــنایی 
اولیــه  کمک هــای 
یكــی از مهم تریــن 
مهارت هایی است که 
بایــد در برنامه های 
مدیریت بحران مورد 
توجــه قــرار گیرد. 
خانــواده  اعضــای 
باید بــا نحــوه ارائه 
کمک هــای اولیه و 
انجام احیای قلبی ـ 
ریوی و نیز استفاده 
کپســول های  از 
اطفای حریق آشــنا 
شــوند. همچنیــن  

برای آن که مطمئن شــویم همه اعضای 
خانواده آموزش هــای مربوط به آمادگی 
در برابر بالیا را خوب یــاد گرفته اند، باید 
ایــن آموزش ها را در طول ســال تمرین 
کرد. بهتر اســت هر شــش مــاه یک بار 
این تمرین ها را انجــام داده و برای انجام 
تمرین مراحل زیــر را انجام بدهید؛ تمام 
اعضای خانــواده را جمع کرده، تمرینات 
و اهــداف مشــخص را اعــالن کنیــد. 
مشــخص کردن کارهایی کــه باید قبل 
و بعــد از خطر انجام داده شــود نیز بهتر 
اســت مورد تمرین قرار گیرد. همچنین 
وظیفه هر یک از اعضای خانــواده را در 
مدیرت بحران مشخص کرده و در هنگام 
تمرین ها به افراد کمــک کنید تا وظایف 
خود را انجام دهند. پس از انجام تمرین، 
درباره مشــكالت و ضعف های هریک از 

اعضای خانواده بحث و گفتگو کنید. 

طرح »آماده شوید«
از  کــه  شــوید،  آمــاده  طــرح  در 
زیرمجموعه هــای برنامه خادم به شــمار 
می رود ، ارزیابی آمادگی خانواده، جلســه 
برنامه ریزی مقابله با بالیا، رسم نقشه خطر 
بالیا، ارزیابی خطر سازه ای، ارزیابی خطر 
غیر سازه ای، تهیه کیف اضطراری، برنامه 
ارتباط در شرایط اضطراری، برنامه تخلیه 
اضطراری منازل و آشنایی با هشدارهای 
اولیه گنجانده شده اســت. برای نمونه در 
طرح ارزیابی آمادگی خانوادگی بهتر است 

در آخر هر فصل سال و حداقل چهار بار در 
طول یک ســال، تمام اعضای خانواده دور 
هم جمع شده و با هم بحث و گفتگو کرده 
و به سواالتی مانند برای کاهش خطر چه 
کارهایی می توان انجام داد، پاســخ دهند. 
بسیار مهم است که همه اعضای خانواده 
شــامل پدر، مادر، فرزنــدان، مادربزرگ، 
پدربزرگ و هر کس دیگری که با خانواده 
زندگی می کند، در بحــث و گفتگو تبادل 
نظر و مشارکت داشته باشد. این مشارکت 
باعث می شــود که همه افــراد خانواده، 
دغدغه آماده شدن در برابر بالیا پیدا کنند. 
این خصوصاً برای کودکان به ویژه کودکان 
خردســال جنبه آموزش و فرهنگ سازی 

نیز خواهد داشت. 
رسم نقشــه خطر بالیا نیز، در واقع یک 
روش آموزشی برای درگیر کردن اعضای 
خانــواده در برنامه ریزی بــرای مقابله با 
خطر بالیا اســت. این روش در بسیاری 
از کشــورها از جمله ژاپن، بــرای جلب 
مشارکت اعضای خانواده در برنامه ریزی 
برای آمادگی در برابر بالیا، بســیار مؤثر 
بوده است. ســعی کنید رسم نقشه خطر 
بالیــا را به یک موضوع ســرگرم کننده و 
در عین حال جدی برای خانواده تبدیل 
کنید. در حین رســم این نقشه، در واقع 
خانواده از مخاطرات تهدیدکننده و نحوه 
محافظت از خودش در برابر آن ها بیشتر 

آگاه می شود . 
ارزیابی خطر ســازه ای و غیر سازه ای نیز به 
افراد کمک می کند تا قبل از خرید ساختمان، 

تمام عواملی که احتمال آســیب دیدگی و 
مرگ را در هنگام بروز بالیای طبیعی افزایش 

می دهد، بررسی کنند. 
در بسیاری از حوادث و بالیا)مانند زلزله(، 
این اجزای غیرسازه ای موجب مصدومیت 
و مرگ می شــوند. بنابراین ارزیابی خطر 
آن ها و مقاوم سازی آن ها بسیار مهم است. 
اجزای غیر سازه ای معموالً به دالیلی مانند 
جابه جا شــدن، پرتاب شــدن، شكستن و 
ســد راه کردن باعث مصدومیت یا مرگ 
می شــوند بنابراین اقدامات مناسب، مانند 
نصب ســامانه های هشــدار اولیه، نصب 
هشداردهنده های دود آتش در منازل که 
باعث می شود افراد زود از وقوع حادثه مطلع 
شوند وعكس العمل مناسب را نشان دهند. 

تهیه کیف اضطــراری یكی دیگــر از زیر 
مجموعه های طرح »آماده شوید« است، هر 
خانواده، باید یک کیف اضطراری در خانه، 
محل کار و صندوق عقب خودرو خود داشته 
باشــد. کیفی را انتخاب کنید که ضد آب 
باشد )حتی می توانید از یک کیسه نایلونی 
محكم اســتفاده کنید( تا در صورت وقوع 
ســیل، محتویات داخل آن خیس نشود. 
درباره کیف اضطــراری و محتویات آن به 
اینجا مراجعه کنید همچنیــن در برنامه 
ارتباط در شرایط اضطراری اعضای خانواده 
باید شماره تلفن یكی از آشنایان یا بستگان 
را در نقاط دیگر شــهر یا شهرهای دیگر از 
حفظ بدانند تا در مواقعی که ارتباطات در 
منطقه آنان بر اثر حوادث و بالیای احتمالی 
مختل می شــود، بتوانند از ایــن طریق از 
احوال همدیگر مطلع شوند. نباید فراموش 
کــرد در مخاطراتی مانند ســیل، توفان، 
آتش سوزی جنگل و از این قبیل به گونه ای 
هستند که به وسیله سیستم های هشدار 
اولیه)مانند ســامانه های هواشناسی( یا ... 
قابل پیش بینی هستند یا زود از وقوع آن ها 
مطلع می شویم و می توانیم خود و خانواده 
خود را نجات دهیم. باید با انواع هشدارهای 
اولیه آشنا باشیم و به توصیه های مربوط به 
آن ها عمل کنید، بنابراین آگاهی از برنامه 
هشدارهای اولیه که در زیرمجموعه طرح 
آماده شوید قرار دارد به افراد کمک می کند 
تا در شــرایط اضطراری بحران را مدیریت 

کنند.

درطرحآماده
شوید،کهاز

زیرمجموعههای
برنامهخادمبه
شمارمیرود،

ارزیابیآمادگی
خانواده،جلسه

برنامهریزی
مقابلهبابالیا،

رسمنقشهخطر
بالیا،ارزیابی
خطرسازهای،

ارزیابیخطرغیر
سازهای،تهیه

کیفاضطراری،
برنامهارتباطدر

شرایطاضطراری،
برنامهتخلیه

اضطراریمنازل
وآشناییبا

هشدارهایاولیه
گنجاندهشده

است

مقاله
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هالل

داستانبیتكرارمردانبزرگ
بحرانراپشتسرگذاشتیم

کشتارمسلمانانمظلوممیانمار

نبرد با برف
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ازخیابانهاردشــدیم.ازکوچههاردشــدیمتارسیدیم
بهســادگیدلنشــینخانهایکهقراربودخاطــرهیكیاز
دیدارهایمانباخانوادهشهدارارقمبزند؛دیداربادخترشهید
محمدپرورده.دیداریکهبارویگشادهولبخندمیزبانآغاز
میشــود.فنجانهایچایمقابلماقرارمیگیردوداستان،
بیآنکهبخواهیمآغازمیشــود.البتهمنظورمازداستان،
داستاندیدارماست،وگرنهداستانشــهداکهنهآغازشبا

ماستونهپایانش...

حجت االسالم والمســلمین عبدالحســین معزی، نماینده رهبر 
انقالب در جمعیت هالل احمر، مشاور رئیس جمعیت هالل احمر 
در امور ایثارگران، مدیرکل حوزه نمایندگــی ولی فقیه در هالل 
احمر و من که آمده ام تــا این دیدار را با کلمه هــا ثبت کنم، پس 
از حــال و احوال های معمول به حرف های او گوش می ســپاریم. 
حرف هایی که تلخ و شــیرینش برایمان همان قدر ناب و شنیدنی 

است که برای خودش... .

ما مقابل دختر شهید نشســته ایم. دختری که برای آخرین بار 
پدرش را در هفت ســالگی دیده اســت. هفت ســالگی، یک روز 
پرحادثه که پــدر به خانه آمده دو ســاعتی را اســتراحت کند 
و دوباره به محل کارش در بیمارســتان بازگردد. اســتراحت دو 
ساعته ای که بیشتر از ده دقیقه طول نمی کشد و بعد هم پدر را با 
خود می برد... برای همیشه می برد. اکرم حاال از آن شب عجیب 
تصاویری گنگ و محو به خاطــر دارد. تصویر اصرارهای مادر که 
از پدر می خواهد کمی بیشتر استراحت کند و فعاًل خانه را ترک 

نكند و پدر که می رود... پا به خیابان های شــلوغ و ملتهب شهر 
می گذارد.

میزبان از آن روزها می گوید و هر چند کــه حتماً پیش از این هم 
بارها این خاطره ها را با خود و دیگران مرور کرده است، اما باز هم 
بغض کرده اســت؛ بغضی که انگار از 21 بهمــن 13۵۷ او را رها 

نكرده است. 
کاغذی را می آورد و بازش می کند؛ روزنامه کیهان آن زمان است. 
می گوید: تنها یادگاری ام است. عكس آن شب را چاپ کرده است. 

دوباره به ادامه روایتش از آن شب باز می گردد. خالصه آن شب پدر 
رفت و دیگر برنگشت، شاهدان صحنة شهادت می گویند در حال 
کمک به مجروحی در نزدیكی بیمارستان بوعلی هدف گلوله قرار 

می گیرد و ... 
دوباره بغض کالمــش را قطع می کند. کمی که آرام می شــود به 
دنبال عكس پدر می گردد تا آن را به حاج آقا معزی نشــان دهد 
و بعد هم بــه خاطر نبود مــادرش از حاضــران عذرخواهی کند. 
می گوید مادر ناخوش اســت و مجبور بوده امروز حتماً به پزشک 
مراجعه کند، وگرنه دوست داشته که بماند و از آن شب... شب آخر 

همسرش حرف بزند. 
اکرم پرورده سكوت کرده و انگار به خاطره هایش سفر کرده است. 
حاج آقا معزی به او می گوید: در یک جمله اگر خالصه کنیم شهدا 
افتخار ملت ایرانند. چه از نــگاه دینی که رتبه و مقام رفیعی دارند 
و در پیشگاه خداوند زنده هستند و چه از منظر ملی و مردمی که 

به سبب خدمتی که به جامعه خویش کرده اند موجب افتخارند.
او ادامه می دهد:  سرافرازی و سربلندی امروز ایران در دنیا ، دلیلش 
همین شهدای واال مقام اســت: اگر امروز جمهوری اسالمی ایران 

 داستان  
 بی تکرار 
مردان بزرگ 

گزارش
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پابرجاست، عمده اش ایستادگی این انسان های فداکار است. صبر، 
ایستادگی، فداکاری و تحمل همسران و نبود سرپرست خانواده از 

سوی خانواده شهید، پاداشش کمتر از شهادت نیست.
شــهید محمد پرورده درست یک شــب مانده به پیروزی انقالب 
به شهادت می رسد. شــبی که ایرانی در مقابل رژیم ستمشاهی 

ساکت ننشست.
نماینده رهبر انقالب هم در این دیدار با اشــاره بــه این موضوع، 
روحیه باالی ستم ستیزی شهید پرورده را مثال زدنی می شمرد و 
ادامه می دهد: شهید پرورده جزئی از خانواده بزرگ جمعیت هالل 
احمر است. چرا که در اورژانس شیر و خورشید آن دوران به مردم 

خدمت کرده است.
پس از صحبت های حاج آقا، دختر شــهید بــه حرف هایش ادامه 
می دهد. او بیــان می کند: مــادرم می گوید از 12 تــا 21 بهمن، 
پدر مالقاتی هم با امام خمینی داشته اســت. می گوید، همیشه 
می گفت امام)ره( پدر را نصیحت می کرده و بعد هم عاقبت خوبی 

برایش آرزو کرده است.
پرورده، اگر چه از آن نصیحت امام به پدرش چیزی نمی داند، اما از 
حرف های مادرش نقل می کند که مادرش آن عاقبتی که امام)ره( 

برای پدر تصور کرده بود، همین شهادت در راه خدا بود.
او حاال شــهادت پدرش را ســعادتی می داند برای خودش، اما به 
تنهایی اش هم اشاره می کند و از این می گوید که خواهر و برادری 
نداشته و بدون پدر او و مادرش روزهای سختی را سپری کرده اند. 
اما این را هم می گوید که: روزهایــی را تجربه کرده ام که روح پدر، 

چقدر به کمک من و مادرم آمده است.
نماینده رهبر انقــالب در هالل احمر این گونه حــرف او را تأیید 

می کند که:  یقیناً روح بلند شــهدا پشــتیبان خانواده آنان است. 
پدر شما بدون شــک نگاهش همواره همراه شماست به گونه ای 
که خوب آن را احساس کنید. شهید پرورده با شهادتش همواره در 

ذهن ها خواهد ماند.
خانم پرورده دوباره می گوید: دقیقاً همین است. هر سال از 12 تا 

21 بهمن ماه در بین اقوام و دوستان صحبت از خاطرات اوست.
خانم پرورده اشاره می کند به این که چایمان را فراموش کرده ایم. 
چای سرد شــده مان را می خوریم و البته انگار اصاًل سردی اش را 
احســاس نمی کنیم. دل هایمان انگار گرم اســت. گرم به این که 
انسانی میزبانمان اســت که پدری بزرگ داشته. آن قدر بزرگ که 
حاال با گذر سی و هفت ســال نه او فراموشــش کرده و نه ما و نه 
تاریخ... مگر می شود تاریخ فراموش کند امدادگری را که به جای 
ترس از حفظ جان خودش در حال نجات به یک مجروح شــهید 
شده است... مگر نه این که هرکس یک نفر را نجات دهد بشریت را 
نجات داده است... شهید محمد پرورده از حاال تا همیشه در ذهن 

من هم نامی می شود ماندگار و فراموش نشدنی. 
پس از اندکی ســكوت، یک لوح و یک جلد قرآن کریم از ســوی 
نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت هالل احمر بــه خانواده گرامی 

پرورده تقدیم می شود، خداحافظی می کنیم و راهی می شویم.

یاد آن روزنامه می افتم ... بر می گردم و دوباره زنگ خانه را می زنم و 
از خانم پرورده آن روزنامه را می خواهم. دوباره آن برگه خاطرات به 
روی میز باز می شود. روزنامه کیهان 21 بهمن ۵۷ مزین به تصویر 

یک امدادگر شهید... 
شهید محمد پرورده. 

دوبارهبغض
کالمشراقطع
میکند.کمی

کهآراممیشود
بهدنبالعكس
پدرمیگرددتا
آنرابهحاجآقا
معزینشاندهد
وبعدهمبهخاطر

نبودمادرش
ازحاضران
عذرخواهی

کند...
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دکترضیاییدراختتامیههمایشدوروزهمعاونینپشتیبانی
جمعیتهاللاحمرمطرحکرد:

هالل احمر و ایجاد 
سرمایه اجتماعی در 
برنامه ششم توسعه

رئیس جمعیت هالل احمر با تأکید بر این که تمامی افراد جامعه به نحوی 
از خدمات جمعیت هالل احمر استفاده می کنند، ابراز داشت: بر این اساس 
بایستی با آموزش های کاربردی پرسنل و کارکنان جمعیت هالل احمر، 
خدمات مطلوب تری به هموطنان ارائه دهیم.دکتر سیدامیرمحسن ضیایی 
در همایش دو روزه معاونین پشتیبانی این جمعیت که در سالن اجتماعات 
مجتمع دارویی درمانی هالل ایران برگزار شد، اظهار داشت: بخش مهمی 
از فعالیت های جمعیت هالل احمر بر عهده معاونت پشتیبانی و توسعه 
منابع انسانی این جمعیت اســت.او با بیان این که کار در جمعیت هالل 
احمر تفاوت هایی با کار در سایر ارگان ها و نهادها دارد، افزود: پایه و اساس 
فعالیت های این جمعیت، داوطلبانه است و هر یک از کارکنان جمعیت 
هالل احمر در نهادی مشغول به کار هستند که رویكرد فعالیت های آن، 

خدمات داوطلبانه در باالترین سطح تعامالت اجتماعی است.

فعالیتهایمبتنیبربرنامهجمعیتهاللاحمرطیدودههاخیر
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان این که جمعیت هالل احمر طی 

2۰ سال گذشته فعالیت های مبتنی بر برنامه داشته و هر یک از کارکنان 
زحمات بســیاری برای انجــام فعالیت های طبق برنامــه این جمعیت 
کشــیده اند، تأکید کرد: در حال حاضر جمعیت هالل احمر بر اســاس 

برنامه ریزی های انجام شده در این جعیت فعالیت می کند.
او با اشــاره به این که هیچ فردی غیر از کارکنان سازمان ها، مناسب برای 
نگارش برنامه بلندمدت نیست، افزود: اشكال اکثر سازمان ها این است که 
برای نگارش برنامه برای ســازمان خود، افرادی را از خارج از آن مجموعه 
انتخاب می کنند که این امر، نخستین مانع برای عدم اجرای برنامه های 

صحیح است.

اجرایبرنامهپنجسالهجمعیتهاللاحمر
دکتر ضیایی درباره اهداف و برنامه های جمعیت هالل احمر طی 1۰ سال 
آینده که تدوین و به تصویب شورای عالی جمعیت هالل احمر رسیده است، 
گفت: بر اساس برنامه تدوین شده، 2 برنامه پنج ساله برای جمعیت نگارش 
شده است که از ابتدای سال آتی قابلیت اجرا دارد و در سراسر کشور اجرایی 
خواهد شد و بر اساس این برنامه مشخص شده است که این جمعیت چه 
تأثیری بر جامعه و حتی عرصه های بین المللی خواهد گذاشت که اهداف 
سازمانی و سطوح تأثیرگذاری برنامه های جمعیت در این زمینه کامالً روشن 
است.او درباره اجرای برنامه پنج ساله جمعیت هالل احمر که از نخستین روز 
فرودین ماه سال 96 قابلیت اجرا در سراسر کشور را دارد، افزود: این برنامه در 
جلسه آتی شورای عالی مطرح و در صورت تصویب اعضا، قابلیت اجرا از تاریخ 
معین شده را دارد و مالک و مبنای ما برای اجرای برنامه های جمعیت هالل 

احمر در سال آینده، برنامه پنج ساله مصوب، خواهد بود.

نقشمهموبیهمتایهاللاحمردربرنامهششمتوسعه
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان این که برنامه پنج ساله جمعیت هالل 
احمر مبتنی بر برنامه ششــم توسعه کشور اســت، اظهار داشت: برنامه 
ششم توسعه ظرفیت بسیار خوبی را برای جمعیت هالل احمر طی پنج 
سال آینده ایجاد کرد و در این برنامه مسائلی چون تاب آوری، آموزش های 
عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی، به عنوان مأموریت های هالل احمر در 
برنامه ششم توسعه، قید شده که این مأموریت ها برای هیچ سازمان دیگری 
مقرر نشده و نقش جمعیت هالل احمر به عنوان متولی در این امر، کاماًل 
روشن و بی همتاست.او با تأکید بر این که میثاق تمامی کارکنان جمعیت 
هالل احمر، داشتن یک برنامه منسجم و منظم است، ادامه داد: داشتن یک 
برنامه خوب و اجرای آن بسیار مهم است و تمامی افرادی که در این زمینه 

فعالیت می کنند به خوبی بر آن واقف هستند.

شعارهاللاحمر؛ایمنی،توجهبهمحیطزیستوپیشگیری
دکتر ضیایی درباره توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در جمعیت هالل 
احمر گفت: توجه به توســعه در این حوزه نكته مهمی است که بایستی 
جدی گرفته شود تا مجموعه ای یكپارچه و به روز داشته باشیم.او در پایان 
به جمعیت هالل احمر به عنوان نهادی عملیاتی و امدادی که همواره شعار 
ایجاد ایمنی، توجه به محیط زیست و پیشــگیری از وقوع حادثه را بیان 
می کند، اشاره و خاطرنشــان کرد: بر همین اساس بایستی مقاوم سازی 
ساختمان های این جمعیت در دستور کار قرار گیرد و در ساخت سازه های 

سبز نیز بكوشد.

گزارش
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پالســكو در آتش ســوخت. مردم تماشــا 
کردندـ  که البته کار دیگری هم از دستشان 
برنمی آمدـ  ســلفی گرفتند، فیلم گرفتند، 
محوطه را ترک نكردنــد و اختالل هایی در 
امدادرســانی ایجاد کردند. این ها نخستین 
مواردی است که از مواجهه مردم با پالسكو 
همه جا پیچید. هنرمندان، ســلبریتی ها و 
مسئوالن، مدام از این اتفاقات انتقاد کردند 
و از مردم درخواست کردند که دست از این 
رفتارهــا بردارند. اما ایــن اتفاقات هم، همه 
ناشــی از این بود که مردم آموزش های الزم 
را برای مواجهــه با چنیــن اتفاقاتی ندیده 
بودند. ســلفی گرفتن ها، فیلــم گرفتن ها، 
تب به اشتراک گذاشــتن اتفاقاْت زودتر از 
ســایرین در فضای مجازی، بحرانی بود که 
مردم هنوز در شــرایط پیچیده و ســخت با 
آن روبه رو نشده بودند و همان طور که گفته 
شــد آموزش های الزم را هم برایش ندیده 
بودنــد. اما همین مــردم در فاصلــه زمانی 
نســبتاً کوتاهی رفتاری کامــاًل متفاوت از 
خود نشان دادند. هر چند برخی هنوز هم به 
قول معروف در صحنه بودند و به رفتارهای 
نادرستشان ادامه دادند، اما در کل مردم در 
مواجهه با ارائه فرهنگ، عمل درست و تبلیغ 
و نقد آن در فضای مجازی خیلی زود تغییر 
رویه دادند. این اتفاق در همــان ابتدای امر 
نشــان داد مردم اگر آموزش درست ببینند 
و فرهنگ ســازی های الزم در جامعه انجام 

شود، مثل گذشته شــهروندانی فوق العاده 
هستند که در مهربانی، همدردی و همراهی 

هیچ کم نمی گذارند. 
اما ماجرا با همه تلخی هایش ابعاد مثبتی هم 
داشت. وقتی همه مردم یک شهر و حتی یک 
کشــور همدل و همراه با هم دعا می کنند و 
یک درد مشترک، نگرانی مشــترک دارند 
یعنی هنوز هم سرنوشــت و شــرایط دیگر 

اعضای جامعه برایشان مهم است. 
مردم کمتر سمت ساختمان پالسكو رفتند 
و سعی کردند امكان عبور و مرور در منطقه 
حادثه را بــرای نیروهای امدادی آســان تر 
کنند. از طرف دیگر گل ها و شــمع هایی که 
مقابل ایستگاه های آتشنشانی در جای جای 
شــهر دیده می شــد، گواه از این داشت که 
مردم نگران آتشنشــان های زیر آوار مانده 
هســتند و با همه وجودشــان با خانواده و 

همكاران این عزیزان همدردی می کنند. 
در تمام مدت حادثــه همه به طــور مداوم 
پیگیر اخبار بودند. همه غمگین بودند. بغضی 
داشتند و خیلی ها هم اشک ریختند. صف های 
طویلی که در ســازمان انتقال خون تشكیل 
شــده بود هم بیش از هر چیز گواه همین بود 
که مردم آن قدر که فكر می کنیم در همهمه 
و شــلوغی این تهران بزرگ و شلوغ همدلی 
را، همدیگر را فرامــوش نكرده اند و هنوز هم 

می توان روی مهربانی شان حساب کرد. 
همیــن فضــای مجــازی کــه در روز اول 

عكس های ســلفی با پالســكو و فیلم هایی 
را به نمایش گذاشــته بود کــه مردم گرفته 
بودند، خیلی زود بدل شد به صحنه همدلی 
و دل نگرانی هــای مردم با یكدیگر. پر شــد 
از عكس هایی که نشــان می داد مردم برای 
امدادگران غذا و خوراکی می برند و برایشان 
یادداشــت می گذارند که تنها نیستند. که 

دل ها و دعای مردم با آن هاست. 
از طــرف دیگــر واقعه پالســكو بــا همه 
تلخی هایش خــواه ناخواه برای مــردم بار 
آموزشی هم داشــت؛ آموزشی که البته باید 
قبل تر انجام می شد و نشده بود. در روزهای 
پــس از حادثه شــاهد این بودیــم که حاال 
مردم بــا دیدن یک آمبوالنــس در ترافیک 
خیابان خیلی سریع تر از قبل راه را برایش باز 
کرده و به این فكر می کنند که شاید همین 
حاال جان یک نفر در خطر باشــد. جانی که 
می تواند با به موقع رسیدن نیروهای کمكی 
نجات پیدا کند و خانــواده و یا خانواده هایی 

داغدار نشوند. 
مردم در واقعه پالسكو نشــان دادند همان 
مردم زمان جنــگ تحمیلی اند. همان مردم 
روزگار انقالبند. همان مردمی هســتند که 
برای تشییع پیكر شهدای غواص سنگ تمام 
می گذارند و با بروز یک اتفاق تلخ، بی آن که 
نیاز به جلب مشارکت و همدردی شان باشد، 
مهربانانه هســتند و از هر کمكی که بتوانند 

مضایقه نمی کنند. 

مهربانی،
 همدردی و همراهی
مهربانی،
 همدردی و همراهی
مواجهة مردمی با
 حادثة غم انگیز پالسکو 

وقتیهمه
مردمیکشهر
وحتییک
کشورهمدلو
همراهباهمدعا
میکنندویک
دردمشترک،
نگرانیمشترک
دارندیعنیهنوز
همسرنوشت
وشرایطدیگر
اعضایجامعه
برایشانمهم
است
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سیلیاطغیانرودخانهامسالبخشهایی
ازاستانسیستانوبلوچستانرادرگیر
خودکرد.اخبارمربوطبــهایناتفاقدر
رســانههایمختلفمنتشرشدوهالل
احمراستانهممانندهمیشه،همهتالش
خودرابرایامدادرسانیبهمردمانجامداد.
علیرضااصغریحسامیه،مسئولدفتر
نمایندگیولیفقیهدراستانسیستان
وبلوچستان،بهمناطقآسیبدیدهدر
ایرانشهر،خاشودلگانسرزد،ازنزدیک
شاهدامدادرسانیبهمردموشخصاًپیگیر
اتفاقاتبودهاست.بااودربارهایناتفاق
دراستان،امدادرسانیهاودیگراتفاقات

مربوطهگفتگوییانجامدادیم.

بهتازگیســیلدربخشهاییازاستان
)ایرانشــهروخــاش(رخدادوجمعیاز
مردمرادرگیرکرد.کمیدربارهایناتفاق
وامدادرســانیهاییکهانجامشدهاست،

توضیحدهید.
ابتدا تشكر می کنم از توجهی که در نشریه 
مهر و مــاه به اتفاقات اســتان داشــته اید. 

همچنین تشكر ویژه دارم از مجموعه هالل 
احمر و مسئوالن عزیز نظام که باز هم مثل 
همیشه به استان سیســتان و بلوچستان 
توجه جدی دارند و مشكالت مردم برایشان 
مهم است. مردم هم به این موضوع همیشه 
اعتراف داشــته و قدردان هستند. اما درباره 
اتفاقی که در اســتان رخ داد سؤال کردید. 
طغیان رودخانه موجب وارد شدن خساراتی 
به زندگی مردم و برخی روســتاها شــد که 
امدادرسانی های الزم را در این عرصه انجام 

دادیم. 

دراخباررسمیازسیلحرفزدهمیشد،
اماشمابهطغیانرودخانهاشارهکردید.

بله. هر چند که در اخبــار و همه جا این 
اتفاق ســیل عنوان می شــود، اما به آن 
معنی سیل که در اذهان وجود دارد نبود 
و بیشــتر طغیان بود. مردم در حاشــیه 
رودخانه خانه ســاخته بودنــد و طغیان 
رودخانه هم موجب ویرانی خانه هایشان 
شد. از آن جا که مدت زیادی خشكسالی 
بــود و از آب خبری نبود، مــردم در این 
مســیر خانه ســاخته بودند و با طغیان 
رودخانه هم غافلگیر شــدند و متأسفانه 

خانه ها هم ویران شدند. 

تاآنجاکهاعالمشدهاست،ایناتفاقدر
دومرحلهرخداد.

بله همین طور است. اتفاق در دو مرحله رخ 
داد. مرحلــه اول از روزهای نخســت بهمن 
تا دوازدهم و ســیزدهم بود و بعد بارندگی 
فروکش کرد. نیروهای هالل احمر در حال 
کمک کردن به روستاهایی بودند که درگیر 
این اتفاق شــده بودند. اما سه چهار روز بعد 
دوباره شــرایط جــّوی به گونه ای شــد که 
مرحله دوم آغاز شــد. هالل احمر همچنان 
کمک رسانی می کرد و خدمات ارائه می داد، 
اما روستاها کامالً آسیب پذیر بودند چرا که در 
برابر سیل مقاوم نبودند و اغلب خانه ها خراب 

شدند. 

کداممرحلهآسیببیشتریداشت؟
فاز اول بسیار شــدید بود؛ هم بارندگی و هم 
سیل. مردم نمی دانستند چه اتفاقی در حال 
وقوع است و به شدت غافلگیر شده بودند. اما 
در مرحله دوم وقوع سیل، غافلگیری خیلی 
کمتر بود. در فاز اول ۷3۴ روستا و در فاز دوم 
1۷۴ روستا درگیر شده بودند. همان طور که 
گفتم نوبت اول هم شدید هم غافلگیرانه بود، 
خسارت بیشتری داشت تا ما هم جمع و جور 
کنیم و برسیم، تخریب و خسارت ها خیلی 
زیاد شــد، اما در فاز دوم این قدر شدید نبود. 
در مرحله دوم روســتاهای در معرض خطر 
سیل را تخلیه کرده بودیم و نیروهای هالل 
احمر تا آخرین حد تــوان کمک کردند، اما 
ایرانشهر، خاش و دلگان در محدوده سیل بود 
و کمک رســانی هم از زاهدان به این مناطق 

دشواری هایی داشت. 

چهدشواریهایی؟
فاصله زاهدان از ایرانشهر 33۰ کیلومتر است 
و یک قسمت مسیر بســیار سنگالخ است. 
حدود سی کیلومتر این شرایط را دارد و عبور 
و مرور و کمک رسانی را دشوار می کند. من 
وقتی مطلع شدم به محل رفتم و از نزدیک 
شاهد شرایط بودم، اما همین موضوع طبعاً 
کمک رسانی را دشوار می کند. خود شرایط 
هم بسیار دشوار بود. به عنوان نمونه یک عده 
کارگر در سد کهیر مشغول کار بودند. خبر 
نداشتند چه می شــود و متأسفانه در مسیر 
طغیان بوده و گرفتار شــده بودند. شرایط 
وخیم بود و این عزیــزان روی یک درخت 
رفته بودند و ما هیچ امكان دسترسی به آن ها 

بحران را پشت سر گذاشتیم
با علیرضا اصغری حسامیه، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 

در جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان

زینبمرتضاییفرد

گفت وگو
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نداشتیم. از دقیقه اول هلیكوپترها رفتند و تالش هایشان بی فایده بود. 
امكان نزدیک شدن نبود و پیدایشــان نكردند تا این که جّو آرام شد، 
امداگران با قایق رفتند و آن ها را پیدا کرده و نجات دادند. یا پیرمردی 
زیر آوار زنده مانده بود و هیچ کــس متوجهش نبود، تا این که یكی از 

امداگران او را از زیر آوار زنده بیرون آورد و از او تجلیل کردیم. 

چراخانههاتااینحدسستبودندواستحكامنداشتند؟
در این مناطق ساختمان سازی شــهری وجود ندارد. خانه هاي 
روستایی اســت که از چوب، حصیر و کاهگل ساخته شده است، 

خبری از آهن و ایزوگام و ... نیســت. ضمن 
این که بعد از 1۵ ســال خشكسالی، مردم 
فكرش را هم نمی کردند چنین بارانی بیاید. 
حاال وقتــی این خانه ها بیــش از دو هفته 
در معرض باران قرار بگیرد، مســلماً دوام 

نمی آورد و فرو می ریزد. 

بهکمکهایمردمیهمنیازپیداکردید؟ 
نه آنچه در این اتفاق مهم بود، نجات مردم 
از زیر آوار بــود و با موضوع امدادرســانی 
روبه رو بودیم. نیازی به بسیج مردمی نبود 
و امدادگران مــا مشــغول کار در مناطق 
آسیب دیده شدند. حدود ۴ هزار چادر میان 
مردم توزیع شــد. البته بعد از مرحله اول 
طغیان رودخانه، بسیاری از مردم رهسپار 
شــهرهای اطراف شــده و بــه خانه های 
اقوامشان در خاش، ایرانشهر و ... رفته بودند. 

هیچپیشبینیازسویهواشناسینشده
بود؟منظورمایناستکههیچاحتمالی
مبنیبربروزایناتفاقدراســتانداده
نشــدهبودوآیاامكانآمادگیبیشــتر

وجودنداشت؟
به نكته مهمی اشاره کردید. دوست دارم 
از همین جا به مســئوالن اســتان گالیه 
کنم. سازمان هواشناسی اعالم کرده بود 
که بارش های شــدیدی در راه است، اما 
متأســفانه این اخطار جدی گرفته نشده 

بود. مسئوالن جدی نگرفتند و خانه ها را آب گرفت و برد. در حالی 
که اگر جدی می گرفتند، الاقل خســارات بسیار کمتر می شد. در 
برخی کوچه ها به دلیل گرفتگی جوی آب، آب گرفتگی پیش آمد 
و کلی خسارت ایجاد کرد. واقعاً وقتی همه امكانات الزم را داریم و 
هشدارهای الزم هم به ما داده شده، چرا برنامه ریزی جدی نداشته 
باشــیم و با چنین اتفاقاتی مقابله نكنیم. بعضی اتفاقات تلخ است 
و حیف و میل بیت المال را هم به بار مــی آورد. در حالی که رهبر 
معظم انقالب بارها تأکید کرده اند که بیت المال حیف و میل نشود. 
ایشان نسبت به چنین اتفاقاتی بسیار حساس هستند و ما هم باید 

همگی دقت بیشتری داشته باشیم. 

درحالحاضرشرایطمردمخوباست؟ 
بله. خدا را شكر شرایط خوب است، مردم امنیت روانی دارند و در حال 

تعمیر خانه هایشان هستند. بحران پشت سر گذاشته شده است. 

گفتیدموضوعطغیانرودخانهبودنهسیل.چراماجرادررسانهها
باعنوانسیلمطرحشد؟

آنچه رخ داد، بیشتر طغیان رودخانه بود تا سیل و می توانم بگویم 
بخشی از حرف ها و خبرها شلوغ کاری بود تا بحران. ما در جریان 
این اتفاقات فرمانــداری را دیدیم که هنــوز درگیر تلفن زدن و 
کمک خواســتن اســت! همین باعث 
می شود مردم هم فكر کنند باید کمک 
بیشــتری بگیرند و ماجرا کلی شــاخ و 

برگ اضافی پیدا کند.  

امیدواریــمدرسراســرکشــورمانو
همینطوراستانسیستانوبلوچستان
هیــچاتفاقــیرخندهــدوهموطنان
عزیزمانهمیشهدرســالمتوشادی
زندگیکنند.بااینحالممكناستباز
همچنیناتفاقاتیدرهرجایکشــور
رخدهد.درشرایطبحرانیچهتوقعیاز

مسئوالندارید؟
ضمن تشكر از همه عزیزان مسئول که هر 
یک به طریقی به مردم مدد می رســانند و 
خدمتگزار نظام و مردم هستند، باید بگویم 
از همه این عزیزان یک انتظار و توقع داریم 
و آن هم این که طبق قانــون، هر ارگانی به 
وظایف خود عمل کنــد. مأموریت هالل 
احمر، امدادرسانی به مردم است، ما خودمان 
شرایط را پیگیری می کنیم و به هر که الزم 
باشد کمک می کنیم. دخالت دیگر ارگان ها 
فقط می تواند کار را برای ما دشــوار کند. 
به عنوان نمونه مسئولی نامه داده که به یک 
نفر چادر بدهیم، وقتی این شخص اصالً در 
محدوده ای که مشــكل پیش آمده نبوده، 
حاال ما باید حرف مسئول را زمین بیندازیم 
و به او چــادر ندهیم. به خاطــر عزیزی که 
نامه مكتوب کرده خوب نیست جواب ندهیم و از طرف دیگر آن قدر 
امكانات نداریم که به همه بی رویه چادر بدهیــم و باید چادرها را به 
آسیب دیدگان برسانیم. تقاضا دارم نماینده های مجلس، استانداری ها 
و ... چنین مواردی را به ما ارجاع بدهنــد تا اگر الزم بود کمک کنیم. 
قاطع عرض می کنم، برآورد ما در ســیل ایرانشهر ۵۰۰ چادر بود، اما 
۴ هزار تا توزیع شد. همین نامه ها و ارجاع ها باعث شد هزینه های ما 
حدود 1۰ برابر شود، آن هم هزینه های بی مورد. مگر به طور مثال ما در 
کار راهنمایی و رانندگی مداخله می کنیم؟ مسلما نه. ما به امورد مربوط 
به خودمان رسیدگی می کنیم و انتظار داریم دیگر نهادها هم اجازه 

بدهند ما به کار خودمان برسیم. 

فازاولبسیار
شدیدبود؛هم
بارندگیوهم
سیل.مردم
نمیدانستند
چهاتفاقی
درحالوقوع
استوبهشدت
غافلگیرشده
بودند
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زمســتان با همه زیبایی هایش پر از حادثه است. برف و باران 
گاه می توانند با همه زیبایی و برکتشــان جــاده ای را ببندند، 
ســیلی راه بیندازند و در نتیجه جــان هموطنانمان به خطر 
بیفتد. خطری که در صورت وقوع آن مســئولیت هالل احمر 
ســنگین تر از قبل می شــود، امدادگران زحمتكش قلبشــان 
تندتر می تپد و دست و دلشــان می لرزد که بتوانند انسان های 
گرفتار در شــرایط ســخت را نجات دهند. امســال اما برف و 

باران همه را غافلگیر و نقاطی از کشــور را هم درگیر کرد که 
هیچ کس فكــرش را نمی کرد. آب گرفتگــی، طغیان رودخانه 
و ســیل در نقاطی از اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 
هرمزگان و کرمان، هم خســارات زیادی به جا گذاشت و هم 
زندگی هموطنانمان را تحت الشــعاع قرار داد. همان طور هم 
که رســانه های مختلف اعالم کردنــد، امدادگران هالل احمر 

مانند همیشه در این شرایط دشوار به کمک مردم شتافتند. 
با توجــه به آســیب های جدی کــه ســیل ها وارد کردند، به 
این بخش از ماجرا بســیار پررنگ تر پرداخته شــد و توجه ها 
کمتر به این ســمت رفت که برف هم در یكی دو ماه گذشــته 
بسیاری از اســتان ها را درگیر خود کرد و برای کوهنوردان و 
مردم عادی که در جاده ها مشــغول عبور و مــرور بودند هم 

مشكالتی را ایجاد کرد. 
در هفته دوم بهمن امســال 23 اســتان با برف ســپیدپوش 
شدند. امدادرسانی در 2۰2 شــهر و محور استان های درگیر 
در برف و کوالک انجام شــد و 23 هزار و 91۵ تن از خدمات 
امدادی و یک هــزار و 39۰ تن از خدمات اســكان اضطراری 
بهره بردند و عملیات رهاسازی 6 هزار و 26۰ دستگاه خودرو 

از برف و کوالک نیز انجام شده است. 
در امدادرســانی های این مرحله، 33۰ تیم عملیاتی شــامل 
یک هــزار و 63۷ امدادگــر و نجاتگر مشــارکت داشــته اند، 
یک هزار و ۸۵۴ تخته پتو، ۵۰۰ بســته غذایی، 29۰ کیلوگرم 
خرما، ۵ هزار و ۵۰۰ قوطی کنسرو، ۸ هزار و ۵۰۰ قرص نان، 
یک هزار و ۸۷۰ بطری آب معدنی میان متأثران توزیع شــده 

است.
همچنین روز 2۴ بهمن شــاهد بودیم که ۵ اســتان کشور در 
کمتر از یک روز کاماًل سپیدپوش شــدند. آن طور که مرتضی 
ســلیمی، رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اعالم کرد، پنج استان چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، 
کرمان و گیــالن تحت تأثیر برف و کوالک قــرار گرفتند و در 
هفت محور برف گیر این اســتان ها خدمــات امدادی الزم به 
۴6۷ تن از متأثران از برف و کوالک ارائه شــد. بــه گفته او، 
عملیات رهاســازی 13۰ خــودرو از برف انجام شــده و 19 
تیم عملیاتی شــامل ۵۴ امدادگر و نجاتگــر در این عملیات، 

خدمات امدادی الزم را به هموطنان ارائه دادند.
امسال ماجرای برف ســنگین بینالود هم از دیگر اتفاقاتی بود 
که رخ داد. در جریان این اتفاق، یــک هفته تالش امدادگران 
به ثمر رســید و مردان خســتگی ناپذیر هــالل  احمر در این 
مدت عالوه بر امدادرسانی به قریب 3۰ هزار تن از هموطنان، 
موفــق به نجــات 1۵ تــن از ســقوط بهمن در سردشــت و 

ارتفاعات بینالود شدند.
در این اتفاق 12 تن از هموطنان از سقوط بهمن در سردشت 
و 3 تن از ارتفاعات بینالــود نجات یافتند. بــه عالوه 2 تن از 
هموطنان بر اثر ســقوط بهمن در روستای قلقله بانه، ۴ تن در 
روستای بیوران سردشت، یک تن در روستای چوخور کندی 

نبرد با برف 

پیامشریفی

گزارش
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چالدران و 2 تن در روستای سورآباد جان خود را از دست دادند.
ســلیمی طی آماری عملیات های انجام شــده طی یک هفته را این گونه توصیف کرده 
اســت: عملیات امدادرســانی در برف و کوالک با تــالش خســتگی ناپذیر ۴33 تیم 
امدادی در کشــور ارائه و در مجموع 2 هزار و 22۰ تخته پتو، 61 هزار و ۴۸۰ قوطی 
کنســرو، 13 هزار و 1۴۰ قرص نان، 2 هزار و ۷۰۰ بطری آب معدنی، یک هزار و ۸۷۰ 
بسته بیســكویت، 6۷۰ بســته غذایی، 3۴۷ کیلوگرم خرما میان متأثران توزیع شده 

است.
در دهــه اول بهمن شــاهد نجــات ۷ گردشــگر گرفتــار در برف و کــوالک منطقه 
کوهســتانی دزفول هم بودیم. آن طور که عظیم رضای مرساق، رئیس جمعیت هالل 
احمر دزفول گفته اســت، با تالش امدادگران این جمعیت ۷ گردشگر که در ارتفاعات 
کوهستانی سالن کوه در برف و ســرما گرفتار شــده بودند نجات یافتند. این افراد از 
عصر چهارشــنبه با موتورســیكلت در منطقه حضور داشــته و به دلیل برودت هوا و 
تمام شــدن آذوقه توان بازگشــت به محل امن را نداشــته و در برف و کوالک گرفتار 

شدند.
او با اشــاره به نجات جان این ۷ گردشــگر در عملیاتی در بامداد روز شــنبه از سوی 
ناجیان جمعیــت هالل احمــر دزفول اظهــار کرد: در پی بروز مشــكل بــرای این 
گردشگران در هوای ســرد منطقه، ســه نفر از آنان خود را با مشــقت به محل کمپ 
راهداری سالند رســانده و از طریق مأموران راهداری، از جمعیت هالل احمر دزفول 

درخواست کمک کردند.
رئیس جمعیت هــالل احمر دزفول اظهار کــرد: در پی این حادثه بامداد روز شــنبه 
2 تیم از جمعیــت هالل احمر دزفول به وســیله یک دســتگاه آمبوالنس و خودروی 

کمک دار با تجهیزات امدادی و مواد غذایی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس جمعیت هالل احمر دزفول با بیان این که تمام ۷ نفر گردشــگر توسط ناجیان 
و امدادگران هالل احمر دزفول نجات یافته و در ســالمت کامل روز شــنبه به دزفول 
منتقل شدند، افزود: به دلیل شــرایط بد جّوی و برودت هوای منطقه کوهستانی، در 

صورت دیر رسیدن کمک، خطر سرما و کوالک جان آنان را تهدید می کرد.
هشــتم بهمن هم امدادگران ســپر بالی دو هزار و 9۰۰ تن از هموطنان در مواجهه با 
برف و کوالک شدند و اسكان اضطراری ۷۸ تن و رهاســازی 66۰ دستگاه خودرو در 
2۰ استان انجام شــد؛ 2۰ اســتانی که با برف درگیر بودند و نبود امداگران و یا حتی 

کم دقتی آن ها می توانست جان انسان هایی را به خطر بیندازد. 
۵ روز اول بهمن هم روزهای بسیار دشواری برای مردم و امدادگران بودند. 11 استان 
کشــور در این پنج روز درگیر برف و کوالک بود و بر اســاس آمارهای منتشرشــده 
اســتان های آذربایجان غربــی، چهارمحال و بختیاری، خراســان شــمالی و رضوی، 
خوزســتان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، لرســتان و مازندران در این مدت 
درگیر برف و کوالک بوده و خدمات امدادی الزم بــه یک هزار و 366 تن از هموطنان 

ارائه شده است.
عملیات رهاسازی برای 31۸ خودرو از برف، با حضور 36 تیم امدادی شامل 12۷ امدادگر 
و نجاتگر برای امدادرسانی به هموطنان در سیل و آبگرفتگی به کار گرفته شدند. 21۷ تن 
از متأثران از برف و کوالک از خدمات اسكان اضطراری اســتفاده کردند و 3 تن به مراکز 
درمانی منتقل و 2 تن به صورت ســرپایی درمان شــدند.این تنها بخشی از اتفاقات برفی 
بهمن ماه امسال است؛ اتفاقاتی که هنوز بهمن به پایان نرسیده، عدد و رقم بسیار بزرگی 
را نشان می دهند و بیش از هر چیز حكایت از زحمات امدادگران دارند. امدادگرانی که از 
جان خود می گذرند و به دل خطر می روند تا مردم زنده و سالمت باشند. زمستان امسال، 
هر یک از نهادهای مسئول هم که کارشان را درســت انجام ندادند و غافلگیر شدند، هالل 

احمر مثل کوه در مقابل برف ایستاد و آن را شكست داد. 
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میانمار Myanmar کشوری است در آسیای جنوب شرقی. میانمار از 
شمال شــرقی با چین، از شــرق با التوس، از جنوب شرقی با تایلند، 
از غرب با بنگالدش و از شــمال غربی با هند مرز مشــترک دارد و از 
جنوب غربی با خلیج بنــگال و از جنوب با دریــای آندامان محصور 
اســت. میانمار با مســاحت 6۷۸۵۰۰ کیلومتر مربع دومین کشور 
بزرگ آسیای جنوب شــرقی است. این کشــور 19۰۰ کیلومتر مرز 
آبی دارد. در سال 1۸2۴ برمه Burma توسط بریتانیا اشغال و ضمیمه 
حكومت هند، مستعمره بریتانیا شد. در سال 193۷ بریتانیا برمه را به 
 Rakhine کــه اکنون به آن راخین )Arakan( »همراه منطقه »آراکان
نیز می گویند، مســتعمره ای جدا از حكومت هند خواند و آن را برمه 
بریتانیا نام نهاد. تا این که در ســال 19۴۸ بریتانیا اجــازه داد تا برمه 
استقالل یابد و از آن زمان به »میانمار« تغییر نام یافت. میانمار طبق 
آخرین آمار به دست آمده از جمعیتی بالغ بر ۵۵ میلیون نفر برخوردار 
است. ۷۰ درصد میانمار بودایی هستند. در سال 19۸2 قانون حقوق 
شهروندی به تصویب رســید که به واســطه این قانون ازمیان 1۴۴ 
اقلیت موجود در میانمار، 13۵ اقلیت حق شهروندی دریافت کردند و 
9 دسته از اقوام اقلیت از حق شهروندی محروم شدند که بزرگ ترین 
این اقلیت ها، قوم روهینگیا Rohingya است. روهینگیا، ۴٪ جمعیت 
میانمار را تشكیل می دهند و بیشتر در ایالت راخین در سواحل غربی 
میانمار ساکن هستند. آمار رسمی جمعیت روهینگیا 6 میلیون نفر 

کشتار مسلمانــان 
مظلوم میانمـــار و 
سکوت رسـانه های 
بین المللـــــــی

مقاله
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است، اما طبق آمار غیر رســمی جمعیت این قوم که صددرصد آن ها 
مسلمان هستند به ۸ میلیون نفر می رسد. 

چگونگی آغاز بحران
موج جدیــد درگیری ها به بهانه کشــته شــدن یک زن به دســت 
مسلمانان آغاز شــده اســت. ابتدا در ماه مه 2۰12 )11 اردیبهشت 
تا 11 خرداد 1391(، 11 مســلمان بی گناه به دست نظامیان کشته 
می شوند. پس از آن خبری منتشر می شــود مبنی بر این که یک زن 
بودایی مورد هتک حرمت ســه مرد مســلمان قرار می گیرد و کشته 
می شود. این سه مرد دستگیر می شــوند و یک نفر از آن ها در زندان 

نظامیان می میرد و دو نفر دیگر اعدام می شوند.
در ماه ژوئن )11 خرداد تا 11 تیر( یک اتوبوس حامل مسلمانان مورد 
حمله بوداییان قرار می گیرد. این بار یــک بودایی می میرد. متعاقب 
آن شــبه نظامیان بودایی که »ماگ« خوانده می شــوند، به مناطق 
مسلمان نشین در استان راخین حمله می برند و بیش از 2۰ روستا و 

حدود 2۰۰۰ واحد مسكونی را به آتش می کشند.
روز دهم ژوئــن )21 خرداد( آقای »تین ســین Thein Sein«، رئیس 
جمهور میانمار در اســتان راخین وضعیت فوق العاده اعالم می کند. 
حمالت بوداییان تندرو به مسلمانان از این پس تحت حمایت ارتش 
آغاز می شود؛ 1۰۰۰ نفر از مسلمانان بی گناه کشته، ۵۰۰ نفر زخمی 
و 3۰۰ نفر ربوده شدند. این کشتار کماکان ادامه دارد. ولی از آن جا که 
دولت به هیچ خبرنگاری اجازه حضور در منطقه راخین را نمی دهد، 
کسی از ابعاد فاجعه باخبر نیست. البته تصاویری که در اینترنت قرار 
گرفته است، صحنه های دلخراشــی را روایت می کنند. کشتار فجیع 
زنان و کودکان خردســال و یا نمایش صدها جســد سوخته شده در 

محوطه یک مدرسه از جمله این صحنه ها و تصاویر است.
دولت میانمــار برای رفع اختالفات و مشــكالت میان مســلمانان و 
بوداییان، سیاست کوچ اجباری کل 6 میلیون مسلمان روهینگیایی را 
از منطقه آرکان اتخاذ کرده است. به واسطه این سیاست اتخاذشده از 
جانب دولت قریب به 1۵۰ هزار نفر از مسلمانان آرکان به بنگالدش، 
۵۰ هزار نفر به تایلند و ۴۰ هزار نفر به مالزی و تعداد قابل توجهی به 
دیگر کشورهای آسیایی مهاجرت کردند. در آخرین اظهار نظر رئیس 
جمهوری میانمار بیان شده است که ۸۰۰ هزار نفر از این قوم را باید از 

میانمار اخراج کرد تا تنش ها پایان یابد. 

شــمار زیادی از مســلمانان آواره )از 9۰ هزار نفر تــا 3۰۰ هزار نفر( 
هم اکنون در اردوگاه های مناطق مرزی نزدیک به بنگالدش به ســر 
می برند، اما از ظلم نظامیان میانمار و خشم طبیعت در امان نیستند؛ 
از یک طرف در اردوگاه هــای مرزی که در آن ها غذا بــه اندازه کافی 
یافت نمی شود، گرسنگی، باران های موســمی و بیماری های واگیر 
آن ها را آزار می دهد و از طرف دیگر، به گفته نشریه انگلیسی »ساندی 
تایمز« )Sundy times(، نظامیان مردم مسلمان را مورد ضرب و شتم 
قرار می دهند، به زنان در جلوی چشــم دیگران تجاوز می کنند و هر 
کسی را که دلشــان می خواهد به قتل می رسانند. آن ها اگر با قایق به 
بنگالدش فرار کنند، پذیرفته نمی شــوند چون دولت داکا می گوید 
گنجایش پذیرش بیــش از 3۰۰ هزار آواره میانمــار را ندارند. اگر به 
تایلند بگریزند، به دریا برگردانده می شوند تا بر اثر گرسنگی و تشنگی 
بمیرند و یا امواج اقیانوس آن ها را ببلعد. به همین خاطر، در سرزمین 
مادری خود می مانند و منتظر مرگ می نشــینند؛ مرگــی که یا به 
دست بوداییان متعصب و تحریک شده رقم می خورد و یا بر اثر خشم 
طبیعت، باران ها و گردبادهای موســمی و بیماری هــای واگیردار و 

خطرناک از راه می رسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشــره، سازمان عفو بین الملل 
)Amnesty International( با اذعان به قتل عام مسلمانان میانمار که با 
اطالع کامل دولت این کشور صورت می پذیرد، در گزارشی اعالم کرد: 
تعداد کشته شــدگان در جریان حمالت بوداییان به مسلمانان به 2۰ 

هزار نفر رسیده است. 

سابقه ظلم و خشونت میانمار علیه مسلمانان
تقریباً تا سال 1۷۷۴ میالدی مسلمانان در آن جا مشكل نداشتند، در 
آن مقطع یک بودایی به نام بوداپایا در آن منطقه به قدرت می رسد و با 
مسلمانان بنای ناسازگاری می گذارد و اجرای قوانین اسالمی را ملغی 
می کند. از آن زمان به بعد اختالفات مسلمانان میانمار با دولت شروع 
می شود. از آن زمان است که حقوق مسلمانان نادیده گرفته می شود، 
تبعیض ها تشدید می شــود و مسئله مســلمانان به تدریج به عنوان 
یک معضل مطرح و کشــورهای منطقه متوجه این موضوع می شوند 
و حتی به ســطح بین المللی نیز می رود و تا امروز نیــز از موضوعات 
حقوق بشــری در ســطح بین الملل اســت. در این مدت تعدادی از 
مسلمانان گروه های چریكی تشكیل دادند و مبارزاتی هم داشتند 

دولتمیانمار
برایرفع
اختالفاتو
مشكالتمیان
مسلمانان
وبوداییان،
سیاستکوچ
اجباریکل6
میلیونمسلمان
روهینگیاییرا
ازمنطقهآرکان
اتخاذکردهاست!
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و برخی برای این که از این وضعیت رها بشوند، به کشورهای هند و 
بنگالدش مهاجرت کردند و در آن جا زندگی می کنند. 

ارتش میانمار، روهینگیا را در 19 عملیات نظامی ا ز ســال 1962 
تاکنون مورد هدف قرار داده اســت. بارها مسلمانان به بنگالدش 
و تایلند فرار کرده اند، ولی در ســاحل این دو کشــور اجازه ورود 
نداشته و کشــتی آن ها را غرق کرده اند. در ســال 2۰۰۸ گردباد 
»نارجیز« میانمــار را درنوردید. دولت نیز با ممانعت از رســیدن 
کمک های بین المللی بــه اقلیت های غیربودایی )مســلمانان و 

مسیحیان( مرگ شمار زیادی از آن ها را رقم زد. 
حال به برخی از ظلم ها و ستم هایی که در حق این مردم روا داشته 
می شود و نهادهای رسمی بین المللی از جمله سازمان ملل آن ها را 

اعالم کرده است، اشاره می گردد:
* رژیــم میانمار از صــدور کارت هویت برای مســلمانان امتناع 
می کند و بــه همین خاطر این مردم نمی توانند در داخل کشــور 
تردد کنند. عالوه بــر آن، دولت برای مســلمانان گذرنامه صادر 

نمی کند و لذا آن ها از مسافرت های خارجی محروم هستند؛
* دولت میانمار به مسلمانان روهینگیا اجازه سفر نمی دهد و اگر 
آن ها بخواهند از یک روستا به روستای دیگر بروند باید مبلغی را به 

عنوان مالیات به دولت بپردازند؛
* تحصیل در دانشگاه ها برای مسلمانان ممنوع است؛

* مسلمانان نمی توانند در ادارات دولتی استخدام شوند؛
* مسلمانان بدون کســب مجوز نمی توانند ازدواج کنند و برای 
گرفتن این مجــوز هم باید مالیــات بدهند و پــس از ازدواج نیز 

نمی توانند بیش از دو فرزند داشته باشند؛
* بالغ بر ۴۰ هزار نفر از کودکان روهینگیا در غرب میانمار به این 
خاطر از هرگونه تحصیل و ســفر و ... محروم هســتند که والدین 
مســلمان آن ها بدون اجازه دولت ازدواج کرده اند و خودشان جزو 

فرزندان سوم و یا چهارم هستند. این کودکان شناسنامه ندارند؛
* خانواده های مسلمان میانمار مجبور هستند تا در هر سال یک 
عكس خانوادگی را که شامل تمامی اعضای خانواده آن ها باشد به 
دولت تحویــل بدهند و در صورتی که نــوزاد جدیدی در خانواده 
آن ها متولد شده و یا یكی از اعضای خانواده آن ها درگذشته باشد 

باید مبلغی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.
* آن ها اغلب برای بیگاری )کار اجباری( برده می شوند و از آن ها 

به زور اخاذی می شود؛
* خدمات عمومی مثل خدمات بهداشــتی و آموزش و پرورش از 
مسلمانان روهینگیا دریغ می شود و بی ســوادی در میان آن ها تا 
۸۰ درصد است و در واقع، هیچ نهادی وجود ندارد که مشابه دولت 

آن ها را سرپرستی نماید؛
* این مســلمانان حق مالكیت بر زمین را نیز ندارند. این آزارها و 
شرایط ضد انسانی بسیاری از بومیان روهینگیا را وادار می کند که 
از زادگاه خود به سمت کشورهای بیگانه مثل بنگالدش، تایلند و 
مالزی بگریزند، اما اغلب جان خود را از دست می دهند و یا به جای 

اول بازگردانده می شوند؛
* مسلمانان روهینگیا اجازه تعمیر و نوسازی مساجد و یا مدارس 
خود را بدون مجوز دولت ندارند و هر کسی که اقدام به نوسازی این 
بناها کند زندانی می شود و از همین رو به مدت 2۰ سال است که 

در این منطقه مسجد و یا مدرسه جدیدی ساخته نشده است؛
* اگر مســلمانی در میانمار قصد دایر کردن فروشگاهی را داشته 
باشد، باید با یک بودایی شریک شــود. فرد بودایی در این شراکت 
هیچ ســهمی را نمی پردازد اما از ســود حاصل از این فروشــگاه 

بهره مند می شود؛
* دولت ژنرال »نی وین Ne Win« پس از روی کار آمدن در 1962، 
رفتن مسلمانان به حج را ممنوع اعالم کرد تا آن که در 19۸۰ پس 
از گذشت 1۸ سال به هفتاد نفر از مسمانان اجازه داده شد، جهت 
انجام فرایض حج به مكه مشــرف شــوند و متعاقب آن عده ای از 
مسلمانان نیز جهت شــرکت در کنفرانس های مختلف اسالمی 

اعزام شدند؛
* »تین سین«، رئیس جمهوری فعلی میانمار جمعیت ۸۰۰ هزار 
نفری مسلمان روهینگیا در این کشور را قومیتی خارجی دانست 
و گفت: مسلمانان شهروند میانمار نیستند یا باید در اردوگاه های 

آوارگان متمرکز یا اخراج شوند.
* خانم »آنگ سان ســوچی«  )Aung San Suu Kyi( رهبر مخالفان 
دولت میانمــار و رهبــر حــزب »ان.ال.دی« )اتحــاد ملی برای 

سیاستآمریكا
درموردمیانمار)و
دیگرکشورهای

جنوبشرق
آسیا(ایناست
کهخودکنترل

اقتصادیو
سیاسیاین
کشوررادر
دستبگیرد
ومیانماررادر

مقابلچینقرار
داد؛سیاستیکه
دولتبهشدت
غربگرایآتی،
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آنرامحقق
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دموکراســی National League for Democracy( نیــز که به تازگی 
)پس از 21 سال( از حبس خانگی آزاد شده اســت و اخیراً در یک 
تور اروپایی بــا اغلب رهبران اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو داشــته و 
همچنین مورد تمجید بسیاری از همین رهبران به خاطر ژست های 
حقوق بشری خود قرار گرفته نیز تاکنون هیچ موضع گیری و اظهار 
نظری درباره کشتار فجیع مسلمانان به دست هم کیشان خود نكرده 
است و حتی اعالم کرده است که این افراد میانماری نیستند.میانمار 
 ASEAN: Association of South-East Asian( عضو سازمان آســه آن
Nations( است. در آسه آن چند کشور مهم مسلمان وجود دارند مثل 
اندونزی، مالزی، برونئی و یک بخش زیادی از مسلمانان در فلیپین 
و تایلند زندگی می کنند. باید با این کشورها رایزنی شود تا سازمان 

آ سه آن نیز موضع قوی  در ارتباط با این موضوع بگیرد.

علل و ریشه های بحران در میانمار
1. تبعیض نژادی

به گفته »سلكوم کوالک اوغلو« کارشناس ترک حاضر در سازمان 
تحقیقات اســتراتژیک بین الملل آنكارا، دولــت میانمار از زمان 
استقالل این کشور، یک سیاســت حذفی را در قبال مسلمانان به 
کار گرفته تا کشوری را بر اســاس آیین بودا تشكیل دهد. در این 
زمینه سایر مذاهب و گروه های قومی یا مجبور به همسان شدن با 
بوداییان شده اند و یا آن که به اجبار دست به مهاجرت زده اند. این 
سیاست با هدف کاهش نفوذ گروه های مختلف دینی در میانمار 
 )U Nu( »انجام شده است. محمد الماســری می گوید که »یو نو
اولین رئیس جمهور میانمار مسئول رسمی کردن آیین بودایی در 
 General( »میانمار بود. بعد از عزل وی در 1962، ژنرال »نی وین
Ne Win( تمام سربازان مسلمان را از ارتش خارج کرد. میانمار در 
حال حاضر شاهد پاک ســازی نژادی تمام عیار است، مثل چیزی 
که در میانه دهه 199۰ در بوســنی و هرزگوین جریان داشت و یا 
صهیونیست ها در حق فلسطینی ها انجام داده اند. هیچ بعید نیست 
که در مورد مسلمانان میانمار هم مثل فلسطین و بوسنی معامله 
پشــت پرده ای میان غب و دولت نظامیان میانمار صورت گرفته 

باشد.

2. منافع آمریكا و 
چین و ...

ولــع  آمریــكا 
ری  یه گذا ما ســر
را  میانمــار  در 
بقیــه  و  دارد 
حاشیه ای  مسائل 
ب  محســو
می شوند، هر چند 
فجیع  کشتار  پای 
هزاران انســان در 
میان باشد. »سیت 

 )IHH( دمیر« از صندوق کمک های انسان دوستانه ترکیه )سعید(
نیز در این باره می گوید: قدرت های اصلی منافع مشــخصی را در 
میانمار دارند و به دلیل این منافع در قبال وضعیت موجود در این 
کشــور ســكوت کرده اند. دمیر در ادامه افزود: میانمار همچنین 
منابع طبیعی مهمی دارد، در نتیجه سیاست های آمریكا و چین 
در میانمار درگیر هستند و هر دو؛ یعنی پكن و واشنگتن به دولت 

میانمار چشم دوخته اند.
سیاست آمریكا در مورد میانمار )و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا( 
این اســت که خود کنترل اقتصادی و سیاسی این کشور را در دست 
بگیرد و میانمار را در مقابل چین قرار داد؛ سیاستی که دولت به شدت 
غربگرای آتی، تحت رهبری سوچی و حزبش، آن را محقق خواهد کرد. 
این سرمایه گذاری ها قطعاً نوعی گشــایش در اقتصاد در حال رکود 
آمریكا محسوب می شود و البته اعتراض به کشتار مسلمانان، ممكن 
است این فرصت تازه را از آمریكایی ها بگیرد. ضمن این که پاکسازی و 
سرکوب مسلمانان به نفع آمریكا هم هست و کاخ سفید در نبود آن ها 

می تواند موقعیت خود را در میانمار بهتر تثبیت کند.

شرایط سیاسی داخلی ویژه
مسلمانان میانمار قربانی یک شرایط سیاسی ویژه  شده اند؛ نهاد 
نظامی از ســر اجبار می خواهد قدرت را به نهادهای دموکراتیک 
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واگذار کنــد و در این بین، با اعالم وضعیــت فوق العاده در ایالت 
راخین، می خواهد اهمیت و جایــگاه خودش را در مملكت داری 
به رخ ســوچی و چهره هــای غیر نظامــی بكشــد و بگوید که 
کشورداری چندان هم آسان نیست. در ماه مه سال 199۰ دولت 
پس از حدود 3۰ سال، نخستین انتخابات آزاد را برگزار کرد و در 
این انتخابات حزب »اتحاد ملی برای دموکراسی« تحت رهبری 
خانم »آنگ سان سوچی« توانست 392 کرسی از مجموع ۴۸9 
کرسی مجلس را تصاحب کند. اما دولت نظامی پس از مشاهده 
شكســت حزب خود، این انتخابات را باطل کرد. در سال 2۰11 
دولت میانمار تحت فشارهای داخلی و خارجی مجبور شد که به 
برگزاری انتخابات آزاد تن دردهد. خانم »آنگ سان سوچی« نیز 
پس از 21 سال از حبس خانگی آزاد شد و به غرب رفت و جایزه 
صلح نوبل را که قباًل برنده شــده بود، دریافت کــرد. اکنون ۴2 

کرسی پارلمان را در اختیار دارند. 

سیاست وحدت ملی
در این ســرزمین نه چندان وســیع، 13۵ اقلیت قومی و مذهبی 
زندگــی می کنند که مســلمانان با چهار درصــد جمعیت بعد از 
بودایی ها قرار می گیرند و پس از مســلمانان نیز مســیحی ها قرار 
دارند. به هر حال تا یک سوم جمعیت این کشور را اقلیت ها تشكیل 
می دهند. برخی از آن ها سال هاســت که با ارتــش می جنگند و 
شــماری از این اقلیت ها هــم درگیر تولید مواد مخدر هســتند. 
نظامیان خود را ضامن وحدت ملی می دانند و طی دهه های اخیر 

ازا ین طریق سلطه خود را بر مردم توجیه می کنند.

اسالم هراسی جهانی
آن ها همسو با غربی ها، در چارچوب یک سیاست جهانی هدفمند، 
اسالم هراســی را در همه جا تبلیغ می کنند و کشــتار میانمار در 

اصل، یكی از محصوالت همین اسالم هراسی است.

سیاست تالفی جویانه بودایی ها
میانمــار از وقتی کــه طالبــان مجســمه های بــودا را در 

افغانســتان تخریب کرده، صحنه  آشــوب های ضد مسلمان 
بوده اســت. تعصب، تعصب به دنبال دارد. آشوب دیگری نیز 
به علت تخریب مجسمه های بودا توســط افراد ناشناسی در 
ماندالیا ایجاد شــد. شــدیدترین درگیری ها میان بودایی ها 
و مســلمانان از دو ماه قبل و به بهانه تجاوز و کشــته شدن 
یک زن بودایی به دست 3 مرد مســلمان آغاز شد. به دنبال 
آن، ماجرای اتوبوس و کشــتارها و تجاوز به زن ها و تبعیدها 

پیش آمد.

 جمعیت هالل احمر در کنار مردم میانمار

فدراسیونبینالمللیدرســال1387استمدادبینالمللی
برایکمکبهسیلزدگانمیانمارراصادرکرد.

دراینحادثه180نفــرجانخودراازدســتدادندویک
میلیوننفربیخانمانشــدندوهمچنین13200روستابه
زیرآبرفتند.جمعیتهاللاحمرنیزدرپاسخبهاستمداد
فدراسیون،کمکهاییبهشرحذیلبهآنکشورارسالکرد.

1.اولینمحمولهامدادیوبشردوستانهجمعیتهاللاحمر
درتیرماهسال1387جهتســیلزدگانآنکشورارسال
شدهاست.محمولهایبهوزن60تن،شاملچادرامدادی،تن

مرغ،تنماهیودارو.
2.بهدنبالدرگیریوکشتارمســلماناندرکشورمیانمار
درســال1391،جمعیتهاللاحمرجمهوریاسالمیایران
محمولهامدادیوبشردوســتانهدیگریبــرایکمکبه
مسلمانانآنکشورارسالکردوتیمامدادیجمعیتهالل

احمرنیزبرایتوزیعاقالمامدادیبهآنکشوراعزامشد.
3.محمولهامدادیوبشردوستانهجمعیتهاللاحمردردی
ماه1391برایمســلمانانمنطقهراخینارسالشدهاست.
محمولهایبهوزن23تنشــاملچادرامدادی،پتو،ســت

ظروف،بیسكویتوسوپقارچ.
عالوهبراینکمکها،نمایندگانمعاونتبینالمللیجمعیتدر
مالقاتهاییبارئیسصلیبسرخمیانماروباهمكاریوتعامل
بافدراســیونبینالمللیجمعیتهایصلیبسرخوهالل
احمرهمتخودراصرفکمکبهمسلمانانمظلوموبیپناه

میانمارینمودهاند.

مسلمانانمیانمار
قربانییک

شرایطسیاسی
ویژهشدهاند؛
نهادنظامی
ازسراجبار

میخواهدقدرت
رابهنهادهای
دموکراتیک
واگذارکندو
دراینبین،با
اعالموضعیت
فوقالعادهدر
ایالتراخین،

میخواهد
اهمیتوجایگاه

خودشرادر
مملكتداری
بهرخسوچی
وچهرههای
غیرنظامی

بكشدوبگوید
کهکشورداری

چندانهمآسان
نیست!

مقاله
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باشـگاه مـهرومـاه
++++

اخباروگزارشات
یادداشتومقاالت

وصفحهاختصاصیدفاتراستانینمایندگی
ولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر

نسخهآزمایشیپایگاهاطالعرسانینمایندگیولیفقیهدر
جمعیتهاللاحمربررویآدرس

www.nvhelal.irدردسترساست.

ارتباطمستمرومداومبامردم

برندگان شماره  16 
مهروماه

www.nvhelal.ir

 پایگاه اطالع رسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

داریوش ایزدیـ  کرمانشاه
رحمن سلطانیـ   تبریز
زینب کاربخشـ  گیالن

هادی نیكو نژادـ  خراسان رضوی
علیرضا دشتكیـ  زنجان

امید کشوریـ  خراسان شمالی 
کلثوم رحمتیـ  خراسان شمالی

   غالمرضا نبتونـ  مرکزی
   مسلم حسن پورـ  قم

نوشین ریحانیـ  کازرون
حسن صادقیـ  خراسان شمالی

محمد علی بابازادهـ  آذربایجان شرقی
حسین جاهدیـ  کازرون

زهرا مالداریـ  خراسان جنوبی 
لیال حسین خانیـ  البرز 

عابد انصاریـ  فارس 
محمدطاها بیانیـ  گیالن 

قاسم نوري زادهـ  خراسان رضوي
جواد ظهیریـ  خراسان جنوبی

طاهره محمودیهـ  بوشهر
بمانعلی یوسفی کجانیـ  اصفهان
علیرضا توکلی دارگانیـ  اصفهان

محمد عباسیانـ  قاینات
مریم ربانیـ  گلستان

سهیال روزبهانیـ  تهران 
زینب فراهانيـ  تهران

عباس غالمیـ  اصفهان
فریده دوهابیـ  لرستان

لیال نیک سرشتـ  تهران 
زینت رضایی بوشهریـ  بوشهر

ربابه مالییـ  مرکزی
زینب کیانـ  البرز 

مریم مهماندوستـ  خراسان شمالی
نجمه بهروزـ  خراسان شمالی 

محبوبه بضاعتیـ  خراسان رضوی 
زهره مجیدزاده- خراسان رضوی

سیدصادق ال داوود- اصفهان 
شهاب حسین زاده سورشجانی-چهارمحال وبختیاری

مریم عراقی نصرابادی -خراسان رضوی
جوادسامی - خراسان رضوی

الدن غریبیـ  بوشهر
سید حامد حسینیـ  زنجان 

مهدیه جمشیدیـ  کرمان
زهراغیب الهیـ  کرمان

مریم حسینی نژادـ  زنجان 
پروین اسمعیلیـ  کرمانشاه

۰91۸926۸۰92
۰91۴112۵361
۰911۴62۵22۴
۰91۵932۷261
۰9196۷6۴2۴۷
۰91۵۷16291۵
۰91۵۰۸1321۵
۰93۷1۴9۸21۴
۰91۵۸۵3321۷
۰939۵2۰۸2۸۸
۰91۵9۸۵6۰۴2
۰91۴323۵۸9۸
۰91۷213۰۷2۵
۰936۵369۸2۴
۰93۵2339۴۵۰
۰93۸۵9۸۵19۵
۰9۰3۸133۴۴9
۰91۵3۸12۵۸3
۰91۵33۵۷۵۰۷
۰91۷۷۷12۴۵6
۰91312۵1۸9۸
۰9139۰۵36۸۴
۰91۵361۰۴99
۰93۵۷629۴1۴
۰93۷3132۷9۷
۰93۵21۸۴6۴۴
۰9131۰۵۸۷31
۰916362۷۵1۸
۰912312۵9۴9
۰91۷3۷1۵۷3۷
۰936۴۷9۷۰1۵
۰912۰۵9۵2۷۴
۰93۰16۴۰۸3۴
۰91۵1۸۷6۵26
۰93۵9۷۰۴3۵9
۰91۵3۰19۵22
۰93۸2۴۵91۴۴
۰913۵9۰۷32۵
۰91۵6۴9۸۷9۰
۰91۰۵6۷۰۸69
۰91۷3۷۴2۰93
۰9193۴66313
۰91339۷۵6۷۵
۰913193۴۸26
۰9122۴2929۴
۰91۸۸۸۸1۴۷2
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مسابقه پیامکي مهروماه

عالقه مندان  به شرکت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سؤاالت زير، پاسخ آن 
را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال کنند.

پاسخ شما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد که 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 

سؤال 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 کنيد.

به برگزیدگان جوایزي اهدا مي شود.

SMS

 تا   25 اسفند
ل پیام

زمان ارسا

01
کمیته استقبال چند نفر را برای مراسم استقبال از امام ساماندهی کرد؟

الف( بیست هزار نفر    ب( سی هزار نفر    ج( هفتاد هزار نفر       د( شصت هزار نفر 

02
نخستین سخنرانی امام پس از ورود به ایران در کجا انجام شد؟

الف( بهشت زهرا    ب( مدرسه رفاه   ج( مدرسه علوی       د( فرودگاه مهرآباد

03
حکم نخست وزیری مهندس بازرگان در چه روزی صادر شد؟

ج( چهارده بهمن        د( شانزده بهمن ب( سیزده بهمن   الف( دوازده بهمن  

04
شهید مطهری در چه سالی به شهادت رسید؟

د( 13۵9 ج( 136۰    ب( 13۵۸    الف( 13۵6   

05
 شهید حسن باقری در کدام منطقه عملیاتی به شهادت رسید؟

د( خرمشهر ج( سوسنگرد    ب( فكه    الف( شلمچه   

06
کارگردان فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز«  کیست؟

ج( بهروز شعیبی        د( اصغرفرهادی الف( سید محمود رضوی         ب( محمد حسین مهدویان                

07
عبارت قرآنی »قولوا للناس حسنا« به چه معنی است؟

د( تقوا پیشه کنید ب( وفای به عهد کنید                               ج( با مردم به نیكی سخن بگویید    الف( فروتن باشید  

08
واژه »انفاق« چندبار در قرآن مجید به کار رفته است؟

د( بیش از صد بار ج( بیش از نود بار   ب( بیش از هشتاد بار   الف( بیش از هفتاد بار  

09
سرود »اهلل اکبر/ خمینی رهبر/ این بانگ آزادی است ...« سروده کیست؟

د( حمید سبزواری ب( سید حسن حسینی              ج( شهریار    الف( قیصر امین پور  

10
نخستین محموله امدادی جمعیت هالل احمر ایران در چه سالی به میانمار ارسال شد؟

د( 139۰ ج( 13۸9    ب( 13۸۸    الف( 13۸۷   



ماجرای نيمروز
در محله های پر آشوب تهران، در پیچاپیچ خیایان ها و کوچه ها و در 

پستوی خانه ها، سرگردان و حیران. آیا این جستجو را فرجامی هست؟...
فیلم ماجرای نیمروز، پس از فیلم تحسین شده »ایستاده در غبار«، 

دومین فیلم سینمایی محمدحسین مهدویان است که در بخش سودای 
سیمرغ سی پنجمین جشنواره فیلم فجر شرکت کرد و با استقبال 

فوق العاده مردم و منتقدان روبرو شد.
این فیلم، در ژانر جنایی و حادثه ای ساخته شده است و درباره شروع 

فعالیت مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در دهه شصت است. ماجرای 
نیمروز، از نظر قصه گو بودن و فضاسازی بسیار با فیلم اول مهدویان 

متفاوت است و تمام فیلمبرداری آن در تهران و اطراف شهر انجام شده 
است. محمدحسین مهدویان در فیلم ماجرای نیمروز از جواد عزتی و 

احمد مهران فر به عنوان بازیگران اصلی در این فیلم استفاده کرده است. 
جواد عزتی در این فیلم با گریمی متفاوت جلوی دوربین رفته و نسبت به 

کارنامه کاری او، نقشی کامال متفاوت ایفا کرده است.
 ماجرای نیمروز یک اثر باشكوه است. نه به خاطر کارگردانی منحصربه 

فردش و نه به خاطر  مستندنمایی یک داستان حادثه ای. ماجرای نیمروز 
به این دلیل فیلم بزرگی است که ما را به عنوان مخاطب سینما به جور 
دیگر دیدن دعوت می کند.مهدویان داستان حساس و تاریخی اش را 
چنان نفس گیر و با حوصله روایت می کند که این داستان های بارها 
شنیده شده را با اشتیاق می بلعیم. مهدویان تمام این پازل را با چنان 

شكوه و دقتی کنار هم می چیند که نمی توان جور دیگری تصورش کرد. 
مهدویان به خوبی می داند از فرم چگونه استفاده کند تا تماشاگر را روی 
صندلی میخكوب نماید. نماهای فیلم که انگار یک سری نمای گزارشی 
بی کیفیت هستند نه تنها بافت و معماری آن زمان را به خوبی بازسازی 
می کند بلكه به فیلم چنان التهاب فزاینده ای می بخشد که در سینمای 

ایران بی سابقه است.



حضور در راهپیمایی 22بهمن

یاری رسانی در برف


