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کلمه نخست

هنر نزد ما نیست 

»هنر نزد ایرانیان اســت و بس«؛ جمله زیبایی کــه روزگاری صادق بوده اســت. دورانی که در این 
سرزمین دانشمندان نامداری می زیستند، شــاعران، حكیمان و هنرمندان به خلق آثاری علمی یا 
هنری مشغول بودند؛ آثاری ماندگار در تاریخ علم و فرهنگ بشــر. کتب ارزنده آن ها در عصری که 
وسایل ارتباطی چنین گسترده نبود، به سرعت در سرزمین های دیگر نسخه برداری و منتشر می شد. 
چه بسیار دانشــمندانی که نام بلند آن ها در دوره حیاتشــان در خارج مرزهای ایران مشهور بوده و 

مكتوباتشان محل رجوع علمای دیگر کشورها بوده است. 
در کتب تاریخ علم، سرگذشت این اوج به تفصیل آمده است. از این می گذریم، این شروعی بود برای 
آماده کردن ذهن ها برای پرسیدن این سؤال که ما چقدر با ایرانیانی که کشورشان را به اوج علم و هنر 
رساندند شــباهت داریم؟ ما با اجدادمان در ده قرن قبل چه قدر تفاوت داریم؟ ایران چند صد سال 
پیش چگونه سرآمد تمدن اســالمی بوده و در قله پیشرفت های بشری قرار داشته است؟ نهادسازی 
اجتماعی در قرن  های چهارم و پنجم هجری و تدوین نظام های متفن اداری و تدبیر امور کشورداری 
از ویژگی های چند قرن قبل ایرانی ها بوده اســت. نیازی که امروز به شدت احساس می شود، ولی در 
رفع آن ناتوان هستیم. ما دچار چه شده ایم که خودمان نیز به جمله »هنر نزد ایرانیان است و بس« 
لبخند می زنیم. چنین جمالتــی دیگر کاربرد طنز و کنایه پیدا کرده انــد. در هنگامی که هموطنی 

خطای فاحشی مرتكب می شود که تعجب برانگیز هم باشد، چنین تعابیری به کار می رود.
قطعاً ما دچار بیماری هایی شــده ایم که قوت تصمیم و اقدام را از ما گرفته اســت. ما مشــكالتمان 
را می بینیم، ولی توان و اراده حل آن هــا را در خود نمی بینیم. مثل معتادی خســته که اراده ترک 
وابســتگی ندارد. چه باید کرد؟ برای بازیافتن توان و انگیزه باید چه کرد؟ به نطر می رســد اکثر ما 
بیماری هایی را که به آن ها مبتال شــده ایم، می شناســیم. اکثر ما منظم نیســتیم، به قدر کافی کار 
نمی کنیم، کار گروهی انجام نمی دهیم، کتاب نمی خوانیم، اســراف می کنیم، وقت شناس نیستیم، 
اطالعات کافی درباره تغذیه صحیح نداریم، مهارت های الزم برای زندگی در این زمان را نمی آموزیم، 
به خانواده اهمیت کافی نمی دهیم، به یكدیگر بی اعتمادیم، به همــكاران خود، به مدیران خود، به 
زیردســتان خود بی اعتمادیم، بــه تعهداتمان پایبند نیســتیم و قرارها و قراردادهایمــان را زیر پا 

می گذاریم. بدتر از همه بسیار دروغ می گوییم.
این ها بخشی از بیماری هایی است که به آن ها دچار شده ایم. تن و روحمان را فرسوده و نحیف کرده 
است. تا این بیماری ها درمان نشــوند، توســعه اقتصادی و فرهنگی حاصل نخواهد شد، مشكالت 

اجتماعی مثل اعتیاد و اشتغال حل نخواهد شد و تولید ثروت و دانش اتفاق نخواهد افتاد.
باید این ها را درمان کرد. باید برای تغییر در شیوه زندگی و شیوه اندیشیدن، راه حلی پیدا کرد. باید از 

جایی شروع کرد؛ شاید از خودمان.
سردبیر



راهبرد

سلطه طلبی و صلح جهانی
تمدن استعماری  و تمدن استكباری

نه شرقی، نه غربی
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راهبرد

کشــور ایران در اواخر قرن نوزدهم، به ویژه 
بعد از شكســت های پی درپی در جنگ های 
با روســیه تزاری تضعیف شــده و در مقابل 
تهاجمــات نظامــی، سیاســی و فرهنگی 
قدرت های ســلطه گر زمان، تــاب مقاومت 
نداشــت و با توجه به موقعیت اســتراتژیک 
این کشــور از دوران صفویه، صحنه رقابت 

قدرت های بیگانه قرار گرفتــه بود و تا قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی جوالن گاه نفوذ و 
رقابت قدرت های جهان که بازیگران اصلی 
در نظام های شكل گرفته جهانی بودند قرار 

داشت.
قبل از جنگ جهانی اول، ایران صحنه نفوذ 
و رقابت انگلیس و روسیه تزاری بود و مابین 

دو جنگ، ســلطه بالمنازع انگلیس را پذیرا 
شــده و بعد از جنگ جهانی دوم نیز آمریكا 
به عنوان ابرقدرت جدید توانست نقش برتر 
و اساسی در تحوالت سیاســی و اجتماعی 
ایران ایفا کنــد. نكته جالــب توجه این که 
نهضت های ضد استبدادی و ضد استعماری 
در ایران نیز که در ایــن دوران مانند نهضت 
مشروطه و یا ملی شــدن صنعت نفت شكل 
گرفته و به پیروزی رســید، در عین اصالت 
مردمی فارغ از دخالــت و حمایت بعضی از 
قدرت های بیگانه نبود. در نهضت مشروطه، 
دولت اســتعماری انگلیس در جهت کسب 
نفــوذ بیشــتر در قبال روســیه تــزاری از 
مشــروطه خواهان حمایــت می کــرد و در 
نهضت ملی شدن نفت نیز آمریكایی ها برای 
اخذ ســهمیه ای از نفت ایران به حمایت از 

جبهه ملی برخاستند.
اولین جرقه حرکت مستقل از نفوذ بیگانگان 
نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( 
بود کــه در ســال های 1960 و 1961 و در 
اوج جنگ سرد و حاکمیت بالمعارض نظام 
دو قطبی شــكل گرفت. امام خمینی)ره( با 
طرح این جمله معروف: »آمریكا از انگلیس 
بدتر، انگلیــس از آمریكا بدتر و شــوروی از 
هر دو بدتر، و همه از هــم پلیدتر.«1 و یا این 
مطلب که: »ما با کمونیزم بین الملل به همان 
اندازه در ســتیزیم که با جهان خواران غرب 
به سرکردگی آمریكا.«،2 اولین فریاد رسای 
خود را علیه نظــام ظالمانه و ســلطه گرانه 
جهانــی بلند کــرد و در حقیقــت، نهضت 
اســالمی اولین حرکت مردمی بــود که به 
نمایندگی از همه مظلومان جهان قیام کرده 
و با نادیده گرفتن تضادهــا و رقابت موجود 
میان قدرت های بــزرگ جهانی، آن را صرفاً 
در جهت تقســیم غنایم دانسته و هیچ کدام 
را به نفع ملت ها تلقی نكــرد. نكته جالب تر 
این که دو ابرقدرت جهانی و سایر قدرت های 
بزرگ در شــرق و غرب نیز علی رغم رقابت 
و خصومت های شــدید خود کــه در صحنه 
بین الملل بروز عینی داشت، نهضت اسالمی 
را متفقــاً حرکتی ارتجاعی دانســته و آن را 
به ویژه بعد از قیام 15 خرداد ســال 1342 

محكوم و در مقابل آن صف آرایی کردند.

سلطه طلبی 
و صلح جهانی

گذری بر مواضع و رویکردهای امام خمینی)ره( 
علیه نظام سلطه گر

دکتر منوچهر محمدی
کارگروه شورای تحول علوم سیاسی شورای عالی انقالب فرهنگی عضو 
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با اوج گیری انقالب اســالمی در ســال های 
57-56 )79و78 میــالدی( و طرح شــعار 
ـ نه غربی، جمهوری اسالمی«،  »نه شرقیـ 
این نهضت شیوه و راهبرد مستقل خود را در 
عین معارضه با نظام زورمداران جهانی ادامه 
داد و در حالی به پیروزی رســید که نه تنها 
هیچ دولتی از مجموعــه دولت های جهانی، 
به ویژه بازیگــران اصلی نظــام دو قطبی از 
انقالب حمایت نكردند، بلكه رژیم مســتبد 
و تحت سلطه شاه مورد حمایت قدرت های 
بزرگ شــرق و غرب مانند اتحــاد جماهیر 
شــوروی، جمهــوری خلق چیــن، ایاالت 
متحده آمریكا و انگلیس قــرار گرفت و این 
ناشی از مواضعی بود که انقالب اسالمی علیه 
نظام سلطه اتخاذ کرده بود. امام خمینی)ره( 

در همین زمینه ابراز می دارد که:
»این انقالب اســالمی یک انقــالب عادی 
نیست و متكی به هیچ یک از دو قطب شرق 
و غرب نمی باشــد. از این جهت ویژگی های 
خاص خــود را داشــته و دارد، و با پیمودن 
صراط مستقیم الشرقیه و الغربیه در مقابل 
هر دو قطب ایســتاده اســت و از هیچ یک از 
قدرت های افســانه ای نهراســیده است، که 
همین موجب پیروزی های معجزه آســایی 

گردید.«3 
این موضع گیــری و برخورد میــان انقالب 
اســالمی و نظام نوپای جمهوری اسالمی از 
یک طرف و نظام سلطه گرانه دو قطبی حاکم 
بر جهــان از طرف دیگر، تا زمان فروپاشــی 
اتحــاد جماهیر شــوروی و پایــان جنگ 
سرد ادامه داشــت، به ویژه در دوران جنگ 
تحمیلی و تجاوز عراق به ایــران، همچنان 
بازیگــران اصلی نظام ســلطه بــه مقابله با 
جمهوری اسالمی ادامه داده و از دولت عراق 
با تمام امكانات سیاسی، نظامی و اقتصادی 

حمایت می کردند.
بعــد از فروپاشــی نظام دو قطبــی و طرح 
نظام سلســله مراتبــی و به عبــارت دیگر 
نظام تک قطبی، انقالب اســالمی همچنان 
موضع آشــتی ناپذیر خود را بــا نظام های 
ظالمانه که دســت پخت قدرت های بزرگ 
بود حفظ کرد و به عنــوان اولین »متمرد« 
و نافرمان در نظام تک قطبی شناخته شد و 

دولت آمریكا تالش 
خســتگی ناپذیری 
را بــرای تنبیه این 
از نظام  »متمــرد« 
تک قطبی به کار برد 
تا بتواند با تحكیم و 
قانونمندی،  تثبیت 
این نظــام جدید به 
بالمعارض  ســلطه 
خــود بــر جامعــه 

جهانی عینیت بخشــد.  به نظر می رســد 
نظریه برخــورد تمدن ها نه تنهــا اعالنی بر 
شكســت زودهنگام نظام تک قطبی، بلكه 
با انحراف افكار عمومی جهان و ســرپوش 
گذاشــتن بر واقعیت تضــادی که حضرت 
امــام)ره( و انقالب اســالمی افشــاگر آن 
بوده انــد و آن تضــاد میان ســلطه گران، 
جهان خواران، استثمارگران و استعمارگران 
حاکم از یک طــرف و ملت ها و جوامع تحت 
ستم محروم، استثمارشده و مظلوم از طرف 
دیگر اســت و در یک کالم بــه طور خالصه 
تضاد میان »مستكبرین« و »مستضعفین« 
در همه جهان که انقالب اسالمی و حضرت 
امام)ره( به عنوان طراح این نظریه و حامی 
و منادی مســتضعفین، پرچم مبارزه را به 
دست گرفته و علیه همه زورمداران جهانی 

قیام کردند.
»استعمارگران به دست ُعمال سیاسی خود 
که بر مردم مسلط شــده اند، نظام اقتصادی 
ظالمانــه ای را تحمیل کرده انــد و بر اثر آن 
مردم به دو دســته تقسیم شــده اند ظالم و 

مظلوم...«4 
به عبارت دیگر انقالب اسالمی نه تنها موجب 
پیــروزی ملت ایــران بر رژیم ستم شــاهی 
گردید، بلكه آغازگر حرکتــی جهانی برای 
درهم شكستن نظام های زورمدارانه جهانی 
با تكیه بر بیــداری و قیام ملت های محروم و 

تحت ستم گردید.
انقالب اســالمی به عنــوان یــک انقالب 
ایدئولوژیک و با جهان بینی خاص خود که از 
مكتب اسالم سرچشمه گرفته بود، نه تنها در 
بُعد ملی احیاگر طرح ها، برنامه ها و نظریات 
خاص خود برای حكومت و دولتمداری بود، 

بلكه در بُعــد جهانی نیز با توجــه به جهان 
شمولی مكتب اسالم، دارای افكار و نظریات 
خاص خود بوده و ارائــه دهنده نظام جهانی 

ویژه خود است.
انقالب اســالمی مانند هر انقالبــی و بنا بر 
ماهیت برنامه و اهداف خود مفاهیم، واژه ها 
و اصطالحات خاص و ویــژه ای را به ارمغان 
آورده که بعضــی از آن ها خود دنیایی خاص 
از اندیشــه ای ناب را در بر دارد. از جمله این 
واژه ها و اصطالحات نویــن، عناوینی چون 
مستضعفین، مستكبرین، جهان استكباری 
و یا حاکمیت مستضعفین را می توان نام برد.

انقــالب اســالمی و رهبــری آن، نه تنهــا 
نظریات حاکــم بر روابــط بین الملل و نظام 
ســلطه جهانی موجود را که نشــأت گرفته 
از اندیشــه های ماکیاول، هابــس و هانس 
مورگنتا بوده و این که حق را با زور می دانند 
مردود دانســته، بلكه بر این اعتقاد و نظریه 

حرکت کرد که:
»ســالمت و صلح جهان بســته به انقراض 
مســتكبرین اســت و تا این ســلطه طلبان 
بی فرهنگ در زمین هســتند، مستضعفین 
به ارث خود که خدای تعالی به آن ها عنایت 
فرموده نمی رسند. حكومت پابرهنگان حق 

  5».است

پی نوشت ها:
1. صحیفه نور ، ج 1، ص 105.
2. صحیفه نور، ج 12، ص 19. 
3. صحیفه نور، ج 19، ص 5. 

4. امام خمینــی، والیت فقیه، انتشــارات کاوه، تهران، 
صص 42-43.

5. همان.

سالمت و صلح 
جهان بسته 
به انقراض 

مستکبرین است و 
تا این سلطه طلبان 

بی فرهنگ در زمین 
هستند، مستضعفین 

به ارث خود که 
خدای تعالی 

به آن ها عنایت 
فرموده نمی رسند. 

حکومت پابرهنگان 
حق است

انقالب اسالمی نه تنها موجب پیروزی ملت ایران بر رژیم ستم شاهی شد، 
بلکه آغازگر حرکتی جهانی برای درهم شکستن نظام های زورمدارانه 

جهانی با تکیه بر بیداری و قیام ملت های محروم و تحت ستم نیز بود
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»امت« مقوله ای محوری در اندیشة سیاسی امام خمینی)ره( است. 
تعابیری که ایشان دربارْه امت دارند، از نوع نگرش ایشان به اسالم و 
نقشی که اسالم در جهان امروز دارد، برخاسته است. اسالم در نگاه 
ایشان یک مکتب کارآمد برای ادارْه اجتماع است. امام با توجه به 
واژگان قرآنی مانند »ایها الناس« و »ایها المؤمنون«، معتقد است که 
اسالم برای همْه بشر آمده است و امت گرایی، اصل محوری در زندگی 
سیاسی و اجتماعی انسان ها تلقی می شود. از این رو، ایشان تأکید 
می کند تمهیدات شکل گیری و تحقق امت اسالمی باید مهیا شود و 

بدین وسیله خطاب های قرآنی دربارْه مردم و مؤمنان اجرا شود. 
البته ایشان برای تحقق »امت اسالمی« به دو موضوع 

و  اسالمی  امت  خاستگاه  یکی  دارد:  توجه  مهم 
به عبارت  امت اسالمی؛  ایجاد  زمینه های  دیگری 

دیگر، امت سازی در اندیشة ایشان است. 

بستر و خاستگاه امت اسالمی
امام برای خاســتگاه امــت اســالمی زمینه های 
متعددی را طرح می کند؛ از جمله آن، هویت 

اسالمی، وحدت اسالمی، ظلم ستیزی و حق گرا بودن است.
امام با انتشار کتاب »کشف االســرار« در دهْه 20 شمسی، در حقیقت 
در صدد دفاع از هویت دینی و مذهبی بوده و آن را پاســخی برای حل 
بحران هویت در جامعة ایران می دانــد. هویت دینی می تواند وحدت، 
برادری و صداقــت را در جوامع به ارمغان بیاورد. ایشــان در روزهای 
پایانی عمر خویش، بارها بر این نكته تأکید داشــت و به صراحت اعالم 
کرد: »به صراحت اعالم می کنم که جمهوری اســالمی با تمام وجود 
برای احیای هویت اسالمی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری 
می کند و دلیلی هم ندارد که مســلمانان جهان را به پیروی از اصول 
تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی 

صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد.« 
ایشــان برای احیای هویــت مذهبــی و دینی، عالوه بر تمســک بر 
اندیشــه های اصیل اســالمی، بر نفی غــرب و شــرق زدگی تأکید 
می کنــد و از راه تمســک به اســالم و احیــای ارزش هــای دینی، 
خواســتار احیای مجدد هویت اســالمی و مذهبی اســت. ایشــان 
خودباختگی، مصرفی شــدن و گرایــش به غرب را مانع اساســی در 
هویت اســالمی می داند و از ســوی دیگر، پناه آوردن به اسالم، توجه 
به قرآن، خودباوری و بیداری را حالل مشــكل می داند. از دیدگاه امام 

راهبرد

دکتر علی شیرخانی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

نه شرقی، نه غربی
نفی غرب و شرق زدگی در اندیشه راهبردی 

امام خمینی )ره( با تکیه بر مقوله امت
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خمینی)ره(، وحدت دینی از دیگر خاســتگاه های امت اسالمی است. 
بررسی آثار امام گواه این مطلب است که ایشان تأکید فراوانی بر وحدت 
دارد و این اندیشه، ریشــه در فرهنگ اســالمی دارد. در نظر ایشان، 

وحدت امت اسالمی متأثر از وحدت حقیقی عالم هستی است.
امام بر مبنای وحدت نظری در حوزْه فلســفة الهی، وحدت سیاسی را 
به عنوان یكی از تجلیات آن مورد توجه قرار می دهد. در نخستین سند 
مبارزاتی که از امام بر جای مانده است و هم اکنون نسخة اصلی آن در 
کتابخانه وزیری یزد نگهداری می شود و با آیة »قل انما اعظكم بواحدة 
ان تقوموا ... مثنی و فردی« آغاز می شود، بخش مهمی از آن به موضوع 
وحدت به عنوان زمینة قیام برای خداونــد و عاملی برای دفاع از حریم 

دیانت اشاره شده است.
امام درباره وحدت، به دو نكته مهم »اجتماع داشــتن« و »اعتصام به 
حبل الهی« اشاره دارد و تأکید می کند تجمع و اجتماع انسانی، بدون 
تمســک به حبل الهی بی فایده است. این نكته نشــان دهندة اهتمام 
ایشان به عنصر دین و آیین در زندگی انسانی است. ایشان به صراحت 
بیان می کند که: »تنها این نباشــد که همه با هم در یک امری مجتمع 
باشید و متفرق نباشید. امر این است که همه با هم اعتصام به حبل اهلل 
بكنید. راه، راه حق باشد و توجه به حق باشد و اعتصام به راه حق باشد.«

امام در برخی از بیانات خود، ویژگی هــای وحدت مورد نظر در جوامع 
اسالمی را در چند بند خالصه می کند:

اعتصام به حبل اهلل مصلحت عمومی مسلمانان و مؤمنان، حفظ اسالم 
و مصالح عالیــة آن، توحید کلمه و عقیده وحــدت به منزلة جلوه ای از 

رحمت و تأثیر الهی، تكلیف 

الهی و شرعی اخوت و برادری و تحقق حكومت دینی و اسالمی. انگیزة 
وحدت در اندیشه امام، برگرفته از اســالم ناب محمدی است که خود 
ابداع کننده این واژه بوده و در ســطح کالن، وحــدت را برای حفظ و 
گسترش اسالم و قدرتمند کردن مســلمانان، امری اساسی و حیاتی 

می داند.
البته ایشان در بحث های خود برای تحقق امت اسالمی، در گرو وحدت 
اسالمی، به امكاناتی مانند مبارزه با ابرقدرت ها، آزادی قدس )قبلة اول 
مسلمانان( و اســتفاده از کنگرة عظیم و جهانی حج اشاره دارد و لزوم 

بهره برداری از این امكانات را گوشزد می کند.
در نظر امام، مبارزه با ظلم، بی عدالتی و دفاع از حق، از اهداف اساســی 
و عالیة شرایع مقدســه بود. یكی از پایه های ســه گانه، خاستگاه امت 
اسالمی اســت و تصریح متون مقدس، الزام آن را اثبات می کند. امام 
بر اســاس همین اصل بود که مبارزه خود را علیه رژیــم پهلوی آغاز 
کرد. ایشان در زمان خود، آمریكا، اســرائیل و ایادی وابسته به آن ها را 
از مظاهر بارز ظلم می دانســت و لزوم مبارزه با آن ها را همواره گوشزد 
می کرد. ایشان حكومت جمهوری اسالمی را متعلق به همه مسلمانان 
می داند و رســالت چنین حكومتی را دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم، 
نه تنها در سطح کشوری، بلكه در ســطح فراملی و جهان می داند و با 
صراحت تمام اعالم می کند ما طرفدار همه مظلومان عالم هستیم و بر 
این اساس، از همه مظلومان در سراسر جهان دفاع می کنیم و مرزی در 

این رابطه نمی شناسیم.
در اندیشــه امام، تا ابرقدرت ها و ایادی آن ها کــه ظالم اند وجود دارند 
و محو و نابود نشــده اند، مبــارزه علیه آنان وجــود دارد و برای تحقق 
عدالت، الزم است با آنان مبارزه شود و از راه همین مبارزه، آرمان های 
اسالمی تحقق یابد. ایشــان می گوید: »زیر پرچم الهیـ  اسالمی 
از حقوق حقْه خود دفاع کنند و دســت ستمكاران، به خصوص 
ابرقدرت های شــرق و غرب را قطع کننــد و دیكتاتوری مدعی 

دموکراسی و کمونیستی را به جای خود بنشانند.«
بدین ترتیب، امت اســالمی در اندیشــه امــام، بر مبنای 

 .ظلم ستیزی و حق جویی استوار است

 امام)ره(، حکومت 
جمهوری اسالمی 
را متعلق به همه 

مسلمانان می داند 
و رسالت چنین 

حکومتی را دفاع 
از مظلوم و مبارزه 
با ظالم، نه تنها در 

سطح کشوری، بلکه 
در سطح فراملی و 
جهان می داند و با 

صراحت تمام اعالم 
می کند ما طرفدار 
همه مظلومان عالم 

هستیم

در اندیشه امام، تا ابرقدرت ها و ایادی آن ها که ظالم اند وجود دارند و محو و نابود نشده اند، مبارزه 
علیه آنان وجود دارد و برای تحقق عدالت، الزم است با آنان مبارزه شود و از راه همین مبارزه، 

آرمان های اسالمی تحقق یابد
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استعمار و استكبار، هر دو در یک راستا به کار می روند و به این معنی 
هســتند که یک عده زورگو و قلدر، به اســتقالل و آزادی یک کشور 
لطمه بزنند، هویت آن کشور و مردم آن کشور را تغییر بدهند،  منافع 
و منابع کل آن کشــور را به نفع خود به غارت ببرد و سعی کنند حق 
دخالت مردم و سردمداران حكومتی آن کشور را از آن ها سلب کنند، 
در واقع استقالل آن کشور را به خطر انداخته و آزادی را از آن ها سلب 
کند، و در یک کلمه دوران اســتعمار یعنی دست اندازی کشورهای 
غربی به کشورهای آسیایی و آفریقایی؛1 اســتقالل یعنی یک ملت 
بتواند بر سرنوشت خود مسلط باشــد؛ بیگانگان دست دراز نكنند و 
سرنوشــت او ار خائنانه و مغرضانه رقم نزنند. اگر از ملتی استقالل او 

گرفته شــد؛ یعنی اگر بیگانگان بر سرنوشت او مسلط شدند، دو چیز 
را از دست می دهد: اول، عزت نفس، افتخارات و احساس هویت خود 
و دوم، منافع خود را از دست داده است. دشمنی که بر سرنوشت یک 
ملت مسلط شود، دلســوز آن ملت نیســت و منافع آن ملت برای او 

اهمیت ندارد، این معنی استعمار است.2
یكــی از چزهایی کــه در این باره قابل توجه اســت، این اســت که 
روش هایی که دولت ها و قدرت های به اصطــالح متمدن، در مقابل 
امواج اراده انسان ها به خرج می دهند و شقاوت ها و سندگی هایی که 
اعمال می کنندـ  که انسان حقیقتاً شرمنده است اسم تمدن را روی 
این روش قدرت های مســلط و ظالم امروز دنیا بگذاردـ  سردمداران 

نگاهی به آرای مقام معظم رهبری درباب تمدن سلطه جو

تمدن استعماری 
و تمدن استكباری

راهبرد
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آمریكا، خیلی خونســرد آدم می کشــند، قتل عام می کنند و به یک 
کشور دیگر تجاوز می نمایند. آن کاری را که آمریكا در قدیم به وسیله 
دستگاه اطالعاتی خودشـ  سازمان ســیاـ  مخفیانه انجام می داد و 
کودتا درست می کرد و دولت ها را سرنگون می نمود، امروز کارش به 
جایی رسیده که ناچار شده اســت همین رفتار را علناً و صریحاً انجام 
بدهد؛ یعنی وارد کشورها بشود و دولتی را سرنگون کند! مسئله یک 
کشور و یک ملت اســت که آمریكا راحت و خونسرد به حقوق آن ها 

تجاوز می کند. این، معنای تمدن استكباری است.3
بالیی که امروزه گریبانگیر عالم شــده و مردم دنیا نمی دانند چگونه 
از آن رهایی پیــدا کنند، چیزی اســت که می توان نام »اســتبداد 
بین المللی« و »دیكتاتوری جهانی« بر آن گذاشــت. این اسم، برای 
آنچه که امروز بر ملت ها می گذرد، اســم مناســبی اســت. استبداد 
بین المللی، مرتبه اعالی استكبار بین المللی و جهانی است. استكبار 
جهانی معنایش این است که دولت ها و قدرت هایی در دنیا هستند که 
نسبت به ملت های دیگر، با برخورد استكباری مواجه می شوند، ثروت 
آن ها را می برنــد، در حكومت های آن ها به دخالــت می پردازند و در 
سیاست های آن ها اعمال نظر می کنند؛ این، استكبار بین المللی است. 
امروز چیزی که به استبداد بین المللی اضافه شده، عبارت از این است 
که قدرت های مستكبر جهانی و در رأس آن ها ایاالت متحده آمریكا، 
برای ملت های دیگر حق حــرف زدن و اظهار نظر کــردن هم قائل 
نیستند. هر کاری که برای سیاست خودشان مفید و الزم بدانند، ولو 
به ضرر ملتی یا ملت هایی باشد، انجام می دهند. قدرت های مستكبر 
جهانی، وســایل و ابزاری هم دارند. رادیوها، خبرگزاری ها، وســایل 
سریع الّسیر انتقال خبر و تحلیل، دستگاه های استعماری، تحلیلگران 
سیاسی و سالح های کشــنده و مرگبار، همه در اختیار آن هاست. با 
فشار سیاسی یا نظامی و اقتصادی، از میدان خارج کنند تا آب از آب 

تكان نخورد.4
در دوران تســلط اســتعمار، در عمق جان مردم، این فكر را به وجود 
آوردند که ایرانی باید علــم و تجربه را، و حتی تولیــد و مصرف را از 
دیگران بیاموزد؛ نخواســتند به ما یاد بدهند که دانسته های دیگران 
را چگونه هوشــمندانه یاد بگیریم و خودمان آن ها را به کار بیندازیم؛ 
ما باید دانســته های دیگران را بیاموزیم؛ به ما فهماندند که دیگران 
به دلیل دانا بــودن، باید همه کارهای ما را متكفل و متعهد بشــوند؛ 
آن ها باید انجام بدهند و ما باید نوکر آن ها باشــیم! تقریباً در این صد 
سال اخیر که تا قبل از انقالب، دوران تسلط سیاست های استعماری 
بود به ملت ایران این طور تفهیم شــده بود. قبــل از آن هم این نبود، 
لیكن آن استبداد و فساد حكومت ها که بر کشور حاکم بود؛ در دوران 
قاجاریه، تسلط آن افراد بی مسئولیت و بی فكر و حقیر که عظمت این 
ملت را اصاًل درک نمی کردند تا بخواهند برای ترویج آن کاری بكنند، 
این تفكر را به وجود آورد. بنابراین، آن ها هم به نوبه خودشــان فساد 
کردند.5 استعمار، ده ها سال متمادی، شــاید در بعضی جاها قرن ها 
تالش کرد تا آثــار فرهنگ ایرانی را که در خیلــی از نقاط دنیا وجود 
داشت، بزداید و یكی دو قرن، تالش اســتعمار این بود که ایرانی را از 

صحنه فعالیت همه جانبه جهانی خارج کنــد!6 مثاًل در هند این معنا 
کاماًل واضح اســت. آن وقتی که کمپانی انگلیســی هند شرقی وارد 
هند شــد، یكی از اولین تالش هایش این بود که زبان فارسی را کنار 
بزند. ابتدا زبان اردو را رسمی کردند، برای این که زبان فارسی را کنار 
بگذارند؛ بعد خوِد زبان اردو را هم کنار زدند و زبان انگلیســی را زبان 
رسمی کردند! از اوایل قرن نوزدهم این کار شروع شده و تا امروز هم 
ادامه دارد اگر شــما امروز به هند تشریف ببرید و با مردِم غیر طبقات 
پایین انگلیســی حرف بزنید، همه به زبان انگلیسی مسلط هستند؛ 
چون زبان شان اســت. زبان رســمی، زبان دولتی و زبان اداری، زبان 

انگلیسی است.7
در دوران اســتعمار، ملت هایــی از آن ســوی عالــم و از آن طرف 
اقیانوس ها حرکت کردند و به این ســوی دنیا آمدند تا هندوســتان، 
شبه قاره هند، کشــور بزرگ چین، کشورهای آســیا و کشور عزیز 
خود ما را زیر لگدهایشان بكوبند. آمدند تا انسان ها، شرف، حیثیت، 
منافع و دین و فرهنگ شــان را به خاطر منافع خــود، لگدمال کنند. 
امكاناتی که آن ها دارند، علم، قدرت و ســالح است؛ اما کمال نیست. 
نشــانه کمال این نیست که انســانی، انســان دیگری را بدرد! دیده 
می شود که قدرت ها، با ســالح و پولی که در اختیار دارند، ملت های 
ضعیف را می درند. در داخل کشورهای خودشان هم وضعیت بهتر از 
این نیســت؛ یعنی در داخل جامعه ثروتمند و پیشرفته و برخوردار از 
ترقی و تكامل مادی آمریكا، اختالف طبقاتی بسیار زیاد است. آن جا 
به سیاهان، فقرا و کارگران ظلم می شــود. انسان های بسیاری در آن 
مرکز علم و ثروت و فناوری، شب ها کنار سگ های ولگرد در خیابان ها 
می خوابند. انسان هایی، انســان های دیگر را به ناحق می کشند. آمار 
قتل و آدم کشی و جنایات در آمریكا به نسبت از همه جای دنیا بیشتر 

است؛ با این که آن ها علم، فناوری، ثروت و پیشرفت های مادی دارند.
آمریكا از آن طرف دنیا به خلیج فارس می آید و ناوگان خود را مستقر 
می کند تا کشــوری را بمباران و کشــورهایی را تهدید کند؛ خلیج 
فارس را از حالت ســالم زیســتی خارج کند و به تهدید دنیا و آخرت 
مردم منطقه بپردازد. چرا ایــن کار را می کند؟ چون به قول خودش، 
می خواهد منافعــش را در این نقطع عالم تأمیــن کند! یعنی همان 
حالتی که یک انسان استثمارگر و ظالم، نســبت به زیردستان خود 

دارد.8

در دوران تسلط 
استعمار، در عمق 

جان مردم، این فکر 
را به وجود آوردند 
که ایرانی باید علم 
و تجربه را، و حتی 

تولید و مصرف 
را از دیگران 

بیاموزد؛ نخواستند 
به ما یاد بدهند 
که دانسته های 

دیگران را چگونه 
هوشمندانه یاد 

بگیریم و خودمان 
آن ها را به کار 

بیندازیم
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یكی دیگــر از کارهایی که اســتكبار انجام می دهد این اســت که 
می خواهد شــریان اقتصادی عالم در دست او باشــد، لذا می بینیم 
متأسفانه اســتعمار و اســتكبار دنیا را هم در اختیار دارند و دنبال 
می کنند. اگر بخواهند با کشوری کاالیی را مبادله کنند و دادوستد 

و همكاری داشته باشند، مواردی را به آن کشور تحمیل می کنند.9
یكی از مسائل اقتصادی مهم دنیا مسئله نفت است که امروزه همان 
نفت، یعنی همان مایع ذی قیمت را، با اســتفاده از خیانت بعضی از 
دولت های تولیدکننده نفت، که دستشــان در دســت آن هاست، 
به کمتریــن قیمت ممكن می خرنــد و در واقع غــارت می کنند و 

می برند و از آن، همة اساس مدنیت صنعتی کنونی را بر پا می دارند. 
روشنایی شان، گرمایشان، حرکتشان، کارخانه و مصنوعاتشان، همه 
از نفت ماست! و اگر دستشــان برسد، حاضرند کشورهای ضعیف را 
مثل برده به کار گیرند و از آن ها استفاده کنند؛ کما این که در طول 
تاریخـ  در دوران استعمار مســتقیمـ  این کار را کردند. امروز هم به 
شكل دیگری همان کار را می کنند. سؤالی که مطرح است این است: 
»حاال فرض کنید به جای کشــورهای عربســتان، ایران، اندونزی، 
امارات، کویــت و غیره، نفت در اختیار آمریــكا و انگلیس و ایتالیا و 
بعضی کشــورهای دیگر اروپایی بود و ما می خواستیم از آن ها نفت 

بخریم. آیا حاضر بودند حتی یک قطره نفت به ما بدهند؟!« اگر شما 
می خواستید یک بشكه نفت از آن ها بگیرید، صدگونه شرط و شروط 
می گذاشــتند و بعد هم به هر قیمتی که دلشان می خواست، آن را 
به شما می دادند.10 آیا این اســتعمار که از هر جهت و بر ضد مردم 
فعالیت می کند، برای مردم، تمدن و رشد و پیشرفت می آورد؟ اصاًل 
این طور نخواهد بود، در ذیل نمونه هایی از فعالیت ها و سیاست های 
کلی استعمارگران در کشورهای تحت ســلطه خود، از زبان رهبر 
فرزانه انقالب آورده می شــود تا اهداف اســتعمار در دنیا مشخص 
شــود و ببینیم آیا کارهایی که این مدعیان تمــدن می کنند، واقعاً 
رفتارهای انســان های متمدن اســت یا رفتار انسان های وحشی و 

عقب افتاده؟!
ـ به وجــود آوردن تفرقه و ایجاد تقابل بیــن ملت ها و قومیت های 
مختلف11 و غلیظ کردن احساسات ناسیونالیستی در بین مردم12 و 

کمرنگ جلوه دادن اصول اسالمی در جوامع مسلمان نشین.13
ـ مبارزه با تفكرات اسالمی.14 

ـ ایجاد طرح مسئله شیعه و سنی و ایجاد دین های دروغین.15
ـ جلوگیری از پیشرفت کشورهای انقالب باالخص کشور ایران.16

ـ زائل کردن فرهنگ کشورها و سوق دادن مردم به بیكارگی، فساد 
و تباهی.17 

ـ گرفتن عامل اصلی پیروزی، یعنی ایمان و امید.18
ـ دور نگه داشــتن مردم از جنگ و جهاد و کورکردن روحیه دفاع، 

جهاد و سلحشوری.19
ـ نزدیک کردن مردم به ارزش های غیر اسالمی و تبدیل ارزش ها به 
ضد ارزش ها و همجنین عوض کردن رفتار، فرهنگ، لباس و آداب 
و رسوم درســت مردم20 و جایگزین کردن فرهنگ منحط خود در 

کشورهای تحت سلطه خود.21
ـ تالش برای مبارزه با عقیده مهدویت.22

ـ تئوری سازی برای ملت ها به این معنی که می گویند ما برای آبادی 
کشورها تالش می کنیم و خواهان تغییر در جهت بهتر کردن امور 
آن ها هستیم. از جمله این که دوران تغییر گفتمان دانشجویی است 

و دوران مبارزه با استعمار و ضد سرمایه داری گذشته است.23
ـ دفاع از حقوق و آزادی که کشورها را تروریست معرفی می کنند.

یكی از مسائلی که مهم بوده و در جریان تمدن استكباری باید به آن 
توجه داشت، مسئله فلسطین است که یكی از مصایب بزرگ جهان 
بشریت کنونی است؛ هرکس که احساسی در مورد انسان و حقوق 
انسان دارد و دم از حمایت از انسان های مظلوم می زند، باید در این 
قضیه صاحب داعیه باشــد و این قضیه را، قضیه خود بداند؛ شــاید 
بشود گفت که قضیه و مصیبت فلسطین، به این صورت و حادثه ای 
با این عظمت نسبت به یک ملت، در طول تاریخ کم نظیر است. هر 
چه از مصایب انسانی فرض شود، در مصیبت و قضیه فلسطین جمع 
است؛ از قتل نفوس بی گناه، آواره کردن انسان ها و بی خانمان کردن 
آن ها، شــكنجه و زجر و حبس و تبعید، اهانت به کرامت انســانی، 
نابود کردن ســرمایه های بشــری یک عده انسان، فشــار و ظلم و 

راهبرد
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اختناق و اجازه فعالیت ندادن به یک عده بشــر! همه این ها مصایبی 
که اگر در گوشــه ای از عالم برای جمعی از مردم اتفاق بیفتد، بشریت 
را جریحه دار و داغ دار می کند، در قضیه فلسطین در طول چهل و پنج 
سال اخیر اتفاق افتاده است؛ آن کســانی که دم از طرفداری از حقوق 
بشر می زنند، اگر راست می گویند باید از حقوق ملت فلسطین سخن 
بگویند؛ کدام ملت است که در این چهل و پنج ســال اخیر، به اندازه 
ملت فلسطین شكنجه دیده باشد؛ مصیبت کشیده باشد، عزیزانش را 
از دست داده و حقوقش نادیده گرفته شده باشد؟ چطور شد که اگر در 
گوشــه ای از عالم، یكی از این مصایب برای عده ای انسان پیش بیاید، 
کسانی ادعا می کنند که دلســوز و غمخوار حقوق بشرند؛ سینه سپر 
می کنند، حرف می زنند و اقدام می کنند؛ اما مجموع این همه مصیبت 

را در مردم فلسطین نادیده می گیرند؟!24
نهایتــاً می فرمایند در حال حا ضر اســتعماری نــو و جدید در حال 
شكل گیری است که استعمار تازه ای که ملت ها را در چنبرة خودش 
گرفتار می کنــد و مجال تكان خــوردن به آن ها نمی دهــد و دقیقاً 
باید طبق میل همان مجموعه عمل شــود. در ذیِل این بشــریـ  که 
میلیاردها انســان در آن جا حضور دارندـ  گرسنگی، فقر، بی سوادی، 
ناکامی و محرومیت در حد اعلی وجود خواهد داشــت. در رأس، حد 
اعالی کامیابی و ســلطه و اقتدار زر و زور وجود خواهد داشــت؛ قدر 
متوســطی هم وجود دارد که به نحوی زندگی خــود را می گذرانند. 
چشم اندازی که در نهایت این سیطره و ســلطه پیش بینی می شود، 

این است.25
اما راهكاری که رهبر فرزانه انقالب ارائه می دهند این است که مردم 
باید دینداری خود را قوی کنند، و تنها راهی که می تواند مانع و ســد 
در مقابل متجاوزان و اســتعمارگران باشد، دینداری، اعتقادات دینی 
و زیر بار ظلم نرفتن اســت، البتــه اعتقادات دینــی، همه جا مزاحم 
تجاوزطلبی استعمارگران نیســت. آن دینی که تحریف شده باشد و 
ساخته دست قدرت ها باشــد، به طور طبیعی با قدرت ها معارضه ای 
ندارد. اسالم، مصداق تام و تمام آن دینی بود که با حمله و یورش همه 
جانبه و متجاوزانه ُدَول استعماری به مناطق اسالمی، حقیقتاً معارضه 
می کرد. استعمارگران در مطالعات خودشان، این را فهمیدند که هر 
جا که احساس وجدان دینی در مردم بیدار بود، نقشه های استعمار با 
مانع مواجه می شود.26 به طور کلی امروز استكبار جهانی با چشم غره 
عجیبی به جهان اسالم نگاه می کنند! این را بدانید، هر جا احساسات 
اسالمی هست، استكبار با خشم، بداخالقی و بدرفتاری، با آن  برخورد 
می کند. هرکس که نســبت به مسلمانان ســخت گیری کند، مورد 
لطف گردن کلفت ها و مستكبرین امروز دنیاـ  اعم از آمریكا یا کسانی 
که به آن بزرگــی و به آن گردن کلفتی هم نیســتند، اما جهت گیری 
و هدف گیری شــان نسبت به اســالم و مســلمین همان استـ  قرار 
می گیرد. البته الحمدلـ... علی رغم همه دشمنی های دشمنان، اسالم 

پیش می رود.27
راهكار دیگر، اتحاد مسلمین است که اگر مسلمانان با یكدیگر متحد 

شوند و در مقابل این زورگویان بایســتند، دیگر نخواهند توانست به 
ممالک اسالمی دست درازی کنند.

تمدن ایران، روم و غرب
در زمان ظهور اسالم، دنیای بشــریت دچار انحطاط فكری، فرهنگی 
و رفتاری بود، امیرالمؤمنین)ع( در تشــریح آن روزها از اوضاع و وضع 
تیره بشــریت در آن هنگام می فرماید: »و الّدنیا کاســفه الّنور ظاهره 
الغرور؛ نور انســانیت از دل مردم و از دل جوامع زدوده شده بود.« نه 
فقط در محیط عربســتان، بلكه حتی در دل امپراتوری های بزرگ و 
حكومت های متمدن آن زمان؛ یعنی دولت ایران باستان و روم قدیم. 
غرور و خطــای در فهم حقیقت، در همه انحای زندگی بشــر ظاهر و 
آشكار بود. انسان ها راه و هدف را نمی شناختند. البته مؤمنینی هم در 
آن وقت بودند که راه درست را می رفتند. این به معنای این نیست که 
همه بشریت در آن روز گناهكار و خطاکار بودند؛ اما وضعیت عمومی 
دنیا این گونه بود. چهره عمومی عالم، چهره ظلم و ظلمت بود؛ یعنی 
چهره فراموش شــدگی همه نشانه های انســانیت،28 بلكه مجموعه 
بشریت دو خصوصیت بارز داشت: اول این که از لحاظ علمی، عقالنی 
و فكری، نسبت به آحاد بشر در ادوار گذشته خودش، بسیار پیشرفته 
بود. در میان آن ها، فالســفه ای پدید آمده و دانشــمندانی پیدا شده 
بودند. ریاضیدان ها، پزشكان، مهندســین بزرگ و تمّدن هایی سِر پا 
شده بود. این تمّدن ها، به همراه پیشرفت علوم مخصوص به خود بود؛ 
آکادمی ها در غرب، هگمتانه ها در شــرق، تمّدن چین، تمّدن مصر و 
تمدن های بزرگ تاریخی، همه عبور کرده بودند، یعنی بشــر، کامل 

شده بود. 
خصوصیت دوم این بود که بشــر در آن روز از لحاظ اخالقی، بیش از 
گذشته، در اوِج انحطاط بود. همین بشــِر برخوردار از علم و دانش، به 
شــدت اســیر تعصبات، خرافات، خودخواهی ها، ظلم و ستم و اسیر 

دستگاه های حكومت های مردم ُکش و ضّد بشری بود.
در کالم امیرالمؤمنیــن)ع( اســت که »فی فتن داســتهم بأخفافها 
وطنتهم باظالفهما و قامت علی ســنابكها.« در نهایت فتنه و فشار و 
مشكالت و برادرکشــی، زندگی را برای بشــر تلخ کرده بود؛ »نومهم 
سهود.« در همین خطبه، امیرالمؤمنین می فرماید: »خواب راحت به 

چشم مردم نمی آمد.«
اشتباه است اگر کسی خیال کند که این مشكالت، مخصوص همان 
جزیره العرب بوده است؛ در مهد تمدن آن روز دنیا، یعنی در کشور روِم 
آن روز نیز این حرف ها مطرح بود. آن جا هم کــه آن روز، به اصطالح 
ادعا می کردند دموکراسی و مجلس سنا دارند، استبدادها و فسادهایی 
بر مردم حاکم بود، با خواندن کتاب هایی که اوضاع آن زمان را ترسیم 
کرده اند، انســان شــرم می کند که بشــر در روزگاری، دچار چنین 
انحطاطی بوده است. ایراِن باستاِن ما هم، از این جهت بهتر از روم نبود. 
این ها هم، قدرت و شمشیر و نیزه و جنگاوری و سلحشوری داشتند؛ 
اما اختالف طبقاتی، ظلم، تبعیض، فســاد، زورگویی، جهل و خرافه 

یکی از مسائلی که مهم بوده و در جریان تمدن استکباری باید به آن توجه داشت، مسئله فلسطین 
است که یکی از مصایب بزرگ جهان بشریت کنونی است؛ هرکس که احساسی در مورد انسان 
و حقوق انسان دارد و دم از حمایت از انسان های مظلوم می زند، باید در این قضیه صاحب داعیه 

باشد و این قضیه را، قضیه خود بداند

راهکاری که رهبر 
فرزانه انقالب 

ارائه می دهند این 
است که مردم باید 

دینداری خود را 
قوی کنند، و تنها 

راهی که می تواند 
مانع و سد در 

مقابل متجاوزان و 
استعمارگران باشد، 
دینداری، اعتقادات 
دینی وزیر بار ظلم 

نرفتن است
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هم، بی حّد و اندازه داشتند. 
این که در آثار و تواریخ هســت که کنگره کاخ کســری شكســت و 
نشانه های بت پرستی و شرک در گوشــه و کنار دنیا متزلزل شد، اگر 
این آثار قطعیت داشته باشد، شــاید همان قدرت نمایی الهی است، 
برای اعالم رمزِی حضور این قدرتی که قرار است همه پایه های ظلم و 
فساد را در هم بشكند و علم را از خرافه، و تمدن را از فساد و ظلم، پاک 

و آراسته کند.29
خورشید معرفت اســالمی بر دل ها و ذهن ها تابید و با وجود جهالت 
عالم و نامساعد بودن اوضاع و احوال، این کارواِن رشد و ترقِی انسانی 
با سرعت پیش رفت. نیم قرن از دوران بعثت نگذشته بود که بیش از 
نیمی از دنیای آباد عالم، در حیطه تصرف اسالم قرار گرفت. این چیز 

کمی نیست.30
پایه تمدن امروز اروپایی نیز همان فرهنگ رومی اســت. یعنی امروز 
آنچه که بر ســر تا پای فرهنگ اروپایی و غربی و به تبع آن ها فرهنگ 
آمریكایی و خرده ریزهای غرب حاکم است، همان  اصول و خطوطی 
اســت که در امپراتوری روم وجود داشته است؛ آن ها با همه چیز کنار 
می آیند، جز با دو، ســه چیز؛ یكی از آن ها حفظ ایــن حالت حفاظ 
منضبط میان دو جنس زن و مرد است؛ یعنی خویشتنداری در مقابل 
چیزی که به آن آزادی جنسی گفته می شود. در مقابل این، به شدت 
سرســخت اند؛ هر کار دیگری بكنند، مهم نیست. از نظر آن ها کسی 
مرتجع است که روی این مســئله تكیه بكند. اگر در کشوری، زنان با 
یک حدودی از مردان مجزا شــدند، این می شود خالف تمدن! چون 
تمدن آن ها که بر ویرانه های همان تمدن رومی بنا شــده، چیزی جز 

این نیست؛ اما این از لحاظ ارزشی غلط و عكسش درست است.
امروز علم در دست آن هاست، اما می خواهند گذشته علمی ملت ها را 
هم نفی کنند؛ البته در جاهایی کل تمدن ها را نفی می کنند! غربی ها 
و اروپایی ها که به نقاطی از دنیاـ  مثل مناطقــی از آمریكای التینـ  

رفتند، کل تمدن را نفی کردند!31

تمدن حقیقی و کاذب 
مقام معظم رهبــری در مورد تمــدن حقیقی دو نگــرش و دیدگاه 
دارند؛ یک نگرش کالن در ســطح بین الملل که برای امت اســالمی 
برنامه ریزی کرده و عنوان میکنند تمدن واقعی، تمدنی اســت که 
علم روز توأم با معنویت و دینداری باشــد، جامعه ای متمدن اســت 
که معیارها و فضایل اخالقی در حد اعال در آن زنده باشــد، مردم به 
یكدیگر احترام بگذارند و در راه رسیدن به هدف متعالی خدایی قدم 
بردارند، از فرهنگ اجتماعی درستی برخوردار باشند و با جسمشان 
در پیاده کردن ارزش های انقالب و اســالمی حرکــت کنند؛ یعنی 
از شهادت هراســی نداشته باشــند، در زندگی فقط شعار ندهند و از 
یأس و ناامیدی سخنی به میان نیاورند، از کمترین امكانات، بهترین 
اســتفاده های ممكن را ببرند، با برنامه ریــزی کالن و با پیاده کردن 
معیارهای اسالمی در همه عرصه های جامعه، با نگرشی که مردم به 

دنیا و آخرت باید داشــته باشــند تمدن حقیقی و واقعی را در سطح 
جهان می توان پیاده کرد، کما این که با شاهد قرار دادن این آیه: »َوَعَد 
اهلل الذین آَمنوا ِمنُكم و َعِملوا الّصالحات لَیسَتخلَفّنهم فی األرض کما 
اْســَتخلَف الّذین من قْبلِهم و لَیمكَننَّ لهم دیَنُهُم الّذی اْرتضی لَُهم و 
لَیبّدلَّنُهم ِمْن بَعِد َخْوفِِهْم أمناً یَعُبدوننی ال یشــِرکوَن بی َشیئاً و من 
َکَفَر بعَد ذلَک َفأولِئَک ُهُم الفاِســقون«32 تحقق این امر را غیر ممكن 

نمی دانند.
و نگرش دیگر ایشــان در مورد تمدن واقعی ایرانی اســت که مردم 
ایران باید تمدن واقعی را خودشــان تولید کنند و می فرمایند تمدن 
واقعی برای مردم ما، تمدن ایرانی اســت؛ تمدنی است که متعلق به 
خود ماست؛ از اســتعدادهای ما جوشیده و با شــرایط زندگی ما در 
هم آمیخته و چفت شده اســت. راه حل حقیقی، راه حل بومی است. 
باید بذر سالم خودمان را بپاشــیم و مراقبت کنیم تا سبز شود؛ دنبال 
تقلید از دیگران نباشیم؛ دنبال ســخن گفتن با زبان و لغت بیگانه و 
عاریه گرفتن از تجربه های دســت چندم آن ها نباشــیم. نه این که از 
فرآورده های علمی دیگران بهره نبریم؛ صددرصد معتقدیم که باید از 
همه تجربه های علمی بشری بهره برد. پنجره ها را نمی بندیم؛ هرکس 
که در دنیا کار خوبی کرده، آن را انتخاب می کنیم. یكی از چیزهایی 
که در جهان اتفاق می افتد، تبادل فرهنگی اســت، ما به دنبال تبادل 
فرهنگی هستیم ولی در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادگی می کنیم، 
چــون تهاجم فرهنگی بــا تمدن ســازگاری ندارد و باعــث ویرانی 

تمدن های بشری خواهد شد.
فرق تهاجم فرهنگی و تبادل فرهنگی چیست؟ تهاجم فرهنگی، یک 
امر منفی اســت؛ اما تبادل فرهنگی، یک امر مثبت اســت. یک وقت 
هست که انسان برای این که کمبودی را در بدن خودش برطرف کند، 
می گردد و غذا و داروی مناســب را از هر جایی که گیرش آمد، پیدا 
می کند و با میل خــود آن را داخل کالبدش می ریــزد. یک وقت هم 
هست که ما انتخاب نمی کنیم؛ دســت و پای ما را گرفته و چیزی را 
که خودشان می خواهند در بدن ما تزریق می کنند. این ها با هم فرق 
دارند، ملت ایران نباید خودش را لَخت بیندازد تا دشمن با مدرن ترین 
شــیوه ها، آنچه را که خــودش می خواهد، از تفاله های دســت دوم 

فرهنگش به جسم ملت ایران تزریق کند.
یک روز عده ای غرب زده چشــم های خود را بســتند و گفتند ما باید 
همه چیز را از غرب بگیریم. آن ها چه چیزی را از غرب گرفتند؟ یكی 
از خوصیات خوبی که اروپایی ها دارند، خطرپذیری است. منشأ عمده 
موفقیت های آن ها این بوده اســت. آیا غرب زده های ما این را گرفتند 
و به ایران آوردند؟ آیا ایرانی ها ریسک پذیر شدند؟ خصوصیت خوب 
دیگر آن هــا عبارت از پشــتكار و از کار نگریختن اســت. آیا آن را به 
ایران آوردند؟ بزرگ ترین و ماهرترین مكتشفان و دانشمندان غربی 
کسانی اند که ســال های متمادی با زندگی های سخت در اتاق خود 
نشستند و چیزی را کشف کردند. آیا این روحیه تالِش خستگی ناپذیر 
برای علم را به ایران آوردنــد؟ این ها بخش های خوب فرهنگی غربی 

راهبرد

تهاجم فرهنگی، 
یك امر منفی 
است؛ اما تبادل 
فرهنگی، یك امر 
مثبت است. یك 
وقت هست که 
انسان برای این که 
کمبودی را در بدن 
خودش برطرف 
کند، می گردد 
و غذا و داروی 
مناسب را از هر 
جایی که گیرش 
آمد، پیدا می کند 
و با میل خود آن 
را داخل کالبدش 
می ریزد. یك وقت 
هم هست که ما 
انتخاب نمی کنیم؛ 
دست و پای ما را 
گرفته و چیزی 
را که خودشان 
می خواهند در بدن 
ما تزریق می کنند
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بود. متأســفانه این ها را نیاوردند؛ بلكه اختالط زن و مــرد و آزادِی 
عیاشی و پشت میزنشینی و ارزش کردن لذات و شهوات را آوردند!

رضاخان قلدر وقتی خواســت از غرب برای ما ســوغات بیاورد، اولین 
چیزی که آورد، عبــارت از لباس و رفــع حجاب بــود؛ آن هم با زور 
ســرنیزه و همان قلدری قّزاقی خودش! لباس ها نباید بلند باشد؛ باید 
کوتاه باشد؛ کاله باید این طوری باشــد؛ بعد همان را هم عوض کردند 
و گفتند باید کاله شــاپو باشد! اگر کســی جرأت می کرد غیر از کاله 
پهلوی، کاله دیگری سرش بگذارد، یا غیر از لباس کوتاه چیزی بپوشد، 
باید کتک می خورد و طرد می شــد، این چیزهــا را از غرب گرفتند! 
زن ها حق نداشتند حجابشان را حفظ کنند؛ نه فقط چادرـ  چادر که 
برداشته شده بودـ  اگر روسری هم سرشان می کردند و مقداری جلوی 
چانه شان را می گرفتند؛ کتک می خوردند! چرا؟ برای این که در غرب، 
زن ها ســربرهنه هســتند! این ها را از غرب آوردند. چیزی را که برای 
این ملت الزم بــود، علم، تجربه، جد و جهد و کوشــش، خطرپذیری 
است، این ها که نكات مثبت غرب بود را نیاوردند. آن را هم که آوردند، 
بی دریغ قبول کردند. فكر و اندیشــه را آوردند، اما بدون تحلیل قبول 
کردند؛ گفتند چون غربی است، باید قبول کرد. فرم لباس و غذا و حرف 
زدن و راه رفتن، چون غربی است، بایستی پذیرفت، برای یک کشور، 

این حالت بزرگ ترین سّم مهلک است.
راه حل واقعی این اســت که یک ملت، خودش باشد؛ با مغز خودش 
فكر کند؛ با چشــم خودش ببیند؛ با اراده خودش انتخاب کند؛ آنچه 
را هم انتخاب می کند، چیزی باشــد که برایش مفید است. ما باید با 
حفظ تمدن مان، با دســت و بازوی خود کار کنیم و فقط ترجمه، کار 
منحصر ما نباشــد. بعضی افراد، حتی فكر را هم ترجمه شــده قبول 
می کنند؛ حاضر نیســتند آن  را با معیارها بسنجند؛ می گویند چون 
فالن روانشــناس یا فالن جامعه شــناس یا فالن اقتصاددان این طور 
گفته و این فرمول را داده، دیگر بروبرگرد ندارد. اگر کسی برخالف او 
حرف زد، مثل این که کفر گفته است! چهار صباح دیگر آن ها از حرف 
خودشان برمی گردند و حرف دیگری می زنند؛ باز این آقا همان حرف 
دوم آن ها را بدون تحلیل قبول می کند! برای یک کشور، این بدبختی 
است. راه حل واقعی این است که یک ملت با دست خود کار کند؛ برای 
خود کار کند؛ با فكر و مغز خود بیندیشد و اجتهاد کند و با ابتكار خود 

پیش برود؛ ضمن این که از همه تجارب هم استفاده کند.33

تمدن کاذب
مقام معظم رهبری در ادامه می فرمایند، نباید خود را گول بزنیم و به 
تمدن کاذب دل خوش کنیم، تمدن کاذب تمدنی است که یک ملت 
به تغییر ظاهری دل خوش کند و از حرکــت عمیق روی برگرداند و 
به دنبال تقلید از دیگران باشــد؛ به دنبال سخن گفتن با زبان و لغت 
بیگانه و عاریه گرفتن از تجربه های دســت چندم آن ها باشد، لباس و 
آرایش و شكل خودش را شبیه فالن هنرپیشــه یا فالن جوان غربی 
کند، فالکت اخالقی در حد اعلی پیش برود، ورشكســتگی معنوی و 
روحی و علمی بــه وجود بیاید؛ البته این به معنای این نیســت که از 

نباید خود را گول بزنیم و به تمدن کاذب دل خوش کنیم، تمدن کاذب تمدنی است که یك ملت 
به تغییر ظاهری دل خوش کند و از حرکت عمیق روی برگرداند و به دنبال تقلید از دیگران باشد
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مقام معظم رهبری 
صددرصد معتقدند 
که باید از همه 
تجربه های علمی 
بشری بهره برد، 
هرکس که در دنیا 
کار خوبی کرده، آن 
را باید انتخاب کرد، 
ولی باید دانست 
که این موارد گفته 
شده، اگرچه الزم 
است، ولی مدرن 
شدن و به تمدن 
واقعی رسیدن 
نیست، بلکه تمدن 
کاذب و بیراهه 
است

فرآورده های علمی دیگــران بهره نبریم! بلكه مقــام معظم رهبری 
صددرصد معتقدند که باید از همه تجربه های علمی بشری بهره برد، 
هرکس که در دنیا کار خوبی کــرده، آن را باید انتخاب کرد، ولی باید 
دانست که این موارد گفته شده، اگرچه الزم است، ولی مدرن شدن و 
به تمدن واقعی رسیدن نیست، بلكه تمدن کاذب و بیراهه است، این 
مدرنیزم به درد نمی خورد؛ این برای یک ملت، بدبختی و بیچارگی و 

فنا شدِن همه چیز را به بار می آورد.34
در دوران رژیم گذشــته، شــاهِ دست نشــانده و خائن می خواست 
این تمدن کاذب را بــا عنوان »دروازه تمدن بــزرگ« برای این ملت 
به ارمغان بیاورد. البته ســال ها روی این زمینه کار شده بود؛ فالکت 
اخالقی در حد اعلی بود؛ ورشكســتگی معنــوی و روحی و علمی در 
کشــورمان بی نظیر بود. با نام »دروازه تمدن بزرگ« و با نام مدرنیزم 
ایرانی می خواســتند به بقیه موجودی معنویت کشــور چوب حراج 
بزنند. شاه عیاِش بی سواد مفلوک، مقهور پنچه آمریكا و صهیونیسم 
بود و ملتی با این عظمت، تحقیر شــده و مورد اهانت قرار گرفته بود؛ 
این مدرنیزم ایرانی مال همان هاســت. این مدرن شــدن و به تمدن 
واقعی رسیدن نیســت. مظهر آن راه کاذب این بود که در این جا هر 
نقطه ای که این قابلیت را داشت از آن پول ساخته شود، النه ای برای 

عوامل و ایادی کمپانی های خارجی بود.
اگر ایــن انقالب اتفاق نیفتاده بــود و آن فریاد رعدگونــه امام راحل 
عظیم الشــأن، همه چیز را در این مملكت به جبنب و جوش نیاورده 
و دل ها ار از جا نكنده بود، خــدا می داند که امروز کشــور ما در چه 
وضعی بود. اگر به بعضی از کشورهای عقب افتادهـ  چه در آسیا، چه در 
آفریقاـ  نگاه بكنیم؛ یقیناً با این موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقلیمی و 
تاریخی ایران، وضع ما از آن ها بدتر بود. انقالب به داد این کشور رسید 
و این ملت را از این کــه در قعر دریایی فرو رود کــه دیگر نتواند از آن 
بیرون بیاید، نجات داد. بنابراین، چنان راه حلی، راه حل کاذب است و 

جوانان ما نباید دنبال آن باشند.
لذا به جوانان توصیه می کنند به دنبال تقلید نباشید. بر روی شیوه و 
راهی که در آن ذهن و اراده و ایمان شــما قوی می شود و اخالق شما 
پاک و آراسته می گردد، فكر کنید. آن گاه شما عنصری خواهید بود که 
مثل یک ستون، سقف مدنیت این کشور و تمدن حقیقی این ملت بر 
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امام خمینی)ره( برای آماده سازی جامعه سیاسی بود که با لفظ انسان سازی و نهضت ایجاد 

تحول در انسان در بیانات ایشان وجود دارد. 
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امسال در فاصله نهم تا نوزدهم 
دی ماه، حوادثی در کشور رخ 

داد که هرچند با عنوان مطالبات 
صادقانه و به حق مردم شروع 

شد اما در ادامه با سوء استفاده 
گروهی که از قبل نقشه داشتند و 

سازماندهی شده بودند، صحنه های 
تلخ و ناخوشایندی را رقم زد.

رهبر معظم انقالب در دیدار با 
مردم قم به مناسبت قیام 19 دی، 
ضمن تاکید بر اهمیت این واقعه 
سرنوشت ساز به حرکت مستمر 
مردم قم در صراط مستقیم طی 
این چهل سال اشاره کردند و با 

اشاره به وقایع اخیر، حرف و هدف 
و منطق ملت ایران را در تمام چهل 

سالی که گذشته است،
 ایستادگی در مقابل زورگویی بیان 
کردند. ایشان از ملت زمان شناس 

و لحظه شناس ایران که بار دیگر 
وفاداری خود را به اثبات رساندند، 

هزاران بار تشکر کردند.
مقام معظم رهبری همچنین 

تحلیلی از اوضاع داخلی و خارجی 
ارائه کرده و ضمن هشدار به 

دشمنان خارجی که در جریان 
اخیر ناکام ماندند، از همه خواستند 

برای حل مشکالت کشور 
تالش کنند و ضمن بی توجهی 
به شایعات، انتقادهایشان هم 

منصفانه باشد.
در بخش روزنگار این شماره، 

واقعه قیام مردمی 19 دی و تبیین 
حوادث اخیر را در بیانات رهبری 

مرور می کنیم.
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تبیین

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
و الحمــدهلل رّب العالمیــن و الّصالة و الّســالم علی ســّیدنا و نبّینا 
ابی القاســم المصطفــی محّمــد و علی آلــه االطیبیــن االطهرین 

المنتجبین الهداة المهدیّین سّیما بقیةاهلل فی االرضین.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مردم شجاع و دالور 
قم و جمعی از روحانّیون محترم و علمای مكّرم. و روز نوزدهم دی هر 
سال برای این حقیر این مژده را به همراه دارد که با شما مردم مؤمن، 

شجاع و شریف یک مالقاتی داریم.

قم به پا خواست
قم سرشار از انگیزه اســت، سرشار از امید اســت؛ هم امیدوار است، 
هم امیدبخش. قم یک شــهر پیشــرو و دارای مردم قطعاً پیشرو در 

کشور ماست. از روز نوزدهم دی ســال 1356ـ  که ما قضایای قم را 
از دور شنیدیم و هنوز در کشــور هیچ خبری از اجتماعات مردمی و 
هیجانات مردمی نبود، و قم به پاخاســت و قیام کرد و سینه سپر کرد 
و کشته داد و شــهید دادـ  تا امروز که چهل سال است، قم در صراط 
مستقیم، حرکت مستمّر خودش را ادامه داده است. امسال هم شما 
دیدید که در روز نهم دی، مردم قم آن راهپیمایی را به طور مرســوم 
ـ که در همه جای کشــور بودـ  انجام دادند، لكن به آن اکتفا نكردند؛ 
روز سیزدهم دی ]هم[ آن راهپیمایی پُرشــور، آن حرکت عظیم را 

انجام دادند.
حرف همیشه ملّت ما همین اســت؛ حرف ملّت عزیز ما، قشرهای ما، 
شــهرهای مختلف ما، جوان های ما، حرف انقالب و نظام اســالمی، 

ایستادگی در مقابل زورگویی و زیر بار تحمیل قدرت ها نرفتن است. 

چهل سال در مسیر ایستادگی
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دی
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نبرد ملت با ضد ملت
حرف ملّت در تمام این ســال های متمادی یک حرف بود و امروز که 
چهل ســال از آن روزها می گذرد، ملّت ما همان منطق، همان مسیر، 
همان هدف را دنبال می کند؛ منتها امروز پخته تر، باتجربه تر و واردتر 
است. از لحاظ انگیزه هم اگر نگوییم امروز جوان های ما پُرانگیزه تر از 
آن روز هســتند، حّداقل مثل همان انگیزه ها را دارند، عالوه بر این که 
پُرتعدادترنــد؛ یعنی امروز تعــداد جوان های مؤمــن پُرانگیزه ای که 
حاضرند در میدان های خطر سینه  سپر کنند، چندین برابر جوان های 
ما در آستانه انقالب و در سال های اّول انقالب است؛ این خّط مستمّر 
این کشــور اســت. خب، بنده البته همیشــه این حرف ها را می زنم، 
همیشه هم یک شــواهدی، قرائنی وجود دارد، لكن آنچه این روزها 
اتّفاق افتاد، شواهد روشــن و واضحی بر این قضّیه بود. همین طور که 
عرض کردیم، ملّت ایران در اقصی نقاط کشــور، در شهرهای بزرگ، 
در شــهرهای کوچک، از روز نهــم دیـ  که ایــن آتش بازی ها و این 
شــیطنت کاری های افرادی که بعد عرض خواهیم کرد، تازه شــروع 
شده بودـ  در همه جای کشور این حرکت را آغاز کردند، بعد که دیدند 
نه، مزدوران دشمنان دست بردار نیستند، آن وقت پی درپی، روزهای 
متوالی این راهپیمایی تكرار شد؛ از روز ســیزدهم در قم، در اهواز، در 
همدان، در کرمانشــاه، تا روز چهاردهم، روز پانزدهم، روز شانزدهم، 
روز هفدهم در شهرهای مختلف، در شهرهای بزرگ، و باز در مشهد، 
در شیراز،  در اصفهان، در تبریز. این ها حوادث معمولی نیست؛ این ها 
هیچ جای دنیا وجود ندارد؛ من این را از روی اّطالع عرض می کنم. این 
حرکت عظیم منسجم مردمی در مقابل توطئه دشمن، با این نظم، این 
بصیرت، این شــور و این انگیزه در هیچ جای دنیا نیست، و این چهل 
سال است که ادامه دارد، بحث یک سال، دو ســال، پنج سال و مانند 
این ها نیست؛ نبرد ملّت با ضّد ملّت است، نبرد ایران با ضّد ایران است، 
نبرد اسالم با ضّد اسالم است؛ این ]نبرد[ ادامه داشته و البّته بعد از این 
هم خواهد بود؛ منتها سرگرم شدن ملّت ایران به مبارزه، ایستادگی و 
استقامت، موجب نشده اســت که از بقّیه ابعاد و زوایای زندگی غافل 
بشوند، ]بلكه[ همین جوان ها و بّچه های شما پیشرفت های علمی را به 
وجود آورده اند، همین مأموران شما کارهای بزرگی برای آبروی ملّت 
ایران در کشور و در منطقه انجام داده اند. یعنی ملّت نشان داد که یک 
ملِّت زنده است، یک ملِّت بانشاط است، یک ملِّت باخداست، و خدا هم 

کمک می کند.

پاتک انقالب
در واقع همــه حرکاتی که دشــمن در این چهل ســال در مقابل ما 
انجام داده است، پاتک انقالب اســت. انقالب ریشه دشمن را از لحاظ 
سیاسی در کشور َکند کرده و حاال دشــمن مرتّباً پاتک می کند و هر 
دفعه هم شكست می خورد؛ اقدام می کند و نمی تواند؛ نمی تواند پیش 
ببرد؛ به خاطر ایســتادگی، به خاطر این سّد محكم مردمی و ملّی؛ این 
بار هم ملّت، با قدرت تمام به آمریكا و به انگلیس و به لندن نشــین ها 

می گوید: این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. میلیاردها 
دالر هزینه کردندـ  ]این[ واقعی اســت که میلیاردها هزینه کردندـ  
سال ها شبكه سازی کردند، مزدورپروری کردند برای این که بتوانند از 
درون، کار را مشكل کنند. ]قباًل[ نمی گفتند؛ مسئولین امروز آمریكا 
که ساده لوحی شان در امور سیاسی آشكار است، خودشان را لو دادند 
و گفتند »از بیرون نمی شود با ایران دســت وپنجه نرم کرد، از درون 
باید خرابش کنیم«؛ یعنی همین کاری که چند ســال اســت دارند 
می کنند: شبكه سازی، مزدورســازی؛ بعد برای مخارجش سرکیسه  
کردن دولت های وابسته، بیایند این جا و ســراغ فالن دولت ثروتمنِد 
پول داِر خلیج فارس بروند و آن ها را سرکیسه کنند برای این که بتوانند 
مخارجشــان را این جا و جاهای دیگر روبه راه کنند؛ زباله های فراری 
از ایران را بازیافت کنند، آن ها را دوباره وارد میدان کنند، اگر بشــود 
بازیافتشــان کرد؛ هزاران شــبكه  مجازی راه انداختنــد، َده ها کانال 
تلویزیونی به راه انداختنــد، کانال های ماهواره ای بــه راه انداختند؛ 
جوخه های ترور و انفجار درست کردند و به داخل مرز فرستادند، چه 
از جنوب شرقی، چه از شــمال غربی؛ بمباران دروغ، تهمت و شایعه را 
روی سر این ملّت ریختند، شاید بتوانند افكار این مردم را، به خصوص 
جوانان نورس ما را عوض کنندـ  جوان عزیز ما، این جوانی که نه امام 
را دیده، نه انقالب را دیده، نه دوران دفاع مقّدس را دیده، نه شــهدای 
نامدار بزرگ ما را دیده، می خواســتند روی ذهــن این ها اثر بگذارند؛ 
نتیجه اش چه می شود؟ می شود شهید حججی؛ این شهید عزیز اخیر 
نجف آباد و شــهدای دیگری که در این دو سه روز شهید شدند؛ این ها 
همه همین جوان ها بودندـ  و تطمیع کسانی در داخل؛ نفوذ در برخی 
از ارکان؛ ]البّته[ خودشان مســتقیم هم وارد می شوند، شما دیدیدـ  
بعداً عرض خواهــم کردـ  دخالت های مســئوالن آمریكایی را در این 
چند روز به وسیله همین شبكه های اینترنتی و امثال این ها؛ ]اّما[ باز 

هم نتوانستند؛ با همة این تالش ها ناکام ماندند.

هزار بار باید تشکر کنم
من الزم است از ملّت عزیزمان تشــّكر کنم؛ هزار بار باید تشّكر کنم، 
نه یک بار. ملّت، حقیقتاً یک ملّت رشــید، وفادار، بابصیرت، باهّمت، 
زمان شناس و لحظه شناس است که می داند چه زمانی لحظه  حرکت 
است. روز پنجشنبه1 در مشــهد آن قضایا شروع شــد؛ روز شنبه آن 
راهپیمایی عجیب برگزار شــد که شاید چند ســال بود با این شور و 
هیجان در مشــهد راهپیمایی نشــده بود؛ بعد، یكی دو روز کارهای 
پراکنده دیگری انجام گرفــت که همه  مّطلعید؛ بعد، از ســیزدهم تا 
هفدهم دی، حّداقل پنج روز پشــت ســر هم مردم به میدان آمدند. 
واقعاً وفــاداری ملّت، لحظه شناســی ملّت، این که بداننــد هر زمانی 
چه کار می خواهند بكنند قابل تشّكر اســت. خب، دیگران این پیام ها 
را می گیرند؛ بله در تبلیغاتشان، صدها نفر اخاللگر و تخریب کننده را، 
هزاران نفر نشــان می دهند، اّما حرکات میلیونی ملّت را در تظاهرات 
به عنوان یک گــروه کوچک یا چند هــزار نفر معّرفــی می کنند! در 

در واقع همه حرکاتی که دشمن در این چهل سال در مقابل ما انجام داده است، پاتك انقالب 
است. انقالب ریشه دشمن را از لحاظ سیاسی در کشور َکند کرده و حاال دشمن مرتّباً پاتك 

می کند و هر دفعه هم شکست می خورد؛ اقدام می کند و نمی تواند؛ نمی تواند پیش ببرد؛ به خاطر 
ایستادگی، به خاطر این سّد محکم مردمی و ملّی

این حرکت عظیم 
منسجم مردمی 
در مقابل توطئه 

دشمن، با این نظم، 
این بصیرت، این 
شور و این انگیزه 
در هیچ جای دنیا 

نیست، و این چهل 
سال است که ادامه 

دارد، بحث یك 
سال، دو سال، پنج 
سال و مانند این ها 
نیست؛ نبرد ملّت 
با ضّد ملّت است، 
نبرد ایران با ضّد 
ایران است، نبرد 

اسالم با ضّد اسالم 
است



مهرومــاه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 28 | دی 1396    20

تبلیغات این طور می گویند، اّما می فهمند؛ صاحبان سیاست هایشان 
می بینند، ولی بــه رو نمی آورند؛ یعنی ملّت کار خــودش را می کند، 
تأثیر خودش را می گذارد، با این حرکــت عظیمی که انجام می دهد، 
ُرعب خودش را در دل سیاســت گذاران دشــمن نفوذ می دهد. ملّت 
بصیرتشان را واقعاً به اوج رساندند؛ حقیقتاً این ملّت بصیرت خودشان 
را به اوج رســاندند و در این چند روز انگیزه خودشــان را خوب نشان 

دادند.

تفکیک مطالبات صادقانه از حرکات تخریبگرانه
اّما تحلیــل؛ در این روزهــا تحلیل های گوناگونی از طرف اشــخاص 
مختلف و جناح ها، در روزنامه ها و در شبكه های اینترنتی نسبت به این 
قضایا انجام گرفت؛ در این تحلیل ها یک نقطه تقریباً مشترکی وجود 
داشت که نقطه درستی اســت و آن تفكیک بین مطالبات صادقانه و 
به حّق مردم و حرکات وحشــیانه و تخریبگرانه یک گروه است؛ این ها 
باید از هم تفكیک بشــود. این که فالن انســانی از یک حّقی محروم 
بماند و اعتراض بكند، یا ایــن اعتراض کننده هاـ  صد نفر، پانصد نفرـ  
بیایند یک جایی جمع بشوند و حرف خودشــان را بزنند، یک مطلب 
اســت؛ و این که یک عّده ای از این تجّمع و از این انگیزه سوءاستفاده 
کنند و بیایند به قرآن دشنام بدهند، به اسالم دشنام بدهند، به پرچم 
اهانت کنند، مسجد را بسوزانند، تخریب کنند، آتش بزنند، یک حرف 
دیگر است؛ این ها دو مقوله است؛ این ها را نباید با هم مخلوط کرد. آن 

تمّناها، اعتراض ها یا درخواســت های مردمی، در این کشور همیشه 
بوده، االن هم هســت. خب این صندوق های مشكل دار یا مثاًل بعضی 
از مؤّسســات مالی مشــكل دار یا بعضی از دســتگاه های مشكل دار، 
بعضی از مردم را ناراضی کرده اند؛ االن یک ســال است یا شاید بیش 
از یک سال استـ  ما خبرهایش را داریم؛ خبرها غالباً به ما می رسدـ  
اجتماع می کنند در فالن شهر مقابل فالن مؤّسسه، مقابل استانداری، 
مقابل مجلس شــورا در این جا. از این چیزها هســت؛ همیشه بوده و 
هســت، هیچ کس هم با این ها معارضه و مخالفتی نــدارد؛ باید هم به 
این حرف ها رســید، باید گوش کرد، باید شــنید، باید در حّد وسع و 
توان به آن ها پاسخ داد. البّته در میان درخواست ها، اگر ده درخواست 
هست، ممكن اســت دو درخواســت نابه جا باشــد؛ اّما آن هایی که 
به جاست، آن هایی که درست است، آن ها را همه ما باید دنبال کنیم. 
من نمی گویم »باید دنبال بكنند«؛ خود بنده هم مسئولم، همه ما باید 
دنبال کنیم. البّته من در صحبت هایم خطاب به مســئولین عرایضی 
خواهم داشت که عرض می کنم. این یک حرف است، اّما این ها ربطی 
ندارد به این که کســانی بیایند پرچم کشــور را آتش بزنند یا کسانی 
بیایند از اجتماع مردم استفاده کنند، علیه اعتقادات مردم حرف بزنند 

و فریاد بكشند؛ علیه قرآن، علیه اسالم، علیه نظام جمهوری اسالمی!

مثلث شوم خرابکاری
من عرض بكنم به شما؛ یک مثلّثی در این قضایا فّعال بوده است. مال 
امروز و دیروز هم نیســت؛ این سازمان دهی شده بوده است. این هایی 
که عرض می کنم، همه قرائن اّطالعاتی دارد؛ حاال بعضی آشكار است 
و حرف های خودشــان اســت، بعضی هم از ُطرق اّطالعاتی به دست 
آمده اســت. یک مثلّثی فّعال بودند: نقشــه مربوط به آمریكایی ها و 
صهیونیست هاست؛ نقشه را آن ها کشیدند. چند ماه هم هست دارند 
نقشه می کشند. این که »بیاییم از شهرهای کوچک شروع کنیم، بعد 
به طرف مرکز بیاییم و مردم را نســبت به مطالباتشــان فّعال کنیم و 
این ها را داغ کنیم«، این نقشــه ای است که کشــیده شده و چند ماه 
است روی این نقشه کار می کنند. نقشه مال آمریكایی ها و عوامل رژیم 

صهیونیستی است.
پول، مال یكی از این دولت های خرپول اطراف خلیج فارس است. خب 
این کارها خرج دارد؛ باید پول بدهند؛ آمریكایی ها که حاضر نیستند 
پول خرج کنند وقتی این ها هستند؛ پول را این ها دادند. این دو ضلع. 
ضلع سّوم پادویی اش است؛ پادویی اش هم مربوط به سازمان منافقین 
بود، ســازمان آدمكش منافقین؛ پادو، آن ها بودند. از ماه ها قبل این ها 
آماده بودند؛ خود رسانه های منافقین در همین روزها اعتراف کردند؛ 
گفتند ما از چند مــاه قبل با آمریكایی ها در ارتباط بودیم نســبت به 
این قضّیه، که پادویی کنند، ســازمان دهی کنند، برونــد این و آن را 
ببینند، کسانی را در داخل نشــان کنند و پیدا کنند که بهشان کمک 
کنند تا بیایند به مردم فراخوان بدهندـ  فراخــوان را هم آن ها دادند 
ـ و شــعار »نه به گرانی« بگذارند. خب این شــعاری اســت که همه 

تبیین

پول، مال یکی از 
این دولت های 
خرپوالطراف 
خلیج فارس 
است. خب این 
کارها خرج دارد؛ 
باید پول بدهند؛ 
آمریکایی ها که 
حاضر نیستند پول 
خرج کنند وقتی 
این ها هستند؛ پول 
را این ها دادند. این 
دو ضلع. ضلع سّوم 
پادویی اش است؛ 
پادویی اش هم 
مربوط به سازمان 
منافقین بود، 
سازمان آدمکش 
منافقین
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خوششان می آید؛ با این شعار یک عّده ای را جذب کنند، بعد خودشان 
بیایند وسط، اهداف شوم خودشان را دنبال کنند و مردم را هم دنبال 

خودشان بكشند؛ هدف این بود.
کاری که مردم در این جا کردند این اســت: اّول یــک عّده ای آمدند؛ 
البّته عّده  زیادی هــم نبودند، لكن به مجّرد این کــه دیدند که این ها 
هدف هایشان چیست و شعارهایشان معلوم شد، مردم صف ها را جدا 
کردند. همان هایی که روز پنجشنبه و روز جمعه در اجتماعات مطالبه  
»نه به گرانی« و امثال این ها شرکت کرده بودند، همان ها در روز نهم 
دی آمدند در تظاهرات عظیم مردم شــرکت کردند و علیه آن ها شعار 
دادند؛ علیه آمریكا، علیه منافق شــعار دادند. مردم صفشــان را جدا 

کردند.
دو قرارگاه فرماندهی در همســایگی ایران تشــكیل دادنــد. این را 
خودشان اعتراف کردند، این ها اعتراف های خودشان است؛ نه اعتراِف 
این جا، بلكه آن هایی که در رســانه ها لو می دهند حرف ها را و در یک 
مصاحبه ای حرف می زنند و یک چیزهایــی می گویند، گفتند که دو 
قرارگاه فرماندهی عملّیات برای فضای مجازی و مدیریّت اغتشاش ها 
توّسط آمریكایی ها و عوامل رژیم صهیونیســتی در همسایگی ایران 
تشكیل شد؛ این را خودشان اعتراف کردند. یعنی همه چیز را از پیش 
آماده کردند، از قبل هم برای خودشــان پیروزی را قطعی دانســتند؛ 
»الحمدهلل الّذی جعل اعدائنا من الحمقاء«؛ خدا را شــكر! با این  همه 
حوادث پی در پی، هنــوز این ملّت را نشــناخته اند، هنوز نفهمیده اند 
این سّد محكم ایمان ملّی و ایســتادگی ملّی و شجاعت ملّی معنایش 
چیست؛ به اعماقش نرسیده اند. آن وقت این بیچاره های بازی خوردة 
بدبخِت روســیاه در داخل، از یک طرف گفتنــد »جانم فدای ایران«، 
از یک طرف پرچم ایــران را آتش زدنــد! بی عقل هــا نفهمیدند که 
خب این دو تا که با هم نمی ســازد. گفتند »جانم فدای ایران«؛ خب 
حاال ان شــاءاهلل قربان ایران بروید شــما اّما از ِکی تا حاال شماهاـ  این 
هیئت ها، این تیپ های این جوریـ  در مقابل دشمنان ایران سینه سپر 
کرده اید؟ در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللّهی باز سینه 
سپر کرده، جوان انقالبی سینه ســپر کرده. سیصد هزار شهید دوران 
دفاع مقّدس چه کسانی بودند؟ بعد از آن، شهدائی که ما داشتیم چه 
کسانی بودند؟ همین بّچه های مؤمن و انقالبی بودند که از کشورشان 
دفاع کردند، در مقابل ضّد انقالب، در مقابل مهاجم خارجی، در مقابل 
آمریكا؛ شــما ِکی قربان ایران رفتید که می گویید »فــدای ایران«؟ 
آن وقت می گوید »فدای ایران«، بعد می آید پرچم را آتش می زند! این 

واقعاً نشان دهنده  بی عقلی، نشان دهنده  خامی و ناپختگی نیست؟

حکومت ایران، متولد مردم است
اّما آمریكا؛ آمریكا عصبانی است، به شّدت عصبانی است. از که عصبانی 
است؟ فقط از این حقیر که عصبانی نیست، از شما هم عصبانی است؛ 
از ملّت ایران عصبانی است، از حكومت ایران عصبانی است، از انقالب 
ایران عصبانی اســت؛ چرا؟ به خاطر این که شكســت خورده؛ از این 

حرکت عظیم شكست خورده. حاال مســئولین آمریكایی افتاده اند به 
ُمهمل گویی! رئیس جمهور آمریكا می گوید »حكومت ایران از مردمش 
می ترســد«؛ نه، حكومت ایران متولّد این مردم است، مال این مردم 
است، به وســیله  این مردم به وجود آمده، تكیه  به این مردم می دهد؛ 
چرا بترسد؟ اگر این مردم نبودند که حكومتی نبود؛ این که چهل سال 
این حكومت در مقابل شما ایستاده، به کمک این مردم ایستاده؛ مردم 
بودند که توانســتند به حكومت کمک کنند که بتواند در مقابل شما 
بِایســتد. می گوید که »حكومت ایران از قدرت آمریكا هراس دارد«؛ 
خب اگر ما از شــما هراس داریم چطور دهه 50 شما را از ایران بیرون 
ریختیم و دهه 90 شما را از کّل منطقه خارج کردیم. می گوید »مردم 
ایران گرســنه اند و به غذا احتیاج دارند«، درحالی که در آمریكا طبق 
آمار خودشان، پنجاه میلیون گرسنه ای هست که به نان شب احتیاج 
دارد؛ آن وقت می گوید »مردم ایران گرســنه اند«! مردم ایران با عّزت 
و شــرف زندگی کرده اند، ان شــاءاهلل به توفیق الهــی، به کمک الهی 
روزبه روز هم بهتر خواهند شد، مشكالت اقتصادی شان هم به کوری 

چشم شما برطرف خواهد شد.
رئیس جمهــور آمریكا ابراز نگرانــی می کند! در این پنج شــش روز، 
ایشــان تقریباً هر روز یک اظهار نظری کرده. اظهار نگرانی می کند از 
رفتار با معترضین که »ما نمی دانیــم مثاًل حكومت ایران با معترضین 
چه می کند.« خجالت نمی کشید؟شــما در طول یک سال، پلیستان 

آمریکا عصبانی است، به شّدت عصبانی است. از که عصبانی است؟ فقط از این حقیر که عصبانی 
نیست، از شما هم عصبانی است؛ از ملّت ایران عصبانی است، از حکومت ایران عصبانی است، از 

انقالب ایران عصبانی است؛ چرا؟ به خاطر این که شکست خورده؛ از این حرکت عظیم شکست 
خورده. حاال مسئولین آمریکایی افتاده اند به ُمهمل گویی!
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هشــتصد نفر از مردم خودتان را کشته! در یک کشوری، در یک سال، 
پلیس که ضامن حفظ امنّیت مردم است، هشتصد نفر آدم را بكشد؟ 
شما کسانی هستید که در قضّیه آن قیام وال استریت هرچه توانستید 
علیه مردم کار کردید، لگــد کردید، زدید؛ به تهمتــی یا به احتمالی 
آدم ها را کشــتید؛ یک زِن راننده ای دارد در ماشین رانندگی می کند، 
این پلیس سوءظن  پیدا می کند و می زند زن را در مقابل بّچه  کوچكش 

می کشد! این اتّفاقات پی درپی در آمریكا اتّفاق افتاده است.
و انگلیس! مسئولین انگلیس خبیث هم اظهار نگرانی می کنند. قاضی 
انگلیسی در قضّیه  حمله به مسلمان ها و دفاع مسلمان ها از خودشان 

ـ که همین اواخر اتّفاق افتادـ  حكم داد که اگر مســلمانی ســنگ را 
بردارد اّما پرتاب نكند، چهار ســال زندانی دارد، اگر پرتاب کرد هفت 
سال زندانی دارد! این قاضی شماســت. این حضراتی که گاهی اوقات 
قضاوت های فیلم های هالیوودی را، فیلم های سینمایی راـ  که پخش 
می کنند کــه قاضی این جوری گفــت، پلیس این جوری کــردـ  باور 
می کنند و خیال می کنند که دســتگاه های قضایــی غرب آن جوری 
است، بشنوند این حرف ها را: قاضی انگلیسی حكم کرد که اگر سنگ 
را برداشتی و پرتاب نكردی، چهار سال زندانی داری، اگر پرتاب کردی 
هفت سال؛ کوکتل مولوتف اگر درست کردی و برداشتی، ولی پرتاب 
نكردی، هفت ســال، َوااّل اگر پرتاب کردی پانزده ســال زندانی دارد. 
این جوری برخورد می کنند؛ آن وقت این ها شده اند دلسوز معترضین 

در ایران که مبادا به این ها ظلم بشود!

ابزارهای اقتدار ملی
هدف نهایی آن ها معلوم اســت؛ البّته دولت قبل آمریــكا این را به رو 
نمی آورد، خــالف این را می گفت؛ اّما آن ها هم هدفشــان همین بود: 
براندازی جمهوری اسالمی. دولت قبلی اصرار می کرد، تكرار می کرد 
که ما جمهوری اسالمی را قبول داریم؛ به بنده هم چند نامه نوشت و 
در این نامه ها هم همین را مدام تكرار کرده که ما جمهوری اســالمی 
را قبول داریم؛ لكن خب ما می دیدیم؛ آدم چشمش باز است، ملتفت 
می شــود؛ رفتار، رفتار براندازی بود. این ها کــه دیگر حاال همین طور 
صریح و بــدون هیچ مالحظــه ای همین حرف ها را بیــان می کنند، 
می گویند که باید جمهوری اسالمی را براندازی کنیم؛ هدف این است.

خب وسیله چیست؟ درســت به این نكته توّجه بفرمایید! وسیله  شان 
این است که ابزارهای اقتدار ملّی را از جمهوری اسالمی بگیرند. اقتدار 
ملّی ابزارهایی دارد: یكی از مهم ترین ابزارهــای اقتدار ملّی، عواطف 
مردم و افكار عمومی مردم است که در جهت صالح و حكمت مردم و 
حكومت حرکت می کند؛ این افكار عمومی است، می خواهند این را از 

جمهوری اسالمی سلب کنند.
یكی از ابزارهــای اقتدار ملّی مــاـ  حاال این را به خصوص من اســم 
می آورم برای این که این ها زیاد تكــرار می کنندـ  همین حضور ما در 
منطقه اســت؛ حضور قدرتمندانه جمهوری اسالمی در منطقه، یكی 
از ابزارهای اقتدار ملّی اســت؛ ملّت را قدرتمند نشان می دهد و واقعاً 
هم هســت؛ می خواهند این را از بین ببرند. حاال فالن رئیس جمهور 
اروپایی2ـ  آمریكایی ها که جرأت نمی کنند اسم مذاکره  با ما را بیاورند 
ـ می گوید »ما می خواهیم درباره  حضور ایران در منطقه بحث کنیم«؛ 
خب، ما باید دربــاره  حضور شــما در منطقه بحث کنیم؛ شــما چرا 
می خواهید در منطقه حضور پیدا کنید؟ ایــن از ابزارهای اقتدار ملّی 

است؛ این را می خواهند سلب کنند از جمهوری اسالمی.
یكــی از ابزارهای اقتــدار ملّی، قدرت دفاعی کشــور اســت؛ این را 
می خواهند از جمهوری اسالمی بگیرند. این که می بینید این قدر روی 
مسئله  موشک هیاهو می کنند، جنجال می کنند، به خاطر این است. 

تبیین
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اگر چنانچه یک ملّتی توانســت به کســی که از راه دور به او موشک 
پرتاب می کند، پاســخ مناســب بدهد، خب این یک اقتدار است؛ این 
اقتدار را امروز جمهوری اســالمی دارد و این ها می خواهند نداشــته 

باشد؛ ابزارهای اقتدار ملّی را می خواهند بگیرند.
یكــی از مهم تریــن ابزارهــای اقتدار ملّــی، جوان مؤمن ما اســت؛ 
می خواهند این ایمــان را از جوان بگیرند. این جوان مؤمن اســت که 
در مسئله  هسته ای، در مسئله پیشرفت های علمی، در نانو، در رویان، 
در بقّیه بخش های علمی بیداْرخوابی می کشــد، ســختی می کشد 
تا این که یک پیشــرفت علمی را به نهایت برســاند؛ این جواِن مؤمن 
است، این ها بّچه های مؤمن ما هستند و خیلی از این ها را ما از نزدیک 
می شناسیم. این ها می خواهند این ایمان را از این جوان بگیرند، انگیزه 

را می خواهند از این جوان بگیرند.
خب حاال مــن چند مطلب را عــرض بكنم که خیلی طوالنی نشــود 
صحبتمان. یک مطلب خطاب بــه آمریكایی ها اســت. اّوالً حضرات 
هیئت حاکمه  آمریكا! این دفعه سرتان به ســنگ خورد؛ ممكن است 
تكرار کنید، بدانید باز هم سرتان به سنگ خواهد خورد. ثانیاً خسارت 
زدید به ما در این چند روز، ممكن اســت در آینده هم خسارت بزنید؛ 
بدانید بی تقاص نخواهد بود. ثالثاً، هم این آقایی که در رأس آن جاست 
بداندـ  اگرچه ظاهراً آدم متعادلی نیســت و همیــن روزها در آمریكا 
صحبت مشــكل روانی و نیاز به دکتر روانی و روانشناس و مانند این ها 
برایش هســت؛ این ها را خب ما هم شــنیده ایمـ  هم اجزای حكومت 
آمریــكا و دور و بری ها! ایــن دیوانه بازی های نمایشــی هم بی جواب 
نخواهد ماند. جمهوری اســالمی بر پایــه  ارکان و اصول خود محكم 
می ایســتد، از آن ها دفاع می کند، از ملّتش دفاع می کند، از منافعش 
دفاع می کند و تسلیم زورگویی و مانند این ها نمی شود. این حاال راجع 

به آن ها؛ این خطاب به آمریكا بود.

زخم را خوب کنیم
آن هایی هم که دوســت  دارند با آمریكایی ها بنشــینند و برخیزند و 
شب نشــینی کنند و با آن ها پیوند بخورندـ  چه از خارج از ایران، چه 
حاال متأّســفانه بعضی ها هم در داخل که ممكن است این جوری فكر 
کنند، حرکت کنندـ  این ها هم همین حرفی که به آن حضرات گفتیم 
بشنوند، بدانند که این ملّت و این نظام محكم ایستاده است و به توفیق 
الهی همه مشكالت و ضعف ها را برطرف خواهد کرد؛ این نظام توانایی 

این کار را دارد و ان شاءاهلل خواهد کرد. این خطاب به آمریكایی ها.
یک خطابی هم دارم من به مسئوالن حكومتی خودمانـ  که البّته این، 
شامل خود حقیر هم می شــودـ  و عناصر سیاسی، عناصری که در کار 
سیاست فّعالند، فكر می کنند، می نویسند، می گویند، اقدام می کنند؛ 
هم به این ها، هم به مســئولین حكومتی: اّوالً ما از دشــمن خارجی 
گفتیم، این هایی که گفتیم تحلیل نبود، واقعــی بود، خبر بود، اّطالع 
بود؛ دشمن خارجی هســت، اّما این موجب نشــود که از ضعف های 
خودمان غافل بشــویم. ما هم ضعف داریم، ما هم یک جاهایی اشكال 

و نارسایی و نابسامانی در کارمان هست؛ این جوری نیست که ما هیچ 
اشكالی نداریم، هیچ مشكلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجی 
است که مشــكل ایجاد می کند؛ نه، مگس روی زخم می نشیند؛ زخم 
را خوب کنید، زخــم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشــكل داخلی 
نداشــته باشــیم، نه این شــبكه ها می توانند اثر بگذارند، نه آمریكا 
می تواند هیچ غلطی بكند. ما مشــكالتمان را باید خودمان حل کنیم؛ 
مشكالت داخلی را باید حل کنیم، ضعف هایمان را باید حل کنیم؛ ما 
ضعف داریم. دفاع از حقوق مظلومین وظیفه همه ماست؛ به  خصوص 
دفاع از ضعفــا و از حقوق ملّت وظیفه ماســت، به خصــوص دفاع از 
طبقات ضعیف ملّت؛ همه بایستی مراقب باشیم. حاال طبقاتی هستند 
که مرّفهند، مشكالت زندگی، آن ها را فشــار نمی دهد، اّما یک گروه 
مهّمی هم در کشور هستند که فشــارهای زندگی، آن ها را زیر فشار 
قرار می دهد. باید همه هّمت ما این باشد که این ها را از زیر فشار خارج 

کنیم؛ تالشمان باید این باشد.

این گره ها باز شدنی است
یک مطلب دیگر این که هر سه قّوه مشكالت کشور را بشناسند و روی 
یكایک مشــكالت متمرکز شوند. ما اگر مشــكالت را فهرست کنیم، 
فرض کنید ممكن اســت ده پانزده مشكل اساسی داشــته باشیم و 
این ها را روی کاغذ بنویسیم؛ باید تقســیم کار کنیم، متمرکز بشویم 
روی این مشكل، زمان بگذاریم برایش و آن را حل کنیم. بنده چندین 
جلسه تشكیل داده ام برای آسیب های اجتماعی؛ االن حدود دو سال 
یا دوســال ونیم اســت که هر چند وقت یک بار، ما این جا یک جلسه 
برای آسیب های اجتماعی با مسئولین اساســی و درجه  یک کشور از 
وزرا، نمایندگان، مسئوالن نهادها، رؤســای قوا و مانند این ها تشكیل 
می دهیم، راجع به آســیب های اجتماعی بحــث می کنیم، صحبت 
می کنیم. آن جاها من گفته ام به آقایان؛ بایســتی هرکدام از این ها را 
تقســیم کار کنند. البّته در بخشــی از کارها انصافاً خوب هم حرکت 
کرده اند، پیش هم رفته اند؛ در بعضی از مســائل متمرکز شده اند، کار 
کرده اند، پیش رفته اند. ما مشــكل غیر قابل حل در کشور نداریم که 
بگوییم این مشــكل غیر قابل حل اســت، یا این گره بازنشدنی است؛ 
چنین چیزی نداریم؛ ایــن را همه بدانند. همه این گره ها بازشــدنی 
اســت، منتها یک مقداری باید خودمان را آماده تر کنیم، پابه رکاب تر 

باشیم، بیشتر کار کنیم، دقیق تر کار کنیم.
نكته  بعدی این است که همه با هم باشند؛ مسئولین کشور همه با هم 
باشند. بله، هر بخشی از کشــور، یک حوزه  مسئولّیتی دارد که جوابگو 
باید باشد، آن حوزه  دیگر به این ربطی ندارد؛ این را می دانیم. مجلس 
شــورای اســالمی، قّوه  قضائّیه، قّوه  مجریّه و بقّیه  بخش ها و نهادها، 
هرکدام یک حوزه مســئولّیتی دارند، کار حوزه  دیگر به آن ها مربوط 
نیست، از آن ها ســؤال نمی شــود؛ لكن این برای حالت عادی است. 
وقتی که شما می بینید دشمن دارد شــما را تهدید می کندـ  دشمنی 
لجباز و لجوجـ  و مشــكالتی به وجود می آورند با کارهایی که کرده اند 

مسئولین کشور همه با هم باشند. بله، هر بخشی از کشور، یك حوزه  مسئولیّتی دارد که جوابگو 
باید باشد، آن حوزه  دیگر به این ربطی ندارد؛ این را می دانیم. مجلس شورای اسالمی، قّوه  قضائیّه، 

قّوه  مجریّه و بقیّه  بخش ها و نهادها، هرکدام یك حوزه مسئولیّتی دارند، کار حوزه  دیگر به آن ها 
مربوط نیست، از آن ها سؤال نمی شود؛ لکن این برای حالت عادی است

 این جوری نیست 
که ما هیچ اشکالی 

نداریم، هیچ 
مشکلی در کار 

ماها نیست، فقط 
دشمن خارجی 

است که مشکل 
ایجاد می کند؛ نه، 
مگس روی زخم 
می نشیند؛ زخم را 

خوب کنید، زخم را 
نگذارید به وجود 

بیاید. ما اگر مشکل 
داخلی نداشته 
باشیم، نه این 

شبکه ها می توانند 
اثر بگذارند، نه 

آمریکا می تواند 
هیچ غلطی بکند. ما 
مشکالتمان را باید 
خودمان حل کنیم
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در داخل کشور، بایســتی همه با همدیگر همدست باشند، همه کنار 
هم بایستند. این را من به همه عرض می کنم؛ هم به مسئولین کشور، 
هم به همین مجموعه های سیاسی کشور. همه با هم همكاری کنند، 
تالش کنند، هم افزایی کنند، یكدیگر را تحلیل نبرند. این جور نباشد 
که این یكی یک حرفی بزند که این دیگری را تحلیل ببرد، این هم باز 
یک حرفی بزند که آن را تحلیل ببرد. هم افزایی کنند! نظام یكپارچه 
اســت؛ نظام جمهوری اســالمی، یک نظام یكپارچه است. بله، همه 
بخش ها مسئولّیت های جداگانه ای دارند اّما نظام، یک نظام است، قّوه 
مجریّه، قّوه قضائّیه، قّوه مقننه، نیروهای مســلّح، نیروهای امنّیتی و 

دستگاه های علمی همه برای همین نظامند؛ همه با همند.
نكته بعدی: همه قانون را معیار بدانند؛ ما از بی قانونی ضرر می کنیم، 
ضربه می خوریم. ســال 88 دیدید؛ این که کشــور در سال 88 دچار 
خسارت شدـ  سال 88، هم خسارت ماّدی پیدا کردیم، هم آبرویمان 
در دنیا به خطر افتادـ  به خاطر چه بــود؟ به خاطر بی قانونی. به این ها 
گفتیم بیایید طبق قانون عمل کنیم؛ قانون مشــّخص اســت. شــما 
می گویید انتخابات ایراد دارد؛ خیلی خب، آن جایی که انتخابات ایراد 
دارد، تكلیف قانونی واضح اســت که چه جوری بایــد حل کرد قضّیه 
را؛ خب بیایید طبق آن عمــل کنیم. نكردند، زیر بــار قانون نرفتند، 
بی قانونی کردند، خب مشــكل درســت کردند؛ برای کشور مشكل 
درســت کردند، برای خودشــان مشكل درســت کردند، برای مردم 
مشكل درست کردند؛ هفت هشت ماه همین طور پشت سر هم ناامنی 
و مشكالت گوناگون درســت کردند. این به خاطر نرفتن زیر بار قانون 
است. توصیه بنده، تأکید بنده، طلب بنده از دستگاه های مختلف، این 

است که همه تسلیم قانون باشند.

انتقاد منصفانه
یک نكته دیگر این که انتقاد کار خوبی است و کار الزمی است، تذّکر 
کار خوبی و کار الزمی است، اّما تذّکر و انتقاد را به صورت »یک کالغ 
چهل کالغ« مطرح نكنند. ما در قّوه  مجریّه چنــد هزار مدیر داریم؛ 
خب از بین این چند هزار مدیر، ممكن است ِمن باِب مثال ده دوازده 
نفر آدم های فاسدی باشــند. اگر ما این را بزرگ کنیم، درشت کنیم، 
تعمیم بدهیم به همه مدیران، آن وقت اگر جوان ما این را از زبان من 
و شما بشــنود، حق دارد که دلش آب بشــود و بگوید »عجب! همه  
مدیران ما دچار این مشــكل هســتند.« نه آقا! حاال بین چند صد یا 
چند هزار مأمور قّوه  مجریّه یا مأمور قــّوه قضائّیه، چند نفر نابابند. در 
قّوه  قضائّیه ]هم[ همین جور؛ این همه قضات شــریف و زحمت کش 
مشــغول کارند، خب بله، قطعاً چند قاضی ناباب هــم وجود دارند؛ 
می دانیم. در همه زمان ها هم بوده، االن هم هســت، با این ها برخورد 
هم می کنند؛ هم در قــوه مجریه، هم در قــّوه ی قضائّیه و هم در قوه 
مققنه و مجلس بناســت با این ها برخورد بشــود. حاال گیرم مثاًل از 
دویســت ســیصد نماینده  مجلس، یكی یا دو نماینده به وظایفشان 
عمل نكنند یا جور دیگری مشی بكنند؛ نمی شود تعمیم داد اینها را. 
پس تذّکر اگر می دهیم، انتقاد اگر می کنیم، منصفانه باشد؛ این جور 

نباشد که مبالغه کنیم، تعمیم بدهیم، سیاه نمایی کنیم. سیاه نمایی 
یعنی همین »یک کالغ چهل کالغ«؛ این سیاه نمایی است.

نكته بعدی این است که مسئولین کشــور بایستی به مسئله اشتغال 
و تولیدـ  که ما امسال را ســال اشــتغال و تولید داخلی قرار دادیمـ  
اهّمّیت بدهند؛ این ها مسائل کلیدی اســت. این نكته بیشتر خطاب 
به مسئولین اجرایی است؛ البّته بقّیه مسئولین هم ممكن است نقش 
داشته باشند. ما البّته مشكل واردات را به مسئولین محترم قّوه مجریّه 
بارها گفته ایم. بعضی ها گله می کنند که چــرا فالنی تذّکر نمی دهد؛ 
نخیر، بنده زیاد تذّکر می دهم. این که می بینیــد من گاهی علناً یک 
چیزی می گویم، این یک دهِم تذّکرات، اوقات تلخی ها و هشــدارهای 
ما با ایــن آقایان نیســت. در جلســات حكومتی، بنده غالبــاً تذّکر، 
هشدار و مطالبه، زیاد دارم. این جور هم نیســت که ما از قضایا مّطلع 
نباشــیم؛ حاال بعضی ها می گویند فالنی از فالن قضّیه مّطلع نیست؛ 
بنده از آن مسائل اجتماعی و عمومی و اساســی ای که مردم از آن ها 
مّطلع می شــوند، باید ده برابر آن ها مّطلع باشــم و الحمدهلل هستم. 
گزارش های فراوان از جاهای مختلفـ  چــه مردمی، چه دولتی، چه 
رسمی، چه غیر رســمیـ  به ما می رســد، نگاه می کنیم، می فهمیم 
قضایا را، ملتفتیم مشكالت را. آنچه بنده دنبالش هستم این است که 
این نقاط کلیدی دنبال بشــود، به این ها اهتمام ورزیده شود. مسئله 
اشتغال جزو این هاســت؛ خیلی از این مفاسد و آسیب های اجتماعی، 
در صورتی که اشتغال باشــد، از بین خواهد رفت؛ خیلی از این مفاسد 
ناشی از بیكاری جوان هاست. اگر بخواهیم اشتغال به وجود بیاید، باید 
به مسئله  تولید اهّمّیت بدهیم و تولید داخلی را با شیوه های درست، 
با سیاســت های دقیق، پیش ببریم. پول  پاشیدِن بی حساب وکتاب ما 
را به جایی نمی رساند؛ باید حساب کنیم، دقیق عمل کنیم. الحمدهلل 
مجموعه مســئولین در قّوه مجریّه دنبال این مســائل هستند، دارند 
دنبال می کنند ان شاءاهلل، ما هم کمكشــان می کنیم هرچه بتوانیم؛ 

ان شاءاهلل به نتایجی برسند.
نكته بعدی این است که مسئولین انتظامی ما، مسئولین امنّیتی ما، 
سپاه ما، بســیج ما، در این قضایا به وظایفشــان عمل کردند، خوب 
هم عمل کردند، مســئولین باالی کشــور هم از این ها تشّكر کردند، 
بنده هم تشــّكر می کنم؛ منتها توّجه بشــود: آن جــوان یا نوجوانی 
که تحت تأثیر هیجانــِی یک شــبكه  اینترنتی در فضــای مجازی 
قرار می گیرد و یک حرکتــی می کند یا یک کلمه حــرف می زند، با 
آن کسی که با دســتگاه های ســازمان یافته مرتبط است و جزو آن 
پادوهاســت، فرق دارد؛ این ها را یک جور به حساب نیاورند. بعضی ها 
البّته اسم دانشــجوها را می آورند؛ فرقی بین دانشجو و غیر دانشجو 
نیســت؛ محیط دانشــگاه ما بحمداهلل یكی از بهترین و ســالم ترین 
محیط هاست. ما چند میلیون دانشجو امروز داریم که مشغول درس  
خواندن، مشغول تحقیق  کردن، مشــغول کار کردنند، دانشگاه های 
ما هیچ مشكلی نداشــته اســت؛ حاال یک چند نفر هم ممكن است 
آمده باشند در این ماجراها خودشان را گیر انداخته باشند؛ بیخودی 
پای دانشجوها را به میان نكشند. اگر کســی واقعاً مجرم بود، طلبه و 

تبیین

تذّکر اگر می دهیم، 
انتقاد اگر می کنیم، 
منصفانه باشد؛ 
این جور نباشد که 
مبالغه کنیم، تعمیم 
بدهیم، سیاه نمایی 
کنیم. سیاه نمایی 
یعنی همین »یك 
کالغ چهل کالغ«؛ 
این سیاه نمایی 
است
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دانشجو و معّمم و غیرمعّمم و باسواد و بی سواد فرقی نمی کند؛ منتها 
مســئولین ذی ربط تفاوت بگذارند بین آن کســی که همین طور که 
عرض کردیم، مثاًل فرض کنید که بر اثر یک هیجانی از فضای مجازی 
احساساتی می شــود و یک کاری می کند یا یک حرفی می زند، با آن 
کســی که مرتبط با شــبكه پادوهای آمریكایی و مرتبط با منافقین 
اســت؛ این ها با هم یكســان نیســتند. این هم یک نكته. با آن گروه 
اّول باید روشــنگری کرد، باید با آن ها حرف زد، اّما این که کسی آدم 
می ُکشد، کسانی که در دورود، در تویســرکان، در خمینی شهر قتل 
می کنند، تخریب می کنند، یک حرف دیگر اســت؛ این ها با هم یكی 

نیست. این هم عرایض ما به مسئولین.
به مردم عزیزمان هم دو سه جمله عرض بكنمـ  البّته همه این حر ف ها 
خطاب به مردم هم بودـ  به مردم عرض می کنم که خدا از شما راضی 
باشد؛ خوب عمل کردید؛ خوب عمل کردید. در طول این سال ها هرجا 
کشور نیاز داشت، شماها وارد شدید؛ بی مّنت، بی توّقع، با بصیرت وارد 
میدان شــدید. ملّت عزیز ما خیلی خوب عمل کرد. خداوند ان شاء اهلل 
توفیقاتش را، رحمتش را، فضلش را بر این ملّت نازل کند. سینه  سپر 
کردید، این کشور را شــما نجات دادید؛ ملّت ایران نجات داد. هم در 
قضایای دفاع  مقّدس که ملّت نجات داد، هم در قضایای سیاســی، هم 
در قضایای علمی. علم را هم جوان های شما پیش بردند. همین طور که 
اشاره کردم، در این دستگاه هایی که پیشرفت علمی هست، بیشتر این 
جوان های مردمند، یعنی همه  آن ها جوان های مردمند، بّچه های شما 
هستند که دارند کار علمی می کنند. حضور شــما به کشور آبرو داده 
است. هرجا حضور مردم الزم اســتـ  حاال چه بیست و دّوم بهمن، چه 
روز قدس، چه در قضایایی مثل نهــم دی و امثال این هاـ  مردم حاضر 
می شوند؛ آبرو دادید به کشور. در انتخابات، در راهپیمایی ها، در هرجا 
که حضور مردمی الزم بوده اســت، حضور مردم توانســته است تأثیر 

بگذارد؛ آبروی کشور را شما حفظ کردید.
آنچه الزم اســت توّجه کنید، این اســت که امروز یكی از مهم ترین 
تدابیر دشمنان ما شایعه پراکنی اســت. همین طور که عرض کردم، 
افكار عمومی مردم، مایه اقتدار ملّی اســت. بــرای این که این افكار 
عمومی را عوض کننــد چه  کار می کننــد؟ دروغ شــایع می کنند؛ 
شایعه پراکنی می کنند. شما اّوالً شــایعه های دشمن را اشاعه ندهید 
که یک حرف بی مبنایی را از یكی بشــنویم، بعد این را پنج جا، شش 
جا نقل کنیم؛ خب، این همان کاری است که دشمن می خواهد؛ پس 
این کار را نكنید؛ شایعه های پراکنده شده  به وسیله  دشمن را ما تكرار 
نكنیم. بعد هم شایعات را باور نكنیم؛ تا مادامی که یک سند درستی، 
یک مطلب منطقی معقولی وجود نداشــته باشد، حرف دشمن را که 

نباید باور کرد.

اداره یک کشور کار سختی است
یک نكته ی دیگر هم این اســت که همه بدانند که مســئولین ارشد 
کشــور دارند کار می کننــد. این که ما خیــال کنیم که مســئولین 
خوابیده انــد، کار نمی کنند، غلط اســت؛ این جوری نیســت؛ بنده از 

به مردم عرض می کنم که خدا از شما راضی باشد؛ خوب عمل کردید؛ خوب عمل کردید. در 
طول این سال ها هرجا کشور نیاز داشت، شماها وارد شدید؛ بی منّت، بی توّقع، با بصیرت وارد 

میدان شدید. ملّت عزیز ما خیلی خوب عمل کرد. خداوند ان شاء اهلل توفیقاتش را، رحمتش را، 
فضلش را بر این ملّت نازل کند
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نزدیک شاهدم، می بینم. مسئولین ارشــد به قدر وسعشان دارند کار 
می کنند؛ البّته یک جاهایی قصور هســت، تقصیر هستـ  نه این که 
این ها را منكر باشیم؛ بنده حقیر هم، هم قصور دارم، هم تقصیر دارم؛ 
خدا ببخشدـ  ولی مسئولین دارند کار می کنند، دارند تالش می کنند. 
این که شــایع کنند که »آقا، فایده ای ندارد، کاری نمی توانند بكنند؛ 
کاری ممكن نیســت، همه جا قفل اســت«، قضّیه این جوری نیست؛ 
بعضی از مشــكالت در حال حل اســت، بعضی از مشكالت قابل حل 
است، بعضی از مشــكالت حلّش زمان بر اســت؛ این ها را باید توّجه 
داشت. خیلی از مشكالت را انسان از دور وقتی نگاه می کند، به سادگی 
حل می کند، نزدیک که می شویم، می بینیم آن قدر ساده نیست. من 
یادم اســت زمان حیات امام)ره( بعضی ها می آمدند خدمت ایشــان، 
شــكایت می کردند مثاًل از فالن مســئول دولتیـ  حاال بنده آن وقت 
رئیس جمهور بودم؛ از بنده یا از نخســت وزیر یا از فــالن وزیرـ  که آقا 
این ها مثاًل فرض کنید که فــالن کار را باید می کردند، نكردند و مانند 
این ها؛ امام گــوش می دادند، وقتی حرفش تمام می شــد، می گفتند 
اداره یک کشور سخت اســت؛ واقعاً هم همین جور بود. سخت است، 
کار سختی است، کار آسانی نیست؛ تالش الزم است، ابتكار الزم است، 
به روز بودن، به هنگام بودن الزم است، آمادگی های جسمی الزم است، 
آمادگی های عصبی الزم است؛ خب، مسئولینی هستند که همه هم 
تقریباً مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب خود مردمند، کار هم می کنند؛ 
باید کمک کرد؛ همه باید به مسئولین کمک کنند تا بتوانند کار خوب 

انجام بدهند.
بنده البّته تذّکراتی می دهــمـ  عرض کردم، آنچه مــن گاهی علنی 
می گویم، یک دهم آنچه در جلسات خاص با آقایان عرض می کنیم هم 

نمی شود؛ گاهی هشدار می دهیم، گاهی دعوا می کنیم؛ معموالً مسائل 
گوناگون را تذّکر می دهیمـ  منتها خب عرض کردیم، به قدر وسع. بنده 
این را به همه عرض بكنم: من مردم ســاالری دینی را صادقانه قبول 
کرده ام، ما واقعاً قبول داریم مردم ساالری دینی را؛ هر کسی را که این 
مردم انتخاب بكنند، ما او را رئیس می دانیم، او را مســئول می دانیم، 
کمک به او را الزم می دانیم و وظیفه  خودمان می دانیم؛ با همه  دولت ها 
این جور بوده، با این دولت هم همین جور اســت. بنده به همه  دولت ها 
کمک کــرده ام. البّته من در کارهای جزئی این هــا دخالت نمی کنم، 
در وظایف ویژه  این ها دخالتی نمی کنم، اّما کمكشــان می کنم. همه 
دولت ها را بنده کمک کرده ام، به این دولــت محترم هم همین طور، 

کمک می کنم.
و امید و نگاه بنده نســبت به آینده این کشــور خیلی روشــن است. 
بنده می دانم که خدای متعال اراده فرموده اســت کــه این ملّت را به 
متعالی ترین درجات برساند و بدانید که ان شاءاهلل ملّت ایران به برکت 
اســالم، به برکت نظام اســالمی، بدون تردید به عالی ترین درجاِت 
یک ملّت در حّد و اندازه  ملّت ایران خواهد رســید و بدانید که توطئه  
دشــمن، خرابكاری دشمن، حمله دشــمن، ضربه  دشمن هیچ اثری 
نخواهد داشت و به معنای واقعِی کلمه، دشمن نمی تواند هیچ غلطی 

بكند. 
 والّسالم علیكم و رحمةاهلل

پی نوشت ها:
 1396/10/7.1

2. امانوئل مكرون )رئیس جمهور فرانسه( 

تبیین

من مردم ساالری 
دینی را صادقانه 
قبول کرده ام، ما 
واقعاً قبول داریم 
مردم ساالری دینی 
را؛ هر کسی را که 
این مردم انتخاب 
بکنند، ما او را 
رئیس می دانیم، او 
را مسئول می دانیم، 
کمك به او را الزم 
می دانیم و وظیفه  
خودمان می دانیم؛ 
با همه  دولت ها 
این جور بوده، با این 
دولت هم همین جور 
است. بنده به همه  
دولت ها کمك 
کرده ام



آگاهی بخشی گام به گام و تدریجی و نفی روش های مسلحانه و شتاب بخش از روش های 
امام خمینی)ره( برای آماده سازی جامعه سیاسی بود که با لفظ انسان سازی و نهضت ایجاد 

تحول در انسان در بیانات ایشان وجود دارد. 

اندیشه

قل قل قلیان  قـدغـن!
جنبش تنباكو ، جنبشی  ضد استعماری

قیام تنباكو و  مقاومت عمومی
مرجعیت و نهضت تنباكو
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مرور

اســتخراج منابع معدنی، توســعة راه آهن و 
جاده های شــهری، ایجاد بانک و ضرب سكه 
را به دســت آورد؛ قراردادی که روزنامه های 
انگلیســی همان عهد درباره اش نوشــتند: 
»کامل ترین و اســتثنایی ترین واگذاری کل 
منابع صنعتی یک پادشــاهی به یک بیگانه 
در کل تاریخ.« امــا در مورد امتیــاز رژی و 
واگذاری انحصار توتــون و تنباکو وضع فرق 
می کرد. هدیه کریســتف کلمب از ســفر به 
هند خیالی اش، اگر در سراســر دنیا تبدیل 
به نفرینی سرخ پوستی شــد که دود کردن 
تنباکو انواع ســرطان را به بشــر هدیه داد، 
در ایران مســیری متفاوت در پیش گرفت و 
زمینه ساز انقالب مشــروطیت شد؛ ماجرایی 
که بــه قلیان و داســتان عجیبــش مربوط 

می شود.
قلیان چندان تاریخ دور و درازی ندارد. این که 

در قســمتی از فیلم »300« برای 
خشایارشا قلیان چاق می کنند، 
خودش نشــان دیگری اســت 
از بی اطالعــی ســازندگان این 

فیلــم از تاریخ؛ چــون تا قرن 
16 میالدی، اصــاًل توتون 
دنیــای  در  تنباکــو  و 

غیرسرخپوستی شناخته شــده نبود و طبعاً 
مصرفی نداشــت. این تحفه دنیــای جدید، 
تازه در ابتدای قرن شانزدهم به اسپانیا برده 
شد و پس از آن به سایر کشورها راه پیدا کرد. 
طبیعی اســت که ابزارهــای دود کردن هم 
بعد از این تاریخ پیدا شــدند. در انگلیس در 
1586 ســر والتر رالیـ  که در تاریخ به لقب 
»پدر آمریكای انگلیس« )یعنی آن بخش از 
ایاالت متحده که زمانی مســتعمره انگلیس 
بود( معروف اســتـ  پیپ را اختراع کرد و در 
عثمانی در ابتدای قرن 17 کشــیدن چپق 
رواج یافت و قلیان هم در حوالی ســال های 

1670 بین مردم جا افتاد.
در مورد منشــأ پیدایش قلیان، حدس های 
مختلفی زده می شــود و کشورهای مختلفی 
مدعی ابداع قلیان هستند. بعضی می گویند 
سرخپوستان داکوتای جنوبی برای اولین بار 
از روش عبور دادن دود از میان آب اســتفاده 
کردنــد. ایرانی هــا، هندی هــا، مصری ها و 
اهالی ترکیه هــم هر کدام مدعی هســتند 
آن ها بودند که این روش را کشف کردند. در 
این میان، از روی اســناد و مدارک تاریخی، 
ادعای دو کشــور هند و ایران صحیح تر 
به نظر می رســد. قدیمی ترین تصویر 
از کشــیدن قلیان مربــوط به یک 
نقاشــی هندی در 1675 است 

و قدیمی تریــن توصیــف 

قل قل قلیان 
قـدغـن!

احسان رضایی

»دموکراســی در ایران، در یكی از روزهای 
دســامبر ســال 1891 طلوع کرد؛ هنگامی 
که همســران ناصرالدین شــاه، قلیان را به 
کناری نهاده، عهد کردنــد از آن پس دیگر 
قلیان نكشــند.« این، جملة یكی از مورخان 
آمریكایی است درباره قیام تحریم تنباکو در 
ایران. ناصرالدین شاه قاجار در طول 50 سال 
سلطنتش امتیازات زیادی به بیگانگان داد. 
مثاًل در سال 1872، یک انگلیسی آلمانی تبار 
به نام بارون ژولیوس دو رویتر، توانســت در 
قبال مبلغ ناچیزی و بــا وعده پرداخت حق 
امتیاز در آینــده، انحصــار اداره صنایع 

کشور، آبیاری زمین های کشاورزی، 
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از قلیان هم مربوط به ســفرنامه ژان شاردن 
است که در 1723 مشاهدات سفرش به ایران 
صفوی را منتشر کرده. شاردن سفرش را در 
فاصله سال های 1673 تا 1677 انجام داده و 
در ســفرش از مصر و ترکیه هم گذشته، ولی 
در شرح آن والیت ها حرفی از قلیان کشیدن 
نمی زند؛ می شــود فهمید که در آن روزگار، 
هنوز مصری ها و ترک ها با این وسیله آشنایی 

نداشته اند.
به همه این مــوارد باید عالوه کرد که اســم 
قلیان در زبان های مختلف، از دو منشأ هندی 
و ایرانی گرفته شــده. در هند و پاکســتان، 
قلیان را »حقه« می نامنــد )به خاطر کلكی 
که در مصــرف دود تنباکو زده می شــود( و 
انگلیســی ها که بیشــتر از هر کشوری هند 
را اســتعمار کرده اند، به قلیــان می گویند 
Hookah کــه همان صورت فرنگی شــده 
»حقه« است. به جز زبان هندی و انگلیسی، 
اسامی قلیان در سایر زبان ها از لغاتی فارسی 
گرفته شــده اســت. در مصر و کشــورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس به آن می گویند 
»شیشــه« و در ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، 
فرانسه و ســایر کشــورهای اروپایی، به آن 
می گویند »نارگیله« که از شــكل قلیان های 
مسافرتی عهد صفویـ  که نارگیلی به جای 
کوزه داشتندـ  آمده. اســم روسی قلیان هم 
»کلیانشیک« است. ظاهراً خود کلمه قلیان 
هم از صــدای قل قل آب درون کــوزه قلیان 

گرفته شده است.
هرچه که هست، مسلم اســت که قلیان در 
هند یا ایران بــه وجود آمده و بعد به ســایر 
کشــورها رفته. احتماالً این مســئله مربوط 
به زمان حضور پرتغالی ها در آب های آســیا 
می شــود. پرتغالی هــا با خودشــان توتون 
و تنباکــو را به این نقطــه از عالــم آوردند. 
ایرانی ها و هندی ها آن اوایل از چپق استفاده 
می کردند که تقلیدی بــوده از پیپ فرنگی و 
بعد مطابق ذوق خود ابزاری برای دودکشی 
ســاختند. این حدس را قلیان هــای اهالی 
جنوب ایران هم تأیید می کند. بوشــهری ها 
قلیانی می کشند به اسم »چلیم« 
که نــوع بســیار ابتدایی و 
ســاده ای از قلیان اســت و 
باید هنگام اســتفاده، تمام 

اجزای آن را با دســت 
به هــم متصــل نگه 
داشــت. معلوم است 
کــه این وســیله، هر 
چقــدر که بــه مرکز 
کشــور نزدیک شده، 
ساخت بهتر، ظریف تر 
هنرمندانه تــری  و 
یافتــه. اولیــن مورد 
کلمــه  از  اســتفاده 
»قلیــان« در ادبیات 
فارســی هــم صحت 
این فــرض تاریخی را 
تأیید می کنــد. اهلی 
شــیرازی که در 942 
قمــریـ  یعنــی 29 

ســال پس از ورود پرتغالی ها به خلیج فارس 
ـ درگذشته، قدیمی ترین شعر را درباره قلیان 

سروده است:
قلیان ز لب تو بهره ور می گردد
نی در دهن تو نیشكر می گردد
بر ِگرد رخ تو دود تنباکو نیست

ابری است که بر دور قمر می گردد
پیش از اهلی شــیرازی، ژان شــاردن، سّیاح 
معروف فرانسوی، در ســفرنامه اش از قلیان 
یاد کرده بــود: »طرز تهیه توتــون در ایران 
برای ممالک ما مجهول می باشد و دود کردن 
این نبات در ایران و هندوســتان اصول کاماًل 
خاصی دارد. هوای این سرزمین بسیار گرم تر 
و خشــک تر از اروپا و عثمانی است و افكار و 
اندیشه های ایشان دقیق تر می باشد... مردمان 
مغرب زمین چنان که معلوم اســت به طرق 
مختلف توتون و تنباکو را استعمال می کنند؛ 
دود می کنند، برگ برگ می جوند، به شــكل 
گرد مصرف می کنند و بعضــی از اقوام مانند 
پرتغالی ها مدام بینی خود را با آن پر می کنند 
)انفیه می کشــند( اما خلق های مشرق زمین 
توتون و تنباکو را فقــط دود می کنند. دود را 
از تُنِگ آبی عبور می دهند که اســم این گونه 
چپق ها قلیان اســت.« در ادامه شاردن شرح 
دقیقی از جزئیات یک قلیان می دهد و تصویر 
آن را هم که تنها فرقش با قلیان های امروزی 

لوله بسیار بلندش است، می آورد.
تاورنیه، دیگر سیاح فرانســوی هم که کمی 

بعد از شاردن و در زمان شــاه عباس به ایران 
آمد، شرح مشــابهی از قلیان در سفرنامه اش 
آورده و این را هم اضافه کرده که مردم چقدر 
به کشــیدن قلیان عالقه دارند: »کاسبی که 
باید روزی 5شــاهی خرج کند، 3شاهی آن 
را به مصرف تنباکو می رســاند.« شاه عباس 
سعی بسیار کرد تا با کشــیدن قلیان مبارزه 
کند. معروف اســت که یک بار دســتور داد 
ســرقلیان رجال دربار را از پِهِن خشک شدة 
اسب پر کنند و به مجلس بیاورند. بعد از رجال 
دربارش پرســید که کیفیت ایــن تنباکوی 
جدید که یكی از امیران برایش فرســتاده را 
چطور ارزیابی می کنند؟ بعد که تمام رجال به 
تحسین و تعریف از مرغوبیت تنباکو مصرفی 
پرداختند، شــاه صفوی گفت: »مرده شوی 
چیزی را ببرد کــه نمی تــوان آن را از پِِهن 

تشخیص داد!«
کار شاه عباس و قلیان سرانجام به ممنوعیت 
آن کشــید. وقتی شاه شــنید که عده ای از 
سربازان لشكرش ســالح خود را فروخته اند 
و پولــش را صــرف خرید تنباکــو کرده اند، 
چنان عصبانی شد که دســتور داد تاجرانی 
را که به اردوی لشــكر تنباکو فروخته اند، با 
تنباکویشان یكجا بســوزانند و پس از آن، هر 
سربازی را که قلیان می کشــید، بینی و لب 
می بریدنــد. این ممنوعیت اما با مرگ شــاه 
عباس از میان رفت. جانشــین او، شاه صفی، 
خودش از دوســتداران قلیان بود و به عالوه، 

علی اصغر خان 
امین السلطان 

صدراعظم ناصرالدین 
شاه به همراه عده ای 

از مقامات و رجال 
و خدمه

قلیان در هند یا ایران به وجود آمده و بعد به سایر کشورها رفته. احتماالً این مسئله مربوط به 
زمان حضور پرتغالی ها در آب های آسیا می شود. پرتغالی ها با خودشان توتون و تنباکو را به 

این نقطه از عالم آوردند

در تاریخ معروف 
است که جریان 
استقالل آمریکا 

از انگلیس با یك 
مهمانی چای آغاز 

شد. باید این را 
هم اضافه کرد 

که تاریخ معاصر 
ایرانی ها هم با 
شکستن قلیان 

شروع شد
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مالیات توتون و تنباکو هــم در دورة او از هر 
مالیاتی بیشــتر بود و اســباِب درآمد. کار به 
جایی رسید که اعیان و رجال، حتی در حال 
اسب سواری و شــكار هم قلیان می کشیدند؛ 
چنان که در تابلــوی »کمانــدار«، اثر نقاش 
مشهور عصر صفوی، استاد رضا عباسی، مرد 
شكارچی تیر و کمانی در یک دست و قلیانی 

در دست دیگر دارد.
تصویر دیگری که از این جور قلیان کشــیدن 
به جا مانده، تصویری اســت که سفیر ایران 
را در دربار لویی چهاردهم، پادشــاه فرانسه، 
قلیان به دست نشان می دهد. محمدرضا بیگ 
را سلطان حســین، آخرین شاه صفوی، برای 
مأموریت به فرانسه فرستاده بود. محمدرضا 
بیگ، حتی در جلسه رســمی مذاکره با لویی 
چهاردهم هم قلیان می کشــید و فرانسویان 
را که تــا آن روز چنین چیــزی ندیده بودند، 
حیــرت زده می کرد. نویســندة فرانســوی 
سفرنامه او آورده است که »همیشه دو افسر 
ایرانی در رکاب او حرکت می کردند که یكی 
حامل قلیان و دیگری حامل شمشیر او بود.« 
محمدرضا بیگ حتی هنگام حضور در اپرای 
مارسی هم قلیان می کشید و شاید از همین 
طریق بود که قلیان به فرانســه رســید و در 
آن جا باب شــد؛ چنان که بعدها انوره بالزاک 
به قلیان کشیدن شهرت یافت و در آثارش به 

دست شخصیت هایش قلیان داد. 
به عــالوه، انگلیســی های ســاکن هند هم 
قلیان را با خود به اروپــا بردند؛ همچنان که 
انگلیسی ها در جریان »جنگ های تریاک«، 
قلیان را به چین هم رساندند. این طور شد که 
در غرب، توصیف های شرق افسانه ای، با شرح 
قلیان کشیدن اهالی آن همراه شد؛ طوری که 
نقاشان اوریانتالیست، در تصاویرشان از شرق، 
همیشه قلیانی به دست آدم های تابلوهایشان 
دادند و در فیلم »هزار و یک شب« پازولینی 

تقریباً تمام شخصیت ها قلیان کشیدند.
شــاید این تصاویر چندان هم عجیب نباشد 
وقتی بدانیم که یكی از بزرگ ترین شــعرا و 
حكمای این دیار، صائب تبریزی، معروف به 
قلیان کشیدن بوده است. طوری که خودش 
از دست عادتش به ســتوه آمد و در غزل »تا 
کی ز دود قلیان دل را تباه سازی؟/ این خانه 
خدا را تا کی سیاه سازی؟« به شماتت خود 

پرداخته و به خودش می گفت »وقت است، 
وقت، صائــب کز دود لب ببندی/ روشــنگر 
دل خود ذکر االه سازی« و به خودش وعده 
می کرد که با یكی دو هفته ترک، اوضاعش از 
این رو به آن رو شــود: »گر ترِک دود گیری، 
آیینة درون را/ در عرض یک دو هفته روشن 
چو ماه ســازی« در احــوال کریم خان زند 
آورده اند که او حتی در حال جنگ هم قلیان 
می کشید. اگر آغامحمدخان قاجار از قلیان 
بیزار بود، در عوض جانشینش، فتحعلی شاه 
قاجــار دســتور داد قلیانی برایش بســازند 
که تمامش از طال بود و بــا جواهرات نفیس 
مرصع شده بود. این قلیان که برای استفاده 
در مراسم »ســالم« نوروز استفاده می شد و 
حاال در موزه جواهرات ســلطنتی اســت، 
باارزش ترین دارایی شاه قاجار بود و می گفت 
که از زنان متعــددش هم برایــش عزیزتر 
است. »قلیان ســالم« بعد از فتحعلی شاه به 
محمدشــاه و ناصرالدین شــاه رسید که هر 
دو از قلیان کش های حرفــه ای بودند و این 
دومی، شــاه ناصر، ماجرای دیگری را ســر 
قلیان بــه راه انداخت کــه می گویند طلیعه 
دموکراســی و ایجــاد پارلمــان در ایران از 

همان جا بوده.
ماجرا این بود که شــاه قاجار، در سال 1891 
که چهلمین سال ســلطنتش بود، در سفری 
به پاریس کل امتیاز صنعــت تنباکوی ایران 
را با مبلغ 25هــزار پوند در ســال به فروش 
رســاند. به موجب این امتیاز، هر کشاورزی 
که به کشت تنباکو اشتغال داشت، می بایست 
محصول خود را به شرکت تنباکوی پادشاهی 
انگلیس، یعنی شــرکت رژی بفروشــد و هر 
مصرف کننــده ای می بایســت تنباکــو را از 
فروشــگاهی خریداری کند که جزو شــبكه 
فروش رژی بــود. این در حالی بــود که »در 
ایــران آن روز، یک پنجــم مردمــش در کار 
خرید و فروش و کشــت تنباکو بودند و سالی 
435 تن به ترکیه و هند و افغانســتان صادر 
می شــد.« اعطای چنین امتیــازی که عماًل 
یک پنجم ایرانیان را به استثمار دولت بیگانه 
درمی آورد، معلوم بود که تا چه اندازه می تواند 
به ملک و ملت آسیب برساند. اما به قول یک 
مورخ معاصر ناصرالدین شــاه، »شــاه که از 
رذالت طبع، از یک تومان نمی گذشت، همین 

که اسم سالی 15هزار لیره را شنید، هوش از 
سرش به در رفت و فوراً قرارنامه را امضا کرد.« 
و همین مبلغ، شــدت بی اطالعی یک شــاه 
قاجار را می رساند؛ چه به قراری که در اسناد 
شرکت رژی آمده، ســود محصول تنباکوی 
ایران ســاالنه 500هزار پوند برآورد می شده 

است.
اعتراض کشــاورزان، تجار و روحانیون به این 
قرارداد، منجر به شورش های متعدد شد. در 
اصفهان و تبریز، مخالفت ها با سرکوب خونین 
همراه شد. در تهران شــاه، میرزای آشتیانی، 
مجتهد و مرجع برجسته را به تبعید فرستاد. 
در این شــرایط عجیب و غریــب، مرجعیت 
شیعه، میرزای شیرازی که در نجف سكونت 
داشت، روش بسیار ساده اما مؤثری را به کار 
گرفت. دســت به قلم برد و یک خط نوشت. 
فقط یک خــط. آن هم در جــواب یک نامه 
دیگر بود: »الیوم ]=امروز[ اســتعمال توتون 
و تنباکو به ای نحٍو کان ]= به هر شــكلی که 
باشــد[، در حكم محاربه با امــام زمان)عج( 
اســت.« می گویند ســفیر انگلیس وقتی که 
خبر را شنیده بود، به پیشكار ایرانی که خبر را 
آورده بود، گفته بود: »بگذار بنویسد، مگر یک 
خط چه کار می تواند بكند؟« و میرزاحسین 
پیشــكار جواب داده بود: »این یک خط فرق 
می کند؛ این یک فتواست.« خبر فتوا توسط 
خطوط تلگرافی که همان انگلیسی ها کشیده 
بودند، به شهرهای مختلف رسید و به سرعت 
فراگیر شد. تا حدی که جنبش ضدتنباکو به 
دربار شاهی هم رســید و انیس الدوله همسر 
محبوب شــاه، قلیان را از جلوی دســت شاه 
جمع کرد. برای شــاه قاجار چاره ای جز لغو 
امتیاز نبود. مردم ایران برای اولین بار به وجود 
روشــی جز اطاعت محض پی بردند و به قول 
نویســنده کتاب »تاریخ بیــداری ایرانیان«، 
»ملت ایــران به خــود آمده و اندکــی رو به 
بیداری کرد؛ چه از ارتفاع ]=رفع شدن[ امتیاز 
رژی، ملت ایران دانست که می شود در مقابل 
سلطنت ایستاد«. 14 سال بعد، همین ملت 

نهضت مشروطه را به راه انداخت.
در تاریخ معروف اســت که جریان استقالل 
آمریكا از انگلیس با یــک مهمانی چای آغاز 
شد. باید این را هم اضافه کرد که تاریخ معاصر 
 .ایرانی ها هم با شكستن قلیان شروع شد

 شاه قاجار، در 
سال 1891 که 
چهلمین سال 
سلطنتش بود، در 
سفری به پاریس 
کل امتیاز صنعت 
تنباکوی ایران را با 
مبلغ 25هزار پوند 
در سال به فروش 
رساند

 اگر آغامحمدخان قاجار از قلیان بیزار بود، در عوض جانشینش، فتحعلی شاه قاجار دستور داد 
قلیانی برایش بسازند که تمامش از طال بود و با جواهرات نفیس مرصع شده بود. این قلیان که 
برای استفاده در مراسم »سالم« نوروز استفاده می شد و حاال در موزه جواهرات سلطنتی است، 

باارزش ترین دارایی شاه قاجار بود
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تحلیل

با افزایــش آگاهی از اهداف و سیاســت های اســتعماری و مخالفت با 
حكومت های وابسته و فاسد، مبارزان جهان اســالم به افشای ماهیت 
جریان های اســتعماری و مقابله با آن ها پرداختند و مــردم را به قیام و 
حضور در صحنه دعوت کردند. اســتعمارگران، شــناختی از اســالم 
مبارز و سیاسی و نیز تصور روشــنی از جایگاه علما و روحانیون و نفوذ 
و اعتبار آنان در میان توده مردم و همبستگی مردم در مقاطع حساس 
نداشــتند. گرچه اطالعات پراکنده ای در اختیار داشتند، ولی در طول 
یک قرن سلطه آنان بر کشورهای مســلمان، با حرکت های نیرومندی 
برخورد نكرده بودند و اطالعی از پیچیدگی های فرهنگی، تشكیالتی و 

ساختاری تشیع نداشتند.
امپراتوری بریتانیا تصور می کرد تسلط بر دولت و حاکمیت، به معنای 
سلطه کامل بر مردم است؛ از این رو به اشكال مختلف به تحكیم سلطه 
و افزایش وابستگی این دولت ها اقدام کرد که نمونه ای از آن، اخذ امتیاز 
انحصار تولیــد، خرید، فروش، صادرات و کلیه امــور مربوط به توتون و 

تنباکو بود.
ناصرالدین شاه پس از ســفری طوالنی و پرهزینه به اروپا و خالی شدن 
خزانه، برای تأمین هزینه های دربار و وابســتگان بــه خاندان قاجار، از 
انگلیس تقاضای قرض کرد. این درخواست که با زمینه سازی های قبلی 
همراه بود، مقدمه ای شــد تا دولت انگلیس از فرصت به دست آمده  در 
جهت اهداف و مقاصد خود بهره  گیرد. ماژور تالبــوت، از گردانندگان 
وزارت مســتعمرات و از مشــاوران نخســت وزیر، برای اخــذ امتیاز 

پنجاه ساله وارد مذاکره شد.
برای اجرای قرارداد، کمپانی رژی تأســیس شــد و هزاران انگلیسی و 
غیرانگلیسی، از شبه قاره هند و بعضی کشــورهای اروپایی، با عناوین 
کارمند، مدیر، مبلغ، خدمه و غیره وارد کشــور شدند. این شرکت حق 
داشــت کلیه نیازهای خود را بدون پرداخت مالیات و حقوق گمرکی، 
به کشور وارد کند و توتون و تنباکو را تنها در ازای پرداخت یک چهارم 

از درآمد کمپانی به دولت ایران، صادر کند و یا در داخل به قیمت مورد 
نظر خود به فروش رساند.

اجرای این قــرارداد، باعث ســلطه اقتصادی بیشــتر انگلیس، گرانی 
محصول تنباکو، ورشكستگی و بیكاری شماری از کشاورزان و شاغالن 
مرتبط می شد و از آن جا که برای مردم و علما قابل تحمل نبود، مقاومت 
و مبارزه آغاز شد. تعطیلی بازارها، نوشتن نامه ها و طومارها، درگیری با 
نیروهای دولتی، تجمع، تحصن و مبادله پیام میان علما و دربار، نشانه 
جدی بودن مردم و شدت مخالفت آنان بود. دولت ابتدا سرسختی نشان 
داد و ســعی در ســرکوب جنبش اعتراضی علما و مردم داشت و تصور 
می کرد می تواند به ســرعت مردم را آرام و مطیع ســازد، اما مبارزات 
مردمی به رهبری علما گسترش یافت و توجه علما و مراجع شیعه عراق 

را به خود جلب کرد.
مرحوم آیت اهلل میرزا محمدحسن حسینی، ملقب به میرزای شیرازی 
برای اتمام حجت و رفع هرگونه بهانه دولت در آینده، ابتدا با پیام شفاهی 

و سپس طی نامه ای، از دربار خواست امتیاز تنباکو را لغو کند.
ناصرالدین شــاه اهمیتی به اعتراض میرزای شیرازی نداد و به نماینده 
ایران دستور داد به سامرا رفته، فواید امتیاز را به میرزا بگوید. استدالل 
این بود که اوالً برای رهایی از دست قوی پنجه روسیه، نزدیكی به ُدَول 
اروپایی الزم است؛ ثانیاً برای تقویت ارتش احتیاج به پول  درشت است 
و عایدات از مالیات کافی نیست؛ ثالثاً قرارداد امضا شده و منتشر گردیده 
و نقض آن امكان ندارد، چون امضای شــاه را دارد و تغییر آن برای ملت 
موهن اســت؛ رابعاً صاحب امتیاز آن را به دول دیگــری واگذار کرده و 
دولت ایران قدرت مقابله ندارد؛ خامساً برای فسخ امتیاز، باید خسارات 

زیادی پرداخت کرد که از عهده ایران خارج است.
مرحوم میرزای شیرازی به این اســتدالل ها اعتنا نمی کند و می گوید: 
دولت اگر از عهده بر نمی آید، ملت از جواب حسابی عاجز نیست، و من 

به خواست خدا آن را بر هم خواهم زد.

جنبش تنباکو
جنبشی 

ضد استعماری
جواد منصوری

 محقق و مدرس دانشگاه
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تحلیل
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چند روز بعد از این گفتگو، میرزای شــیرازی فتوای تاریخی خود را در 
نیمه اول جمادی الثانی 1309 )آذرماه 1270 ش.( با این متن ســاده و 

کوتاه صادر نمود:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم. الیوم استعمال توتون و تنباکو باّی نحو کان 
در حكم محاربه با امام زمان)عج( اســت.« حرره االقل محمد حســن 

الحسینی 
با انتشار خبر صدور فتوا، دولت تالش های خود را برای سرکوب جنبش 
تشدید کرد، ولی سرانجام به علت گسترش اعتراضات و نگرانی از سقوط 
ســلطنت، مجبور به لغو امتیــاز و پرداخت پانصد هزار لیره خســارت 

گردید.
مرحوم سیدجمال الدین اسدآبادی، از مجاهدان و مبارزان سرسخت با 
استعمار و اســتبداد و بنیانگذار نهضت های اسالمی معاصر، پس از این 
واقعه نامه ای مشروح برای مرحوم میرزای شیرازی می نویسد و در واقع 
استراتژی مبارزات آینده را تبیین می کند. فرازهایی از نامه چنین است:

»حق را باید گفت. شما پیشوایان با تصمیمی که گرفتید، اسالم را بزرگ 
نمودید و نام دین را بلند ســاختید، دل ها را از هیبــت و قدرت خود پر 

نمودید، به طوری که بیگانگان عموماً فهمیدند در مقابل اقتدار شــما 
مقاومت ممكن نیســت. خدا برای اتمام حجت، قدرتی را که به شــما 
ارزانی داشته نشــانتان داد و آن هایی که ایمانشان محكم نبود، تا پیش 
از این واقعه در نفوذ و قدرت شما تردید داشتند، ملت مسلمان با شنیدن 
یک کلمه از شــما )فتوای تحریم تنباکو( در سرکوبی این فرعون شاه و 
هامان اوـ  نخســت وزیرـ  متحد شــدند. حال وقت زنده نمودن مراسم 

)حكومت( دینی و گرامی داشتن مسلمانان رسیده است...«

جنبش تنباکو؛ حرکتی ضد استعماری
جنبش تنباکو، آثار و پی آمدهای بسیاری داشت؛ به گونه ای که می توان 
آن را زمینه ساز بیداری اسالمی و حرکت های ضداستعماری و مقدمه ای 
برای شناخت و تحلیل ریشــه ها و عوامل پدیده انقالب اسالمی و نقطه 

عطف مهمی در تاریخ تحوالت معاصر ایران دانست.
اگر علما و مردم مســلمان در ایران و سایر کشورهای مسلمان با تجزیه 
و تحلیل جامع و دقیــق از زمینه ها، چگونگــی و پی آمدهای جنبش 
تنباکو، لغو امتیاز رژی را نقطه آغاز مبارزات سیاســی و فرهنگی خود 

می دانستند، قطعاً سیر تحوالت تاریخ معاصر ایران به گونه ای دیگر بود.
پس از پیروزی جنبش تنباکو دشمن بررسی ها و مطالعات گسترده ای 
درباره آن انجام داد و جمع بندی خود را در تدوین استراتژی چگونگی 
برخورد با حوزه های علمی، علما و تشــیع در مقاطــع مختلف به کار 

گرفت.
شكست انگلیس در جریان جنبش تنباکو، ســرآغاز رویكرد جدیدی 
در ایران شد؛ رویكردی که منشأ سیاست مهم استعمار در تالش برای 
تضعیف جایگاه علما و تشــیع بود که امپراتوری بریتانیــا در ایران و تا 

حدود زیادی در عراق به عنوان مرکز نفوذ حوزه های علمیه دنبال کرد.

گرایش به غرب 
غرب در معنای جغرافیایی آن، به تدریج تبدیل به مقوله ای ویژه در ابعاد 
فكری، سیاســی، فرهنگی و اقتصادی در جهان شــد. در تاریخ معاصر 
ایران نیز، از یک ســو پیشــرفت های مادی، نظامی، علمی، اجتماعی و 
موقعیت سیاسی و بین المللی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، و از سوی 
دیگر مشــكالت و عقب ماندگی های شــرق و از جمله ایران، وضعیت 
جدیدی را در مناســبات جهانی شــكل داد. تحلیل و تحقیق جامع و 
فراگیر درباره علل و عوامل وضع موجود در شرق و غرب، نشان  می دهد 
در رویكردی القایی و انحرافی، تمامی نقاط قوت انسانی و برخورداری از 
استعدادهای فوق العاده به غرب، و تمامی نقاط ضعف و عیوب به شرق 

نسبت داده شده است.
دستگاه های آموزشی، رسانه ای و تحقیقاتی غرب طی دو قرن گذشته 
در یک هماهنگی کامل، سعی در اثبات برترِی نژادی، اعتقادی، ارزشی 
و روشــی، و در نتیجه برتری فكری، فرهنگی و تمدنی خود داشته اند 
و همزمان عــده ای مرعوب و مزدور بــا تمام امكانــات در صدد اثبات 
بی لیاقتی، بی کفایتی و نداشتن ژن توسعه یافتگی ملل شرق برآمده اند! 

در ادامه، برخی از دالیل گرایش به غرب را برمی شماریم.
1. فساد و استبداد حاکمیت 
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ـ سلطنتی توجهی به منافع و مصالح مردم و کشور  رژیم های موروثیـ 
خود ندارند. بیشــتر ســالطین به حكومت و رفاه خود و خاندانشــان 
می اندیشــند؛ از این رو اعتنایی و به وضعیت مردم، کشور، واقعیت ها و 
دیدگاه ها و نظریات دیگران ندارند. فراتر آن کــه، برتری جایگاه خود و 
سلطنت را موهبتی الهی می دانند تا مطابق میل خود بر مردم حكومت 

کنند!
افزایش آگاهی و انتظارات مردم و گســترش ظلم و فســاد رژیم های 
ســلطنتی، زمینه ای برای رویكرد به نظام های جمهــوریـ  انتخاباتی 
شد. تبلیغ گسترده منافع دموکراسی و آزادی در غرب و ایجاد تصویری 
ایــده آل از نظام ها و ســران اروپایی، از جمله دالیــل و علل گرایش به 

تفكرات و ارزش های غرب محسوب می شود.
2. ورود محصوالت فرهنگی 

بیشترشدن سفرها و مبادالت تجاری و سیاسی، به ویژه ورود کاالهای 
فرهنگی چون کتاب، نشریه، عكس، فیلم، رادیو و...، این تلقی را به وجود 
آورد که همه پیشــرفت ها و اختراعات و به دنبــال آن همه ارزش ها و 
تفكرات قابل قبول و معتبر، از غرب و غربی هاســت! صرف نظر از سیر 
تاریخ تحوالت اروپا و ســوابق تمدنی جهان اســالم و تأثیر آن بر سایر 
مناطق جهان، برقراری رابطه بین تولید کاال و تولید فكر و ارزش، یكی از 

انحرافات و اشتباهات بزرگ بود.
اروپا تالش و سرمایه گذاری فراوانی برای تثبیت و گسترش این دیدگاه 
کرد که تا حدود زیادی، به ویژه در ســرزمین های غیرمسلمان، موفق 
شد. مسلمانان با وجود ضعف ها و مشكالت اساسی، با پشتوانه معنوی و 

تاریخی، تا اندازه ای در مقابل این جریان ایستادگی کردند.
3. استراتژی سلطه استعماری غرب 

پس از نفــوذ، حضور و ســلطه اســتعماری غرب در ســرزمین های 
تصرف شده )مســتعمرات(، تغییر هویت دینی، ملی و فرهنگی مردم 

برای استقرار دائمی، در دستور کار استعمارگران قرار گرفت.
تبلیغ و گسترش فرهنگ و ارزش های غرب، به ویژه ابعاد مادی، مصرفی 
و مبتذل آن، به عنوان یكی از اصول ثابت اســتراتژی غرب در گسترش 
ســلطه بر جهان، در تمامی دو قرن گذشــته مورد توجه استعمار بوده 
است. گزارش اقدامات، روش ها، گفتمان ها و پی آمدهای سلطه فرهنگی 
ـ استعماری غرب برای استحاله شــرق، تحقیق مشروحی را می طلبد. 
آنچه به اختصار می توان گفت این اســت که تربیت کســانی خاص و 
قرار دادن آنان در پست های حســاس فرهنگیـ  آموزشی و رسانه ای، 
تبلیغ منفی و تحریف اســالم، حذف فیزیكی یا شخصیتی کسانی که 
توانایی ایستادن در برابر این جریان را داشتند، نظیر سید جمال الدین 
اسدآبادی، شیخ فضل اهلل نوری، شــهید مدرس و خالصه ده ها و صدها 
تن از این گونه شخصیت ها در کشورهای اســالمی، بخشی از اقدامات 
غرب در راستای تحقق استراتژی سلطه فرهنگی خود و ایجاد گرایش 

به آن بوده است.
این که پیشوای روحانی طرفدار مشروعه در نهضت مشروطیت باالی دار 
رفت، خود نشانه ای از این عقب نشینی ]در برابر سلطه استعماری [ بود. 
و من با دکتر تندرکیا موافقم  که نوشت: شیخ شهید نوری، نه به عنوان 
مخالف مشروطه که خود در اوایل امر مدافعش بود، بلكه به عنوان مدافع 

مشــروعه باید باالی دار برود )و من می افزایم: و به عنوان مدافع کلیت 
تشیع اسالمی( آن هم در زمانی که پیشــوای روشنفكران غرب زده ما، 
ملكم خان مسیحی بود و طالبف سوســیال دموکرات قفقازی! و به هر 
صورت از آن روز بود که نقش غرب زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما 
زدند. و من نعش آن بزرگوار را بر ســِر دار، همچون پرچمی می دانم که 
به عالمت اســتیالی غرب زدگی پس از دویست سال کشمكش، بر بام 

سرای این مملكت افراشته شد.
4. نظام آموزشی و اداری 

در سازماندهی و برنامه ریزی محتوایی تشــكیالت اداری و آموزشی، با 
توجه به نقش و اهمیت آن در مقوله مدیریت و تخصص، بسیاری از امور 
زندگی مسلمانان، مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار غرب قرار گرفت. 
حتی زمانی که بسیاری از کشورهای مسلمان مستقل شدند و در ظاهر 
سلطه اســتعماری از میان رفت، سلطه سیاســیـ  فرهنگی و تا حدود 
زیادی وابســتگی اقتصادی، همچنان باقی ماند؛ به گونه ای که استعمار 
نو در واقع ادامه همان سلطه استعمار کهنه با پوششی جدید و به گونه ای 

غیرمستقیم بود.
نظارت بر مراکز آموزشی و فرهنگی و سازماندهی مراکز اداری آموزشی، 
تأثیر بســیاری بر مدیران کشورهای تحت سلطه داشــت که در آینده 

نزدیک نمی توان آثار سوء آن را خنثی کرد.
5. ضعف و رکود علمی 

به دنبال قرن ها اشغال و تســلط حكومت های خودکامه، مجالی برای 
رشد علمی و کاربرد آن در نظریه پردازی، تولید و مدیریت کشور وجود 
نداشــت. عقب ماندگی و انحطاط فكری و فرهنگی، احساس حقارت، 
خودکم بینی، سرخوردگی و خمودگی را بر جامعه مسلط کرد. متأسفانه 
هجوم سؤاالت، شــبهات و ایده ها، در حالی که پاســخ گویی نبود، این 
ذهنیت را شــكل داد که  آنچه داریم و آن گونه که هستیم، دیگر ارزش 
و اهمیتی ندارد و در چنین وضعیتی، پذیرفتن آنچه که دیگران و از ما 
بهتران دارند و خود را به لباس آنان درآوردن و باالخره در خدمت آنان 
بودن، تمدن، پیشرفت، آزادی و رفاه را برای ما به دنبال دارد. این است 
که موج با خودبیگانه شدن، مرعوب و تسلیم شدن، غرب را کعبه آمال 
و آرزوها دانستن، فراگیر شد و چون بهمن، بر آنچه که بود فروریخت و 

ویرانه ای از نوع وابستگی، بی هویتی، فقر و فساد بر جای گذاشت.
از این زمان به بعد اســت که جریان روشنفكری و مباحث سكوالریسم 
)جدایی دین از سیاســت(، ارتجاع )عقب مانده بــودن در صورت حفظ 
فرهنگ و ارزش ها(، فناتیک )پای بندی به دین و دیندار بودن( و تضاد 
علم و دین، وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی شده، و هرگونه مقاومتی با 

چماق تمدن سرکوب می شود!
همزمان بــا این مــوج خزنده و خطرناک، ســازماندهی تشــكیالتی 
نیروهای فكری و آموزشی آغاز شد. لشــكر فرهنگی استعمار، در قالب 
سازمان هایی چون: فراماسونری، انجمن روابط فرهنگی، اعزام دانشجو 
به خارج، تأسیس مراکز آموزشــی و فرهنگی و کنترل و هدایت آن ها، 
انتشار روزنامه ها و مجالت به دست عوامل تربیت شده، تأسیس مراکز 
انتشــار کتاب و... برنامه های مورد نظر خود را در چارچوب استراتژی 

 .استحاله فرهنگی اجرا کرد

جنبش تنباکو، آثار و پی آمدهای بسیاری داشت؛ به گونه ای که می توان آن را زمینه ساز بیداری اسالمی 
و حرکت های ضداستعماری و مقدمه ای برای شناخت و تحلیل ریشه ها و عوامل پدیده انقالب اسالمی و 

نقطه عطف مهمی در تاریخ تحوالت معاصر ایران دانست

شکست انگلیس 
در جریان جنبش 

تنباکو، سرآغاز 
رویکرد جدیدی 

در ایران شد؛ 
رویکردی که 
منشأ سیاست 
مهم استعمار 

در تالش برای 
تضعیف جایگاه 

علما و تشیع بود که 
امپراتوری بریتانیا 

در ایران و تا حدود 
زیادی در عراق به 
عنوان مرکز نفوذ 
حوزه های علمیه 

دنبال کرد
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گفتگو

فتوای تاریخی میرزای شیرازی در دی ماه 
تنباکو،  تحریم  در خصوص  پیش  130سال 
با همراهی مردم مسلمان ایران، باعث شد 
انگلیس و هم  از طرف  این قرارداد، هم  تا 
از طرف ناصرالدین شاه به صورت علنی لغو 

شود.
جامعه  عضو  ممدوحی،  حسن  آیــت اهلل 
مدرسین حوزه علمیه قم و از اعضای مجلس 
اختصاصی  گفتگوی  در  رهبری  خبرگان 
تحریم  جریان  بررسی  ضمن  مهروماه،  با 
تنباکو با فتوای میرزای شیرازی و همراهی 
مردم با این فتوای تاریخی گفت: به صورت 
تحوالت  در  شیعه  مرجعیت  فتوای  کلی، 

سیاسی ـ اجتماعی ایران بسیار تأثیرگذار 
بوده و هست؛ تا جایی که توانست بسیاری 
از نقشه های شوم استعمارگران را ناکام کند.
حسن  آیــت اهلل  با  ما  گفتگوی  مشروح 
ممدوحی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس 

خبرگان رهبری را در ادامه بخوانید.

نقــش مرجعیت شــیعه در تحوالت 
سیاسی اجتماعی تاریخ ایران، خاصه 
در بحث جریان تحریم تنباکو را چگونه 

تحلیل می کنید؟
در مكتب اسالم به ویژه مذهب شیعه، حوزه 

دین و احكام و دســتوران آن بسیار فراگیر 
اســت؛ به گونه ای که دســتورات و احكام 
دین می تواند طرز تلّقی و شــیوه نگرش فرد 
به همه امور زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. 
بر همین اســاس باید این گونــه عنوان کرد 
که دیدگاه اســالم در مورد تحوالت مختلف 
اجتماعی و سیاســی، در مقابــل دیدگاهی 
اســت که حوزه مذهب و دین را محدود به 
قلمرو امور عبادی می داند و جایگاهی برای 
ورود دین به عرصه های سیاسی و اجتماعی 

قائل نیست.
روحانیت شــیعه بر اســاس مكتب متعالی 
اسالم ناب، قلمرو گســترده ای برای حضور 

آیت اهلل ممدوحی، عضو مجلس خبرگان رهبری:

یک خط فتوای تحریم تنباکو
استعمار را شکست داد
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دیــن در عرصه هــای مختلــف فــردی و 
اجتماعی قائل است. به همین دلیل می توان 
نقش متخصصان دینی در اســالم را بسیار 

گسترده دانست.

ســؤالم را این گونه ادامــه دهم که 
نقــش حوزه های علمیــه و روحانیت 
شــیعه را در تحوالت مختلف سیاسی 
و اجتماعــی تاریــخ ایــران چگونه 

می بینید؟
حوزه های علمیه شــیعه در تحــّوالت مهم 
سیاســی و اجتماعی، یكــی از عوامل مهم 
برای تأثیرگذاری اجتماعــی و ایجاد تمرکز 
قدرت در دســت مراجع تقلید هستند؛ که 
البته پیشــینه این امر به تعیین نایبان امام 

زمان)عج( در دوران غیبت برمی گردد.

به تمرکز قــدرت در دســت مراجع 
تقلید اشاره کردید؛ چه عاملی موجب 
می شود که یک فرد روحانی به عنوان 
»مرجع تقلید« شناخته شود و او باید 

دارای چه ویژگی هایی باشد؟
مردی که مقــام »مرجعیــت کل« را احراز 
می کند، باید دانشمندترین همه هم قطاران 
خویش باشــد. یک فرد ممكن است مجتهد 
و یا حتی »مرجع تقلید« نامیده شــود، ولی 
اگر در او ویژگی های مجتهدان دیگر نباشد، 
ممكن اســت قدرت، نفوذ و پیروان کمتری 
داشــته باشــد؛ به همین دلیل هنگامی که 
فردی به عنوان مرجع شــناخته می شود، از 
او انتظار می رود که فتوای خود را در مسائلی 
که مورد نیــاز مردم اســت، در کتابی به نام 
کلی »رساله عملّیه« بنویســد و در آغاز هر 
رســاله عملّیه، معموالً مجتهد بیان می کند 
که هر مسلمانی باید یا مجتهد باشد، یا مقلّد 
و یا این که به احتیاط عمل کند. کسی که به 
احتیاط عمل می کند باید مطمئن شود که 
آنچه انجام می دهد خالف فتوای هیچ یک از 
مجتهدان صاحب رســاله عملّیه نیست. این 
شــیوه کار، کم و بیش تا زمان حاضر ادامه 

یافته است.

تا چــه انــدازه روحانیــت و مذهب 

شیعه توانســت در تحوالت سیاسی و 
اجتماعی ایران نقش داشته باشد؟ که 
نمونه اش در جریان تحریم تنباکو دیده 

می شود.
مذهب شــیعه به پیدایــش و تثبیت طیفی 
از ارزش هــا، اعمال و اخالقیــات دینداران 
کمک کرد. ایمان، محبت و عشــق برادرانه 
و یاری دادن به مسلمانان، جزو فضیلت های 
مهم نجات بخش قلمداد می شوند و پابه پای 
گسترش و شــیوع مذهب شــیعه در میان 

توده های مردم حول محور»شــهادت امام 
حسین)ع( در کربال، عزاداری دینی و اعتقاد 

به رستگاری اخروی« شكل گرفت.

چگونه ورود میرزای شیرازی به عنوان 
یک مرجع تقلید دین، توانســت یک 
جنبش اجتماعی و مردمی، علیه یک 
خواست نامعقول حاکمیتی ایجاد کرده 
و در نهایــت به تحریــم تنباکو منجر 

شود؟ 
تقویت اجتهاد و تخصصی شــدن استنباط 
از آیات و روایــات، به اقتدار نهــادی به نام 
»مرجعیت تقلید« یاری رســاند و در مرحله 
نخست با مطرح شدن چهره های برجسته ای 

مانند شیخ مرتضی انصاری به عنوان مجتهد 
اعلم، به ســوی تمرکز پیش رفــت. بازتاب 
این تمرکز در سیمای میرزا حسن شیرازی 
و نقش آفرینــی او در »جنبــش تنباکــو« 
قابل مشــاهده اســت. نهاد مرجعیت تقلید 
در »جنبــش تنباکو« توانســت به حرکت 
سیاســی هماهنگ مقلّــدان در جهت یک 

هدف مشخص معنا بخشد.

چه مســئله ای موجب همراهی مردم 
در مسئله تحریم تنباکو به درخواست 

یک مرجع تقلید دینی شد؟
قرارداد تنباکــو قراردادی ننگیــن بود که 
چیزی بــرای ایرانیان باقی نمی گذاشــت، 
تا جایــی که هــم تنباکو را می خواســتند 
و هم پــول آن را و در مقابــل آن، هرچه که 
صالح می دانســتند و می خواستند به ایران 
می دادند و از همه مهم تــر خطر بزرگی بود 
که عالوه بر به یغمارفتن بنیــه مالی ایران، 
جامعــه اســالمی را تهدید می کــرد و آن، 
حضــور فرهنگ اســتعماری و گســترش 
فسادی بود که به تبع حضور عینی اجانب و 
دشمنان قسم خورده اسالم و مسلمانان در 

ایران مشاهده می شد.

فتوای تاریخی میرزای شــیرازی در 
خصوص تحریم تنباکو، چه تأثیری در 

جامعه آن روز ایران گذاشت؟
میرزای شیرازی حكومت ســلطنتی قاجار 
و شخص ناصرالدین شــاه را به صورت مكرر 
مورد نصیحت قرار داد، ولی دربار ســلطنتی 
به نصایح و تقاضای مرجع تقلید شیعه وقعی 
ننهاد و همین مســئله موجب شد که ایشان 
فتوایی تاریخی بدهند و اســتعمال تنباکو 
و توتون را حرام اعــالم کنند. در مدت زمان 
کوتاهی، فتوای این عالم شــیعه فراگیر شد 
تا جایی که مردم و حتی افرادی از خود دربار 
شاه، قلیان ها را شكسته و سوزاندند. پس از 
استمرار و اســتواری علما و مردم در توقیف 
اســتعمال تنباکو، سرانجام شــاه و شرکت 
انگلیسی مربوطه مجبور شدند هر دو امتیاز 
داخلی و خارجی تنباکــو را به صورت علنی 

 .لغو کنند

حوزه های علمیه شیعه در تحّوالت مهم سیاسی و اجتماعی، یکی از عوامل مهم برای تأثیرگذاری 
اجتماعی و ایجاد تمرکز قدرت در دست مراجع تقلید هستند؛ که البته پیشینه این امر به تعیین نایبان 

امام زمان)عج( در دوران غیبت برمی گردد

تقویت اجتهاد و 
تخصصی شدن 

استنباط از آیات 
و روایات، به 

اقتدار نهادی به 
نام »مرجعیت 

تقلید« یاری 
رساند و در مرحله 

نخست با مطرح 
شدن چهره های 
برجسته ای مانند 

شیخ مرتضی 
انصاری به عنوان 
مجتهد اعلم، به 

سوی تمرکز پیش 
رفت
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قیام تنباکو و 
مقاومت عمومی

بررسی نقش همدلی و انسجام و آثار اقتصادی آن

دکتر مصطفی ملكوتیان
 مدرس دانشگاه تهران

تاریخ معاصر یا حیات یحیی، ضمن اشــاره 
به  این نكته  می نویســد: »به جز شــاه، حكام 
والیات نیز در رسیدن به آمال خویش از این 
راه اســتفاده می کنند و در نتیجه آتش نفاق، 

سراسر کشور را فرا گرفته است.«
در این دوران، مقامات دولتی و درباریان به دو 
دسته رجال طرفدار یا تحت الحمایه روسیه و 
رجال طرفدار یا تحت الحمایه انگلیس تقسیم 
می شــدند و به  هیچ وجه معتقد به استقالل 

کشور نبودند.
از مسائل اساسی دیگر، فساد شاه و درباریان 
بود. ناصرالدین شــاه تا پیــش از مرگش 83 
امتیاز تجاریـ  سیاســی و غیره به خارجیان 
واگذار کرد که 35 مورد آن با اخذ رشوه اعطا 
شده بود. وی دائماً بر زن های حرمسرای خود 
می افزود و با این که در این زمان حدود 180 
زن داشت، دوشیزگان و فاحشه هایی توسط 
امین اقدس، از همســران شاه، به دربار آورده 
می شدند. امین السلطان، وزیر اعظم وی نیز 
افزون  بر سوء اســتفاده از خزانه دولتی، هیچ 
صاحب نفــوذی را از درگاه خود دور نمی کرد 
و هرکس طالب مقام و شغلی بود، می توانست 

در ازای پرداخت پول، آن را به دست آورد.
مســئله فروش مشــاغل و وضــع دریافت و 
میزان مالیات ها نیز از مسائل مهم این دوران 
بود. از زمان فتحعلی شــاه قاجار رسم بر این 
بود که در هر نوروز، شــاه کلیه مناصب را به 
مزایده می نهاد و تنها کســانی می توانستند 
مشــاغل مهم را به دســت آورند که همراه با 
شــرکت در مزایده، هدایای بیشتری نیز به 
شــاه و وزیر اعظم بدهند. در آن زمان کشور 
به ایاالتی تقسیم می شــد. والی پس از خرید 
این شــغل، افزون  بر اخذ مالیاتی که میزان 
آن در دفترچه ای مخصــوص آمده بود، پولی 
را نیز که بابت پیشكش و رشوه پرداخته بود، 
از مردم وصول می کرد. گاه وی این شــغل را 
گران تر از مقداری کــه خریده بود به دیگری 
می فروخت؛ بنابراین، هزینه دیگری بر مردم 
تحمیل می شد. در بعضی از موارد، والی برای 
کسب پول و عوارض از مردم، دستور راهزنی و 
جنایت می داد. ژنرال ِسر پرسی ساکس، که 
چندین سال در خراســان و کرمان کنسول 

که می خواست حكم مجازات صادر کند و این 
حكم بالدرنگ اجرا می شد. شاهان، به ویژه در 
دوره طوالنی سلطنت ناصرالدین شاه، تحت 

تأثیر مادر و همسرانشان بودند.
بعد از شــاه، موقعیــت وزیر اعظــم اهمیت 
زیادی داشــت و کلید سیاســت کشــور در 
دســت او بود. البته وی همیشــه در معرض 
توطئه مخالفانش در دربار بــود و نارضایتی 
شــاه از او، پیش درآمدی بر ســقوطش. شاه 
با سیاســت تفرقه افكنی بیــن دولتمردان و 
بزرگان سعی  داشــت از خرده گیری آنان در 
کار دولت جلوگیری کند. یحیی دولت آبادی 
که خود از معاصران قیام تنباکوست، در کتاب 

قیام تنباکــو کــه اولین حرکــت عمومی، 
گســترده و موفق در تاریخ جدید ایران بود، 
تأثیرات درخور توجهــی در تحوالت بعدی 
داشت که می توان در چند محور آن را بررسی 
کرد: شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 

نظامی ایران در زمان اعطای امتیاز تنباکو.
در این زمان، یک رژیم اســتبدادی بر ایران 
حاکم بود که در آن شخص شاه هر سه وظیفه 
حكومت های امروزی یعنــی؛ قانون گذاری، 
اجرا و قضــا را در اختیار داشــت. وزرا و همه 
صاحب منصبان و اتباع کشــور، تحت قدرت 
شاه قرار داشتند و همة عزل و نصب ها را خود 
برعهده داشــت. او می توانست برای هرکسی 

مقاله
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انگلیس بود و در سیســتان و بلوچستان هم 
مشاغل مهمی داشــت، در کتاب تاریخ ایران 
می نویســد: »صفحات این قســمت از تاریخ 
ایران پر از ظلم، حق کشــی، رشــوه و ارتشا 

است.«
غیر از مالیات هایی که حــكام برای پرداخت 
اجاره بهای ایالت از مــردم می گرفتند، در هر 
ایالت به اقتضای منطقه، عوارض و مالیات های 
دیگری نیز از مردم اخذ می شــد. سیســتم 
خرید و فروش مشاغل و گرفتن اقسام و انواع 
مالیات ها و عوارض، باعث عدم امنیت درآمد 
روســتاییان و عقب ماندگی آنان می شــد. در 
یكصد سال پیش از انقالب مشروطه، مالكیت 
خصوصی زمین افزایــش، و مالكیت دهقانی 
کاهش یافت. َمالکین در مسیر رفع نیازهای 
خارجیان افتادنــد و چندین مــورد قحطی 
اتفاق افتــاد. در اواخر قرن نوزدهــم و اوایل 
قرن بیســتم، جامعه هرچه بیشــتر به سمت 

طبقاتی شدن پیش می رفت.
به طورکلــی، در آن زمان به ســهولت امكان 
حرکت برای طبقات اجتماعی وجود نداشت. 
البته وضع تهران در دوره های پایانی قاجاریه 

کمی بهتر بود.
در این دوران وضــع ارتش ایران نیز بســیار 
غم انگیز بود و درحقیقت، کشــور فاقد ارتش 
به معنای واقعی کلمــه بود. در ایــن نیروی 
هشــتاد هزار نفری شــاید هزار مرد جنگی و 
آماده رزم وجود نداشــت. این عــدم کارایی 
ناشــی از ندانســتن فنون نظامی، نداشــتن 
اســلحه مؤثر و ذخیره کافی بود. فرماندهان و 
افسران، حقوق نظامیان را می دزدیدند و راه را 
برای آنان باز می گذاردند تا برای امرار معاش 
به هر شغلی روی آورند؛ ازاین رو، فرصتی برای 
آموزش فراهم نمی شــد و دولت به نیروهای 
مســلح قبایل متوسل می شــد که به آزادی 
تاخت و تاز و غارت اموال مــردم می انجامید. 
در دوره قاجار، تنها اندکی از دولتمردان مانند 
عباس میرزا، به اهمیت یک ارتش مدرن واقف 

بودند که مرگ او اقداماتش را ناتمام گذاشت.
همچنین در این زمان، وضــع ایران به لحاظ 
بهداشت و آموزش اسفبار بود. تنها پنج درصد 
مردم باســواد بودند و گاه بیماری های واگیر، 

جان هزاران نفــر را می گرفــت. درحالی که 
خود شاه، پزشــكان ویژه ای داشت که از اروپا 

می آمدند.
در این زمان ســاختار قبیله ای دولت و جامعه 
ایرانی نیز از مسائل اساســی تاریخ کشور بود. 
نیكی کــدی در این باره می نویســد: »تمام 
سلســله های ایرانی از زمان آل بویــه تا زمان 
حكومت قاجار، یا اجــداد و دودمانی قبیله ای 
داشتند، یا آن که برای رســیدن به قدرت، بر 
قدرت های نظامی قبیله ای تكیه کرده اند. بنابر 
یكی از تخمین ها، قبایل کوچ نشین در ابتدای 
قرن نوزدهم حدود نیمــی از جمعیت ایران را 
تشــكیل می دادند که این رقم در اواخر قرن 

مزبور به مرز یک چهارم رسید.«
قبایل کوچ نشــین با توجه بــه برتری نظامی 
خود نسبت به اهالی شــهرها، ایران را صحنه 
تاخت وتاز خود قرار داده بودند و قدرت قبایل 
متعدد از ادله عدم قدرت حكومت مرکزی بود.

موقعیت راهبــردی ایران نیــز به گونه ای بود 
که برای هــر دو قدرت رقیب، یعنی روســیه 
و انگلیــس اهمیت ویــژه ای داشــت. ایران 
به جهت دسترسی به سراسر مرزهای شمالی 
خلیج فارس و قرار گرفتــن در حد فاصل قاره 
اروپا و شــبه قاره هند، برای انگلیس اهمیت 
بسیاری داشت. فروش کاالهای انگلیسی در 
ایران نیز می توانســت برای انگلستان منافع 
اقتصادی خوبی داشته باشــد. اهمیت ایران 
برای روســیه از وصیت نامــه پطرکبیرـ  که 
همیشه مورد نظر رهبران روسیه بودـ  آشكار 
اســت: »در کارشــكنی امور مربوط به ایران 
تسریع نمایید؛ به خلیج فارس راه یابید؛ تجارت 
قدیمی حوزه شرق نزدیک و مدیترانه را احیا 
کنید؛ به ســوی هند که انبار گنج های جهان 

است پیش بتازید.«
مهم ترین راه های نفوذ و اعمــال نظر این دو 
دولت در ایران عبارت بود از: نفوذ در شــخص 
شــاه و صدراعظم های وی، بازرگانی، گرفتن 

امتیازات، اعطای وام ها و تهدیدات.
انگلیسی ها در ســال 1862 م موفق شدند با 
رضایت شــاه، خط تلگراف لندن به کراچی را 
از خاک ایران عبور دهنــد. بنابراین، مأمورین 
انگلیســی به بهانه اداره این خط، مدت سی 

سال در ســرزمین های عبورکننده این خط 
پراکنده شــده و اطالعات باارزشی از مسائل 
جغرافیایی و اجتماعیـ  سیاسی ایران کسب 
کردند. آنان در رفتار بــا مردم و به منظور نفوذ 
در آن ها، بســیار آرام و خوش برخورد بودند و 
همیشه سعی داشــتند در اختالفات مردمی 
میانجی گری کنند. آن ها به مردم می گفتند، 
هرکسی به هردلیلی به دفاتر تلگرافی انگلیس 
پناهنده شــود، در امان خواهد بود. ازاین رو، 
بعدها گاه تلگراف خانه ها محل بست نشستن 

می شد.
در ســال وقوع قیــام تنباکــو )1269 ش( 
مخبرالدولــه وزیر پســت و تلگــراف، و ولز 
انگلیســی، مدیــرکل تلگــراف ایــران بود. 
انگلیسی ها نقل کرده اند که خدمات جاسوسی 
مخبرالدوله در تلگرافخانه برایشــان بســیار 

ارزشمند بود.
قــرارداد رویتر، در ســال 1872 م بین بارون 
ژولیوس دورویتر انگلیسی و دولت ایران امضا 
شــد. مفاد این قرارداد آن قدر رســوا بود که 
دولت انگلیس به زودی دریافــت، اجرای آن 
ممكن اســت به نفوذش در ایران لطمه زند. 
مردم به رهبری حاج مالعلــی کنی علیه آن 
شــوریدند. همچنین، دولت روسیه با اعمال 
فشار بر ناصرالدین شــاه برای لغو آن کوشید. 
بدین ترتیب، دولت انگلیــس از قرارداد دفاع 

نكرد و سرانجام شاه آن را لغو کرد.
تعدادی از مفاد قرارداد رویتــر عبارت بود از: 
حق ساختن اختصاصی راه آهن و بهره برداری 
از آن، اســتفاده از ســواحل دریای مازندران، 
استفاده از معادن مس و نفت، حق تغییر مسیر 
رودخانه ها، حق اســتفاده از همه جنگل ها، 
حق کشــت و زرع زمین های بایــر، حق اداره 
گمرکات، حق تأســیس بانک، حق ساختن 

خیابان، حق تأسیس کارخانجات و غیره.
برای اغوای ناصرالدین شــاه در موافقت با این 
قرارداد، به او گفته بودنــد: درحقیقت ما با از 
دست دادن مشــتی خاک، همه چیز به دست 
می آوریم. سپس روس ها امتیاز احداث خط 
آهن از مرزهایشان تا تبریز و امتیاز انحصار 
شیالت، به ویژه خاویار در دریای مازندران 

را کسب کردند.

در سال وقوع قیام تنباکو )1269 ش( مخبرالدوله وزیر پست و تلگراف، و ولز انگلیسی، مدیرکل 
تلگراف ایران بود. انگلیسی ها نقل کرده اند که خدمات جاسوسی مخبرالدوله در تلگرافخانه برایشان 

بسیار ارزشمند بود

 ناصرالدین شاه 
تا پیش از 

مرگش 83 امتیاز 
تجارىـ  سیاسى و 
غیره به خارجیان 

واگذار كرد كه 
35 مورد آن با 
اخذ رشوه اعطا 

شده بود
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از ســال 1888 م در پی نصب ولــف در مقام 
وزیرمختــار انگلیــس در ایــران، رقابت دو 
دولت  برای کســب امتیازات شــدیدتر شد. 
در سال بعد، ولف موفق شــد امتیاز تأسیس 
بانــک شاهنشــاهی را برای رویتر به دســت 
آورد. انگلیســی ها از طریق این بانک با انتشار 
اســكناس و دادن مســاعده به دولت، وزرا و 
افراد خصوصی، ضمن نفــوذ در آن ها، منافع 

اقتصادی و سیاسی سرشاری به دست آوردند.
روس هــا نیــز در رقابت بــا انگلیســی ها به 
امتیازهایــی دســت یافتند کــه عبارتند از: 
کشــتی رانی در مرداب انزلی، حق ســاختن 
جاده در شمال کشور، تعهد ایران مبنی بر عدم 
اعطای امتیاز راه آهن به دیگران به مدت پنج 
سال که بعداً به مدت ده سال دیگر تمدید شد، 
امتیاز کمپانی حمل و نقل و بیمه، و تأسیس 

بانک استقراضی به مدت 75 سال.
به دلیــل اهمیت امتیاز تأســیس بانک، وزیر 
خارجــه روســیه پادرمیانی کــرد و آن را به 
دولت روسیه انتقال داد. به جز چاپ اسكناس 
ـ که فقط در اختیار بانک شاهنشــاهی بودـ  
بقیــه کارهای دو بانک روســی و انگلیســی 
مشابه بود. مشــهور اســت که بانک روسی، 
شدیداً در اقدامات سیاسی نیز تالش داشت، 
به طوری که برای خود یک سازمان جاسوسی 

پدید آورده بود.
امتیاز مهم دیگری که در همیــن زمان داده 
شد و باعث حرکت انقالبی مردم ایران گردید، 
امتیاز انحصار توتون و تنباکــو بود که پس از 

این بیان می شود.
همان طورکه گفته شد، نقش دیگری که این 
دو قدرت بیگانه برای گســترش نفوذشان در 
ایران بازی می کردند، اعطــای وام ها بود. این 
وام ها به هیچ وجه صرف آبادی کشور نمی شد، 
بلكه صــرف ولخرجی درباریــان و در اختیار 
آن ها بود. خارجیــان در ازای دادن این وام ها 
وثیقه هایی دریافت می کردند که عماًل منابع 

مالی ایران را در اختیار آنان قرار می داد.

ادله نهایی و فوری آغاز قیام 
افزون بر زمینه ها و شــرایط پیش گفته که در 
وقوع قیام نقش داشــتند، ادلــه زیر به منزله 
دلیل هــای فــوری و نهایی وقوع ایــن قیام 

مطرح اند.
1. ادله فرهنگیـ  مذهبی 

شرکت انگلیســی ابتدا در حوالی ارگ تهران، 
باغ معروف ایلخانی را به قیمت 45 هزار تومان 
خرید و ســاختمان بزرگی برای اداره مرکزی 
شــرکت بنا کرد و دیوار بلندی در اطراف آن 
ســاخت. همزمان مردان و زنان انگلیســی 
یا شــرقی بسیاری )از مســتعمران انگلیس( 
به عنوان کارکنان شــرکت به ایران آمده، به 
شــهرهای مختلف فرستاده شــدند که طرز 

رفتار آنان برای ایرانیان هشداردهنده بود.
ابراهم تیموری از شیخ ذبیح اهلل محالتی نقل 
می کند: »در این موقع از طرف فرنگیان حدود 
صد هزار ُمبلّغ دیانت مســیح بین شهرهای 
ایران پخش شــدند و کلیســاها ســاختند 

و دختــران ایرانی را بــه امور پرســتاری در 
بیمارستان ها و بی حجابی واداشتند. مردم نیز 

در صدد مخالفت برآمدند.«
محمدرضا زنجانی نیز در کتاب تحریم تنباکو 
اشــاره می کنــد، در مجموع دویســت هزار 
نفر در رابطه با امتیاز تنباکو بــه ایران آمدند. 
به طوری که در همه جــا بودنــد، در خانه، در 
بیرون، بازار، کوچــه... این ها در تمــام ایران 
منتشر شدند و در هر شــهر، به ویژه در تهران، 
چند تئاتــر و فاحشــه خانه  به وجــود آورده، 
کافه هایی باز کردند که در آن انواع وسایل قمار، 
رقص های محلی و مشروبات الكلی در دسترس 
بود. در تهران شاید صد مغازه مشروب فروشی 
باز شده بود و مبلّغان مسیحی در کمال اقتدار 

برای صید مسلمین دام پهن بودند.
بدین ترتیب، هجوم عناصر مسیحی زیر پرچم 
کمپانی رژی، این تصور را در کشور ایجاد کرد 
که کمپانــی رژی می خواهــد در ایران نقش 
کمپانی هند شرقی را بازی کند؛ نقشی که به 
استعمار هند منجر شد. ایجاد ساختمان های 
عظیم، استخدام مأموران و مسلح کردن آن ها 
و غیره، سیاســت های مكارانــه کمپانی هند 
شــرقی را تداعی می کرد و به عاقالن هشدار 

می داد که خطر در پیش است.
2. ادله اقتصادیـ  سیاسی 

مخالفت با سیاســت امتیازبخشی از مدت ها 
قبل از اعطای امتیــاز توتون و تنباکو در ایران 
مشاهده می شد. مثاًل می توان از مخالفت حاج 
مالعلی کنی با امتیاز رویتــر که باعث لغو آن 

شد، یاد کرد.
امتیــاز توتــون و تنباکو می توانســت تأثیر 
نامطلوبی بر جامعــه ایران بگــذارد. باتوجه 
به نوشــته محمدرضا زنجانیـ  کــه خود از 
معاصران قیام تنباکو بودـ  در کتاب »تحریم 
تنباکو«، اصناف طرف دادوســتد دخانیات، 
یک پنجم مملكــت بودند. انحصــار خرید و 
فروش دخانیات ایران به دســت یک شرکت 
انگلیسی، می توانســت منافع بخش بزرگی از 
مردم ایران را که در رابطه بــا توتون و تنباکو 
قرار می گرفت، به خطر اندازد. زیرا شــرکت 
رژی باتوجه بــه این که تنها خریــدار یا تنها 
فروشنده توتون و تنباکو بود، ممكن بود این 

مرکز انحصار 
توتون و تنباکوی 
ایران در تهران

امتیاز توتون و 
تنباكو مى توانست 
تأثیر نامطلوبى 
بر جامعه ایران 
بگذارد.  اصناف 
طرف دادوستد 
دخانیات، یك پنجم 
مملكت بودند. 
انحصار خرید و 
فروش دخانیات 
ایران مى توانست 
منافع بخش بزرگى 
از مردم ایران را به 
خطر اندازد

مقاله
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محصوالت را به هر قیمت اندکی که مایل بود 
خریده یا به گران ترین قیمت به مردم بفروشد.

این مطلــب موقعی روشــن تر می شــود که 
به نوشــته روزنامه اختــرـ  کــه در آن زمان 
در اســتانبول منتشر می شــدـ  توجه کنیم: 
»صاحب امتیاز برآورد کرده بود که ســاالنه 

پانصد هزار لیره سود خواهد برد.«
فوریه، پزشک مخصوص شاه نیز در خاطرات 
خود امتیاز تنباکو را لقمه چرب و نرمی برای 
انگلیسی ها قلمداد کرده است که ارزش بردن 

رنج و پرداخت خرج آن را داشت.
باتوجه به امتیازی که دولــت عثمانی در این 
مورد داده بود، به خوبی مشــخص می شــود 
که کاله بزرگی بر ســر دولت ایران رفته بود. 
حق االمتیاز دولت عثمانی، سالیانه 630 هزار 
لیره بود و یک پنجم منافع نیــز به این دولت 
داده می شد. حتی توتونی که از عثمانی صادر 
می شــد از قید انحصار آزاد بــوده، دولت نیز 
مالیاتی بابت صــادرات این محصول از رعیت 
و تاجر نمی گرفت. در حالی که میزان توتون و 
تنباکوی تولیدی ایران خیلی از عثمانی بیشتر 
بود، ولی طبق قرارداد، سالیانه تنها پانزده هزار 
لیره و یک چهارم منافــع کمپانی باید به ایران 
پرداخت می شــد. محمدرضا زنجانی به نقل 
از ســرمقاله روزنامه اختر می نویسد: »باتوجه 
به این که امــروزه چند تــن از تجــار ایرانی 
حاضرند فقط برای انحصار تنباکوی اصفهان، 
به استثنای داخل مملكت، ساالنه بیست هزار 
لیره به دولت بدهند، می تــوان فهمید که در 
شرایط قرارداد تنباکو، بر سر منافع ایران چه 

آمده است.«
ازاین رو، باتوجه به ادله فــوق، مخالفت با این 
امتیاز آغاز شــد. مخالفت عمومی به رهبری 
علما از شیراز شروع شــده، به تبریز، مشهد، 
اصفهان، تهران و ســایر نقاط کشور گسترش 

یافت.
متن فتوای تحریم عبارت بود از:

»بســم اهلل الرحمن الرحیم . الیوم اســتعمال 
تنباکو و توتون بای نحو کان در حكم محاربه با 

امام زمان)عج( است.«
این فتــوا را مرجع بــزرگ شــیعه، میرزای 
شیرازی در عراق صادر کرد و افزون بر مردم، 

حتی همسران شــاه و غیرمســلمانان نیز از 
آن اطاعت کردنــد. بنابرایــن، دولت پس از 
مقاومت های اولیه، به اجبــار کل امتیاز را لغو 

کرد.

اهمیت، نتایج و تأثیرات 
پیروزی قیام تنباکو به منزلــه اولین مقاومت 
عمومی مردم ایران علیه بیگانگان و استبداد 
شاه، تأثیرهای گسترده ای در مسیر تحوالت 
آینده کشور داشت. این پیروزی مرهون پیوند 

ویژه علما و مردم بود.
یكی از نتایج بزرگ پیروزی این قیام، نمایش 
و افزایش قدرت سیاسی علما بود؛ قدرتی که 
نه تنها خارجیان، بلكه ســردمداران حكومت 
ایران نیز از آن بی خبر بودند. علما علت تحریم 
و قیام مردم را متزلزل شدن استقالل و اساس 
دین مبین در اثر امتیازات و مغایرت آن با قرآن 
مجید می دانستند. اثبات عملی قدرت بیكران 
علما، از آن پس در خاطره ملت ایران باقی ماند 
و به ویژه بار دیگر در جریان انقالب اسالمی در 

سال های 57- 1356 به صحنه آمد.
از دیگر نتایج قیــام تنباکو، امــكان پیروزی 
حرکت های مردمی بر شاه و خارجیان بود. این 
قیام با ترسیم مواردی مانند ناتوانی پادشاهان 
در برابــر مردم، مهم ترین عامــل آغاز انقالب 

مشروطه بود.
همچنین در قیام تنباکو تعدادی از نیروهای 
متجدد غیرمذهبــی دیده می شــدند. بین 
ســال های 1269 تــا 1291 ش از شــدت 

اختالفات دو جناح مذهبی و متجدد کاســته 
شد که در پیشــبرد جریان انقالب مشروطه 
نقش داشــت. یكی از افرادی که در رفع این 
اختالف تــالش می کرد، ســیدجمال الدین 

اسدآبادی بود.
به رغم این اتحاد، نمی تــوان در قیام تنباکو به 
نیروهای متجدد )روشنفكران عصر تنباکو و 
مشــروطه که برای حل مشكل عقب ماندگی 
نسخه غربی شــدن را تجویز می کردند( مانند 
ملكم خان، کــه کوشــش او را فرصت طلبی 
برای رسیدن به اغراض شــخصی خوانده اند، 
نقش مهمی اختصاص داد؛ زیرا این حرکت با 
رهبری روحانیــان و انگیزه های قوی مذهبی 
صورت پذیرفت. صرف نظــر از مخالفت مردم 
و روحانیت بــا این قرارداد، قــرارداد توتون و 
تنباکو مخالفینی دیگر داشت که عبارت بودند 

از:
1. روس هــا که با فشــار به دولت اســتدالل 
می کردند، وضع انحصارجویانه قرارداد، ناقض 
ماده یک منضــم به عهدنامــه ترکمان چای 

است.
2. بعضی از درباریان، مانند امین الدوله، وزیر 
پست و رئیس شورای دولتی، اعتمادالسلطنه، 
وزیر انطباعات، یحیی خان مشیرالدوله، وزیر 
عدلیه و نایب الســلطنه، فرزند قدرتمند شاه، 

به دلیل همدستی با روس ها.
اما روس هــا و درباریان ناراضــی از قرارداد 
نیز در حاشــیه بوده و نقش مهمــی در قیام 

 .نداشتند

کارکنان ایرانی 
و انگلیسی اداره 

شاهنشاهی 
انحصار دخانیات 

کل ممالک 
محروسه ایران 

در مشهد در 
سال 1309ق

از نتایج قیام تنباكو
امكان پیروزى 

حركت هاى مردمى 
بر شاه و خارجیان 

بود. این قیام با 
ترسیم مواردى 

مانند ناتوانى 
پادشاهان در برابر 

مردم، مهم ترین 
عامل آغاز انقالب 

مشروطه بود

 هجوم عناصر مسیحی زیر پرچم کمپانی رژی، این تصور را در کشور ایجاد 
کرد که کمپانی رژی می خواهد در ایران نقش کمپانی هند شرقی را بازی 

کند؛ نقشی که به استعمار هند منجر شد
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گفتگو

ماه دی یادآور رویداد تاریخی تحریم 
تنباکو در حدود 130سال پیش، توسط 
مرجع تقلید بزرگ شــیعیان، مرحوم 
میرزای شیرازی)رض( است که قدرت 

و نفــوذ کالم مرجعیــت را در جامعه 
مسلمان ایران نشــان می دهد؛ سؤال 
مشخص ما این است که علت نفوذ کالم 
مرجعیت دینی در جامعــه ایران و به 

طور کلی نقش مرجعیت دینی در ایجاد 
جریان های مردمی و تاریخی چیست و 

آن را چگونه تحلیل می کنید؟
در حقیقت در کشــوری مثل ایران و دیگر 

آیت اهلل محسن غرویان با اشاره به تحریم تنباکو و
 قدرت مرجعیت دینی در ایران:

مراجع تقلید
قدرت بسیج اجتماعی دارند

کالم مراجع تقلید دین در جامعه اسالمی  بررسی تفاوت میزان نفوذ 
آیــت اهلل محسن  با  که  بــود  با دیگر جوامع اسالمی، موضوعی  ایــران 
غرویان، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامعة 

المصطفی العالمیة آن را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
کو را جلوه ای  گفتگو با مهروماه، تحریم تنبا آیت اهلل محسن غرویان در 
گفت: مراجع تقلید قدرت  از قدرت مرجعیت دینی در ایران دانست و 
که  بسیج اجتماعی را در جامعه ایران دارند و این به خاطر آن است 

مرجعیت در این کشور، در حقیقت مرجعیت در چارچوب مذهب تشیع 
است.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به این که هنوز 
سیاست  از  دین  جدایی  قرائت  بر  تكیه  دینی،  علمای  غالب  نظریه 
کرد: دنیای خوب می تواند با آخرت خوب جمع شود، اما  کید  است، تأ
گر دنیا خوب شود، دین از دست  تصور خیلی از علمای ما این است که ا

که به نظر من این تفكر نادرستی است. می رود، در حالی 

صادق چهرقانی 
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کشــورهایی که مــردم اعتقــادات دینی 
دارند، مراجع و علمای بزرگ دین، قدرت و 
نفوذی در میان مــردم دارند که در حقیقت 
همان قدرت دین اســت. مرجعیت شیعه به 
اعتبار این که عالم دین هســتند و از ســوی 
دیگر مردم نیز دین دارنــد، قدرتی دارند که 
در طول تاریخ، خود را نشــان داده اســت. 
مرجعیت تأثیر زیادی در حوادث سیاســی 
تاریخ ایران داشته که از جمله جریان تحریم 
تنباکو توســط میرزای شیرازی)ره( است. و 
اآلن هم می بینید که دولتمــردان ما، دائما 
با مرجعیت، مراجع، علماء و بزرگان شــهر 
قم ارتباط دارند، و رهنمودهای مرجعیت و 
موضع گیری های آنان، اثباتاً و نفیاً در مسائل 
سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار است؛ چون به 
هر حال مردم دنبــال مرجعیت راه می افتند 
و قدرت مردمی در فتــاوای مراجع و علمای 
دین بروز می کند. بنابراین قدرت مرجعیت 
این است که می تواند نیروهای مردمی را در 

مسائل مختلف بسیج کند.

کشورهای اســالمی مختلفی در دنیا 
وجود دارد، اما در هیچ کــدام از این 
کشــورها، مانند ایران شاهد نیستیم 
که مرجعیت دینــی و علمــا تا این 
اندازه میان مردم اثرگذار باشــند که 
بتوانند جنبش های مختلف سیاســی 
و اجتماعــی را ایجاد کننــد که فقط 
نمونه هایــی از آن  ، جریــان تحریم 
تنباکو یا پیروزی انقالب اســالمی در 
ایران اســت. چرا جامعه ایران تا این 
انــدازه متأثــر از کالم مرجعیت دین 
اســت اما در دیگر کشورهای اسالمی 
شاهد اثرگذاری کمتری در این زمینه 

هستیم؟
مرجعیت در ایران، در حقیقت مرجعیت در 
چارچوب مذهب تشیع اســت. در تشیع به 
لحاظ بحث امامت و این کــه ما بحثی داریم 
تحت عنوان والیت و امامــت، معتقدیم که 
پیامبر بر مردم والیــت دارد و بعد از پیامبر 
هم امامــان معصــوم والیت داشــتند و در 
زمانی ماننــد زمان کنونی کــه زمان غیبت 

امام معصوم است، باز حكومت، والیت و امر 
و نهی، در واقع شأن علما و فقهای دین یعنی 
مراجع تقلید محسوب می شود؛ این مسائل 
در چارچوب عقاید تشــیع و کالم شــیعی 

است. 
بحث والیت امامان و والیت امام زمان)عج( 
به عنوان جانشــین بحق پیامبر اسالم)ص( 
و همین طــور والیت فقیــه در زمان غیبت، 
به عنــوان پایه هــای عقیدتــی و فكری ما 
شیعیان هســتند که در ســایر کشورهای 
اســالمی، این پایه های عقیدتــی و فكری 
وجود ندارد؛ بنابراین مرجعیت به این شكلی 
که ما در تشــیع داریم و مراجع را نواب امام 
زمان)عــج( می دانیــم، اعتقــاد و تفكری 
اساسی است که در مذاهب اهل سنت وجود 

ندارد.
به همین جهت است که در ایران، مرجعیت 
دینــی، از یک قــدرت زیربنایــی و مبنایی 
عقیدتی بســیار قوی برخوردار است و مردم 
نگاهشان به مراجع تقلید دین، نگاه به وکیل 
امام زمان)عج( و به عنوان نائب ایشان است 
و نگاه بــه علما و مراجع تقلیــد، همان نگاه 

به امام معصــوم در زمان حضور محســوب 
می شود؛ این ها پایه های فكری و عقیدتی ما 
هســتند و می دانید که به هر حال انسان بر 
اســاس عقاید، افكار و جهان بینی اش رفتار 
و زندگی می کند. در ایران قدرت مرجعیت، 
تبلور قدرت امام معصــوم و یا پیامبر و نهایتاً 
تبلور قدرت خداست؛ از این جهت است که 
مرجعیت در ایران و در تاریخ سیاسی ایران 
همواره تأثیرگذار بــوده و االن هم تأثیرگذار 
اســت و این به لحاظ پایه هــای عقیدتی در 

کالم شیعی است.

در بخشی از ســخنانتان اشاره کردید 
که مرجعیت دینــی در جامعه ایران 
قدرت ایجاد یک بســیج اجتماعی در 
عرصه های مختلــف را دارد و واقعیت 
هم همین هســت، اما سؤال این است 
که چرا با وجود این پتانســیل بزرگ 
در جامعه ایران، کشــورمان نتوانسته 
از این ظرفیت عظیم برای پیشــرفت 
در عرصه هــای مختلــف اقتصادی و 
زیرســاخت های زندگی بهتر، زندگی 

در ایران، مرجعیت 
دینی، از یك قدرت 

زیربنایی و مبنایی 
عقیدتی بسیار قوی 

برخوردار است 
و مردم نگاهشان 

به مراجع تقلید 
دین، نگاه به وکیل 

امام زمان)عج( 
و به عنوان نائب 

ایشان است و نگاه 
به علما و مراجع 

تقلید، همان نگاه 
به امام معصوم 

در زمان حضور 
محسوب می شود
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راحت تــر و با امکانات مادی بیشــتر 
هماننــد آنچه کــه در کشــورهای 
توســعه یافته دنیا می بینیم، استفاده 

کند؟
در طول تاریخ اســالم و تشــیع، قرائت های 
مختلفی از دیــن، عقیــده و فرهنگ دینی 
وجود داشــته و االن هم قرائت های مختلف 
هســت؛ می بینید که مراجع تقلید، فتاوای 
فقهی شــان در مســائل مختلف مانند نماز، 
روزه، حــج و... تفاوت هایی دارد. کاًل دیدگاه 
های مراجع، هیچ وقت در هیچ دوره ای مانند 
یكدیگر نبوده اســت؛ فتــاوای مختلف در 
مسائل عبادی داشتند و در مسائل سیاسی، 
اجتماعی و تمدنی هم همین تفاوت هست. 

بعد از پیروزی انقالب اســالمی در ایران هم 
این مسائل سیاسی و اجتماعی خیلی پررنگ 
و جدی مطرح شد و مراجع تقلید ما که خیلی 
به مسائل سیاسی و اجتماعی نمی پرداختند 
و بیشتر مســائل و درس و بحثشان راجع به 
مســائل عبادی بود، به یكبــاره و با پیروزی 
انقالب اســالمی که برخی مسائل اجتماعی، 
توســط شــخص امام خمینــی)ره( مطرح 
شــد، ورود محسوسی به مســائل سیاسی و 
اجتماعی پیدا کردنــد؛ از جمله این مباحث 
مسئله حكومت، سیاســت، مدیریت کشور، 
قانون گــذاری، مجلس، قوای ثالثــه و امثال 
این ها بود. این مباحث بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران و باز شدن فضا، برای روحانیت، 
حوزه و مراجع تقلید خیلــی پررنگ و جدی 
مطرح شــد و این ها همه در پرتو اندیشه های 
امام خمینی)ره( بود. در این مســائل هم، باز 
همان تفاوت قرائت ها، تفــاوت نظرها و فتاوا 

را می بینیم. 
در مسائل تمدنی و مسائلی مربوط به اقتصاد، 
سیاســت، روابط بین الملل و امثــال این ها، 
برخی از مراجع تقلید، خیلی به دنیای امروز 
و مســائل جدید توجهی ندارند و سنتی فكر 
می کنند و برخی مراجع تقلید هم اصاًل وارد 
این مسائل نمی شوند و معتقدند اسالم همان 
عبادیات است و کاری به مســائل سیاسی و 
اجتماعــی ندارند، ولی برخــی مراجع تقلید 
دیدگاه های جدیــد دارند، کــه از آن جمله 
خود حضرت امــام خمینی)ره( و مقام معظم 

رهبری، و همچنین در حــوزه علمیه نجف، 
شهید صدر بودند که به مسائل مكاتب جدید 

پرداختند. 
در مجمــوع می خواهم بگویم کــه هنوز آن 
قرائت جدایی دین از سیاســت و جدایی دنیا 
از آخــرت، بر ذهنیــت غالب علمــا و مراجع 
تقلید ما هســت و این نظریه غالب اســت و 
همین موضوع اثرات خود را گذاشته که ما در 
مسائل زندگی امروز، صنعت، کشاورزی، سبک 
زندگی و...، از بالد غرب عقب تر هستیم؛ آن ها 
از نظر شهرســازی، ساختمان سازی، صنایع، 
خودرو، کشــتی، هواپیما و لــوازم و ملزومات 
زندگی از ما خیلی جلوتر هستند؛ گر چه ما از 
نظر مسائل فكری، فلسفی، اخالقی و عرفانی، 
در حد تئوریک از آن ها جلوتریــم، اما از نظر 
زندگی مادی در این دنیا، آن ها از ما پیشرفته تر 
هستند و ما عقب افتادیم و این به خاطر غلبه 
همین مســئله دنیاگریــزی و زهــد و امثال 
این هاست که بر ذهنیت علمای ما حاکم است.

راه حل ایــن موضوع چیســت؟ فکر 
نمی کنید بســیاری از کسانی که تفکر 
ضد دینی و الئیــک دارند و به هیچ وجه 
با دخالت دادن دین در عرصه سیاســی 
موافــق نیســتند، همیــن موضوع 
عقب ماندگی جوامع اسالمی و یا جوامعی 
که دین را در عرصه سیاســی دخالت 
می دهند را بهانه کنند و بگویند دین در 
عرصه های اجتماعی ناکارآمد اســت؟ 
واقعاً چرا دین نتوانسته در عرصه زندگی 
مادی و دنیایی مردم خودش را نشــان 
دهد و در دنیای امروز نتوانســته باعث 
توانمندی فرد در عرصه زندگی مادی و 

دنیایی او شود؟
ما هنوز زمان الزم داریم تــا این تفكر جای 
خود را بــاز کند کــه دینــداری منافاتی با 
زندگــی خوب نــدارد. واقعاً هــم دینداری 
منافات نــدارد با این که مســلمان ها از نظر 
سبک زندگی ســطح مرفهی داشته باشند 
و باال باشــند؛ یعنی دنیای خوب می تواند با 
آخرت خوب جمع شــود، اما تصور خیلی از 
علمای ما این اســت که اگر دنیا خوب شود، 
دین از دست می رود، در حالی که به نظر من 

این تفكر نادرستی است. می شود سطح رفاه 
زندگی مردم، مسلمان ها و شیعیان در سطح 
عالی باشــد، اما آن مســائل اخالقی هم به 
جای خود باشد و تعاون، همكاری، احسان، 
اطعام و دســتگیری از فقرا و بیچارگان هم 
سر جای خودش باشــد. به نظر من ما باید 
نگاهمان را عوض کنیم؛ یعنی دین را با دنیا 
می توانیم جمع کنیم و این طور نیســت که 

بین دین و دنیا تضاد باشد. 
ما باید از ســطح باالی علمــی، تكنولوژی، 
صنعت و اقتصاد برخوردار باشــیم و در عین 
حال دینداری و اعتقاد به خدا و عبادت خدا را 
هم داشته باشیم. اما تصور بسیاری از علمای 
ما در گذشــته بر این بوده است که، نه، اگر ما 
به رفاه زندگی مادی بپردازیم، دین از دست 
خواهد رفت، در حالی که واقعاً چنین نیست؛ 
و در دیدگاه افرادی چون شــهید صدر و در 
کتاب اقتصادی شان این موضوع مطرح است 
که ما می توانیم اقتصاد اسالمی را برگرفته از 
یک سری ویژگی های اقتصاد سوسیالیستی 
و اقتصاد کاپیتالیســتی داشــته باشیم و آن 
اخالقیــات و معنویات اســالمی هم به جای 
خودش محفوظ است؛ اگر این دیدگاه غالب 

شود، ما می توانیم از نظر تمدنی رشد کنیم.

در کنار مســائل اقتصــادی مردم و 
زیرساخت های  ارتقای  و  پیشــرفت 
مادی زندگی که در سؤاالت باال به آن 
پرداختیم، مورد دیگری که خیلی در 
ایران  میان جوانان جامعه مســلمان 
مطرح می شــود، مســائل فرهنگی و 
برای مثال بحث برگزاری کنسرت های 
موسیقی اســت. ممکن است جوانان 
جامعه مســلمان ایران سؤال کنند که 
اگر موسیقی و کنســرت حالل است، 
چرا در برخی شــهرها اجازه برگزاری 
آن داده نمی شود و در برخی شهرهای 
دیگر برگزار می شــود؟ مگر حالل و 
حرام خدا با مسافت 100 یا 200 کیلومتر 

دچار تغییر می شود؟ 
وقتی علمای دین بیایند و منطق خودشــان 
را ارائــه کرده و ادله شــان را بــرای مردم و 
مقلدین خودشــان بیان کنند کــه چرا در 

گفتگو

ما باید از سطح 
باالی علمی، 
تکنولوژی، صنعت 
و اقتصاد برخوردار 
باشیم و در عین 
حال دینداری و 
اعتقاد به خدا و 
عبادت خدا را 
هم داشته باشیم. 
اما تصور بسیاری 
از علمای ما در 
گذشته بر این بوده 
است که، نه، اگر 
ما به رفاه زندگی 
مادی بپردازیم، 
دین از دست 
خواهد رفت، در 
حالی که واقعًا 
چنین نیست

هنوز آن قرائت جدایی دین از سیاست و جدایی دنیا از آخرت، بر ذهنیت غالب علما و مراجع 
تقلید ما هست و این نظریه غالب است و همین موضوع اثرات خود را گذاشته که ما در مسائل 

زندگی امروز، صنعت، کشاورزی، سبك زندگی و...، از بالد غرب عقب تر هستیم
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فالن موضوع فالن نظر را داریم، بســیاری 
از شبهات و سؤاالت پاســخ داده می شود. 
از نظر بنده مــا می توانیم کنســرت هایی 
با محتــوای اخالقــی، عرفانــی و معنوی 
داشته باشــیم و می توانیم از اشعار حافظ، 
موالنا، سعدی، شبســتری و دیگر عرفایی 
که مضامین اخالقی را در قالب هنر، شــعر 
و موسیقی بیان کردند اســتفاده کنیم و با 
اســتفاده از این ابزارها، نســل جوان را به 

سمت اخالقیات و عرفان هدایت کنیم. 
بایــد قبــول کنیم کــه هر نســلی )حاال 
می خواهد کودک، جوان، پیر یا میانســال 
باشد( به اقتضای ســنی که در آن زندگی 
می کند، نیازهایــی دارد و ابزارهای خاصی 
را می طلبد که تحــت تأثیر قرار گیرد. خب 
نسل جوان، یک سن و ســال خاصی است 
که ما باید از ابزارهای هنری مناســب آنان 
استفاده کنیم؛ آن هایی که سنشان 60، 70 
و 80سال اســت، آن ها هم یک ابزارهایی 

برای تأثرپذیری در اخالقیات دارند. 
کنســرت، بخشــی از موســیقی است؛ و 
موســیقی که به طور مطلق حرام نیست، و 
اگر علمای دین بیایند و منطق خودشان را 
کاماًل توضیح دهند و ارائــه کنند و بگویند 
اگر ما با بعضی موســیقی ها و کنسرت های 
حرام مخالفت می کنیم، به این دلیل است؛ 
و از طرفی موسیقی و کنســرت، آن جا که 
تأثیر مثبت داشته باشــد، می تواند حالل 
و مجاز باشــد؛ این ها اگر منطقشان را ارائه 
کنند، قطعاً نســل جوان هم قانع می شوند. 
این مســائل باید به تدریج فرهنگ ســازی 

شوند. 
بــه قــول شــما در حكومــت جمهوری 
اســالمی، االن در تهران کنســرت هست، 
در قم نیست، در مشهد نیست، اما در شهر 
دیگری در استان خراســان هست؛ جوانان 
این ســؤال برای شــان پیــش می آید که 
چه معنی دارد که در یک شــهر موسیقی 
و کنســرت حالل باشــد و در شهر دیگری 
حرام باشد؟ این منطق را علمای دین باید 
برای نســل جوان توضیح دهند و قطعاً اگر 
این فرهنگ سازی ها صورت گیرد، به تدریج 

.مسائل به نظرم حل می شود

وقتی علمای دین بیایند و منطق خودشان را ارائه کرده و ادله شان را برای 
مردم و مقلدین خودشان بیان کنند که چرا در فالن موضوع فالن نظر را 

داریم، بسیاری از شبهات و سؤاالت پاسخ داده می شود
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حفظ اساس اسالم و دین در تقابل با استبداد 
داخلی و به کار بســتن قاعده »نفی سبیل«1 
در رویارویی بــا اســتعمارگران خارجی، از 
نخستین حرکت هایی است که در شكل گیری 
نگرش پیشرفت و تعالی مؤثر است. بی تردید 
شكست ایران در مواجهه با قدرت های بزرگ 
و از سویی برخی تحوالت اجتماعی و فكری، 
موجب شــد که مراجــع تقلیــد و نیروهای 
مذهبی برای مقابله با دشــمن خارجی به پا 
خیزند.2 بدین ترتیب در تفكــر نوین انقالبی 
شیعه، تفسیرهای »دعوت کننده به آرامش«، 
»انفعال« و »تسلیم« کنار نهاده شد و »روحیه 
انقالبی و مبــارزه«، جایگزیــن آن گردید.3 
مبنای اساســی که الگوی تعالــی در ابتدا بر 
آن تأکید داشت، لزوم استقالل از بیگانگان و 
نفی اســتعمار بود که پس از جنگ های ایران 
و روس در قیام تنباکو به جد نمایان شد و پس 
از آن رنگ و بوی ضدیت با اســتبداد به خود 
گرفت که ثمره آن، در »جنبش عدالت خانه« 

و »قیام مشروطیت« پدیدار گردید.
با گذشــت زمان، تلقــی ایرانیان شــیعی از 
برخــی مفاهیم و آموزه های فرهنگ شــیعه 
کــه در برخــی دوران های تاریخی کم ســو 
شــده بود، همچنان پررنگ می شد. اختالف 
جدی روحانیت با دولت مرکزی نشــان داد 
که مكتب اجتهادی در برابــر دولت مرکزی 
کوتاه نیامــده و به هیچ رو حاضر نیســت در 
برابر سلطنت تســلیم گردد. ناگفته نماند که 
یكی دیگر از چالش های جــدی نهاد دینی، 

مقابله با فرقه ســازی بود که سیاســت های 
اســتعماری برای ضربه زدن و ایجاد تشــتت 
در میان شــیعیان، به آن کمک می کرد.4 در 
کنار این حرکت، برخی دولتمــردان پس از 
آشــنایی با غرب، در تالش برای انجام برخی 
اصالحــات غرب گرایانه در ایــران بودند. در 
این دوران گفتمان تغییر، از درون حاکمیت 
به وجود می آید. بدین ترتیــب با تالش های 
کسانی چون عباس میرزا، قائم مقام فراهانی، 
امیرکبیر و میرزا حســین خان سپهســاالر، 
اصالحاتی از درون نظام صورت می گیرد. اما 
نگرش اصالح طلبانه افرادی چون سپهساالر 
که در قالب نگرش ترقی غربــی درخور ذکر 
اســت، نهاد دینی را تضعیف کرد. اصالحات 
غرب گرایانــه وی و اعطــای امتیــازات بــه 
خارجیان، اعتراض و مخالفــت روحانیان را 
برانگیخت. به نظر روحانیان، دولت با اعطای 
امتیاز به بیگانگان، راه مداخله آنان را در ایران 
هموارتر می کرد. در رأس مخالفان روحانیان، 
حاج مالعلی کنی قرار داشــت.5 رفتار وی با 
سپهساالر، شاخص ترین برخورد نهاد دینی و 
علمای شیعه با ارکان حكومت قاجار تا زمان  

شكل گیری نهضت تحریم تنباکوست.6
در حقیقت می توان نهضــت تنباکو را یكی از 
گام های مهم در روند شــكل گیری و تكامل 
الگوی پیشــرفت و تعالی دانســت که نفی 
ســلطه بیگانگان را در پی داشت. در سومین 
سفر ناصرالدین شاه به خارج از کشور )1268 
ش(، با تالش های امین السطان و ملكم خان، 

برخی امتیازات به بیگانگان اعطا شــد که از 
جمله آن ها واگذاری انحصاری خریدوفروش 
و تهیه توتون و تنباکو در داخل و خارج ایران 
به مدت پنجاه ســال به یک شرکت انگلیسی 
بود. مخالفت هــای بســیاری در واکنش به 
این قــرارداد صورت گرفــت؛ در تهران حاج 
میرزاحســن آشــتیانی و در عتبات مقدسه 
عراق نیز حاج میرزاحسن شــیرازی زعامت 
و رهبری مردم در مخالفــت با این امتیاز را بر 
عهده گرفتند. سرانجام با صدور فتوای تحریم 
تنباکو از سوی میرزای شیرازی، حكومت در 
سال 1270 شمسی امتیاز یادشده را لغو کرد 

و شرکت دخانیات شاهنشاهی را برچید.
نهضــت تنباکو بیــش از دیگــر جریان های 
سیاســی و مذهبی نقش بیدارگرانه داشته و 
در تكامل الگوی تعالی نقش مؤثری ایفا کرده 
اســت. این اهمیت به دالیــل گوناگونی بود؛ 
مانند گستره جغرافیایی، وحدت در حرکت، 
نفوذ مرجعیت شــیعه، غیاب روشنفكران در 
جریان نهضت، گسترش شبكه اطالع رسانی 
در میان نهاد مذهبی و نیــز پیروزی جریان 
سیاســیـ  مذهبی بــر اســتبداد داخلی و 
اســتعمار خارجی. این واقعه ضداستبدادی 
و ضداســتعماری، بر روند تكاملــی بیداری 
اســالمی و تعالی طلبی آثار بسیاری برجای 
نهاد.7 بی تردید نهضت تنباکو که نخســتین 
رودررویی در برابر استبداد بود، زمینه را برای 
جنبش های دیگر نظیــر نهضت عدالت خانه 
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ماجرای مقایسه ها
چندی پیش یكی از نخبگان کشور، یادداشتی 
نوشــته بود که در آن، بین کشور جمهوری 
اســالمی ایران و آذربایجان مقایسه ای انجام 
داده بود. اشــاره کــرده بود که بلــه، یكی از 
دندانپزشک ها می گفت که روزگاری که این 
کشور تازه مستقل شــده بود، اتباع آن برای 
ســفر به ایران می آمدند و باورشان نمی شد 
که یک کشــور، این قدر دارای امكانات، رفاه و 
امنیت باشد. باالخره در زمان شوروی سابق، 
به این مناطق مسلمان نشــین کم رسیدگی 
می شد. اما این نخبه اشاره کرده بود که حاال، 
داریم به جایی می رسیم که همین اتباع کشور 
آذربایجان، گاهی که برای سفرهای پزشكی و 
غیره به ایران می آیند، این جا را نمی پسندند و  
بخشی از ایرانی ها، از این مسئله یاد می کنند 

که بله، آذربایجان هم از ما جلو افتاده است.

نخبگان سست اراده ما
مسئله وقتی غم انگیزتر می شود که استادان 
دانشگاه، نویســندگان و اقشار مرجع جامعه، 
که اصطالح روشنفكر را به آن ها می دهیم نیز 
وارد این بازی شــده و شروع می کنند به ایراد 
گرفتن از کشــوری که در آن به دنیا آمده اند. 
روزی یكــی از دانشــجویان بابــت کاری به 
دانشــگاه تهران مراجعه کرده بــود. کمی با 
مسئول اداری دانشگاهی که با آن کار داشت، 
بگومگو کرده بود که چرا سیستم شما این قدر 
عقب مانــده اســت و از این  دســت حرف ها. 
کارمند مربوطه هم جواب داده بود که وقتی 
شــما دانشــجوها این جــا درس می خوانید 
و به جایی می رســید، ســریع شــال و کاله 
می کنید و راهی کشــورهای دیگر می شوید 
و کســی این جا نمی ماند، دیگر چه انتظاری 
دارید؟ البته این کارمنــد کالم به حقی گفته 
بود. ظاهراً کل ماجرای ما چنین است؛ خون 
دل می خوریم و نخبه پــرورش می دهیم و به 
همین راحتی، پر می کشند و میوه هایشان را 

جای دیگری می دهند.

وضعیت ما چگونه است؟
همه این حرف ها، یعنی این که ما وضعیتمان 
عالی اســت و مشــكلی نداریم؟ ما هیچ وقت 
چنین ادعایی نكرده و نداریــم؛ اتفاقاً چیزی 

راه سومی نداریم
درباره فلسفه جهادگری و تفاوت امر انتخاب

با مقوله ضرورت
این ماجرای غم انگیزی است که وقتی بیشتر جوانان و حتی پا به سن گذاشته ها می خواهند از دیگر کشورها 
صحبت کنند، کشور خودشان را به عنوان یک مملکت اسالمی، زیر سؤال می برند. صحبت هایی از این دست که 
بله، دیگران قانون دارند، پیشرفت می کنند و چنین و چنان است، واقعاً رویکرد نگران کننده ای است که برخی از 
شهروندان نسبت به کشورمان در پیش گرفته اند؛ آن هم در حالی  که کسی غیر از این شهروندان، نباید این کشور 

را بسازد و به پیش ببرد.

نگاه
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که زیاد داریم، مشكل اســت. اما کدام کشور 
در حال توســعه ای، مشــكل نداشته است؟ 
اتفاقاً همه فریاد ما، از سبک مدیریت کهنه و 
وارداتی مان است که ما را به این روز انداخته. 
ما معتقدیم در دفاع مقــدس که از مدیریت 
جهادی و رویكرد جهادی و دینی اســتفاده 
کردیم، توانســتیم به  جاهای خوبی برسیم. 
این ها، نمونه هایی بسیار عالی اند، ولی کافی 
نیســتند. ما هنوز داریم از ناحیــه مدیریت 
غیربومــی و وارداتی و عــدم اعتمادبه نفس 
نخبگانمان، ضربه هــای زیادی می خوریم. ما 
در دو ســده اخیر، زیر بار استعمار و استحمار 
فرهنگی و غیرمســتقیم قدرت های جهانی 
کمر خم نكرده ایم و این ها، باعث شده تا کلی 
عقب بمانیم. این ها را نمی شــود کتمان کرد؛ 
اما راه چاره هم، زیر ســؤال بــردن این نظام، 

مملكت و زادگاهمان نیست.

چگونه پیش تر بیفتیم؟
واقعیت اول این است که ما کلی از کشورهای 
توســعه یافته عقب مانده ایم؛ در این شک و 
شبهه ای نیســت. امروزه حتی اگر با سرعت 
این کشــورها هم به سمت توســعه یافتگی 
برویم، باز هم عقب خواهیم ماند؛ چراکه آن ها 
چند سده از ما جلوترند. پس چاره، این است 
که با نگاهی خاص تر و جهادی تر  پیش برویم؛ 
یعنی با سرعتی که چند برابر، باالتر و بیشتر 
از سرعت پیشرفت معمول این کشورها باشد. 
در این صورت می توان امیــدوار بود که چند 
دهه بعد، هم به این کشــورها برسیم، و هم از 
حیث تكنولوژی، علم، فرهنــگ و...، از آن ها 
پیش بیفتیم. این، همة داستان رویكرد و نگاه 
جهادی اســت؛ نگاهی که نه یک انتخاب، که 

یک اجبار و ضرورت است.

نگاه عمومی به علم
حاال چرا اجبار و ضــرورت؟ در این جا، باید به 
نقل قولی از دکتر احمد نادری، استادیار و مدیر 
گروه انسان شناسی دانشگاه تهران اشاره کنیم 
که به حق جزو متفكــران انقالبی این مرزوبوم 
محســوب می شــود. او در جایی، در پاسخ به 
این سؤال که ماجرای اهمیت علم که در متون 
دینی اشــاره شــده، صرفاً علم دینی و فقهی 
و قرآنی اســت یا علم های دیگر را هم شــامل 

می شــود، به نكته جالبی اشــاره کرده و گفته 
بود که از شما سؤالی دارم؛ اگر غرب امروزه این 
تكنولوژی و ابزارهای پیشــرفته را نداشت، آیا 
این قدر می توانست فرهنگ و تمدن خودش را 
در دنیا جا بیندازد و دست برتر را داشته باشد؟ 
طبیعی است که پاســخ این سؤال منفی باشد. 
فرهنگ و تمدن غربی، نه تنها چیزی بیشــتر 
از فرهنگ هــا و تمدن های دیگر نداشــته، که 
ضعف هایی اساسی و بنیادین هم دارد. اما چون 
در حوزه پیشرفت تكنولوژیک، فنی مهندسی، 
علمی و... پیش افتاده است، به راحتی می تواند 
در بستر این توسعه فنی و تكنولوژیک، پیام ها و 

فرهنگ خودش را هم جا بیندازد.

این دو، سر سازش نخواهند داشت
پس رقابت ما و جهان غــرب، رقابت فرهنگی 
صرف نیست؛ رقابت علمی، تكنولوژیک، فنی 
و مهندسی هم هســت. پس اگر می خواهیم 
شانه به شــانه این تمدن بایســتیم و حتی آن 
را به زیر بكشــیم، باید در همــه این جنبه ها، 
نه تنها عقب ماندگی هــا را جبران کنیم، که به 
پیشــرفت های بیش از آن ها هم دست یابیم. 
تمدن ناب اســالمی و تمدن غربی، تضادهای 
بنیادینی دارد. نگاه به انســان، سبک زندگی، 
عدالت، آفرینش، معــاد و...، جزو تفاوت های 
بنیادین این دو تمدن محســوب می شــوند. 
پس طبیعی اســت که به صــورت ذاتی، بین 
این دو تمدن رقابت ســختی در جریان است. 
ســردمداران تمــدن غــرب، از ناحیه تمدن 
اســالمی و رویش هایی که در آن جریان دارد، 
احساس خطر می کنند، چراکه معتقدند این 
تمدن اگر پــا بگیرد، تمدن غربی به حاشــیه 
خواهد رفت و این، اتفاقی اســت که هیچ گاه 
خواهان آن نیســتند و به شــدت با آن مقابله 
می کنند. این رقابت، به حوزه پیشرفت علمی، 
فرهنگی، فنی و مهندسی هم کشیده می شود. 
پس مفهوم مهم رویكرد جهادی، این جا نمود 
پیدا می کند که ما در رقابت و جنگی نفس گیر 
با این تمدن هســتیم؛ به واسطه تضاد مفاهیم 
بنیادین این دو تمدن. و این که در هر حوزه ای، 
اعم از فنی، مهندســی، تكنولوژیــک، علوم 
انســانی و... که از آن ها عقب بیفتیم، ناچاریم 
که سرمان پایین باشــد و از داشته های آن ها 

استفاده کنیم.

کفر در برابر ایمان
بــا چنیــن نگاهی، جهــاد مفهومــی عام و 
عمومی پیــدا می کند. در هــر جایی بتوانیم 
غرب و تمدن غربی را به زیر بكشــیم، یعنی 
که امكان جهاد وجود داشته و دارد. با چنین 
نگاهی، کلی کار نكرده وجــود دارد و کلی از 
حوزه ها برای ورود پیش چشــمانمان پدیدار 
خواهد شد. این جاســت که مفهوم آقایی در 
علم، فرهنگ، تولید، اقتصاد و سیاست، نمود 
پیدا می کنــد؛ آقایی نه به معنای ســروری 
یک کشور بر کشــورهای دیگر، که به معنای 
ســروری یک نگاه ایمانــی و وحیانــی، بر 
نگاه های دنیایی و مادی دیگر. به عبارت دیگر، 
مــا دو انتخاب بیشــتر نداریم: یا پیشــرفت 
می کنیم و از غرب جلــو می زنیم و حق مان را 
می گیریم؛ یا غرب کماکان در حال پیشرفت 
اســت، جلوتر از ماســت، به راحتی حرفش 
را به کرسی می نشــاند و ما را تحت استعمار 

فرهنگی، علمی و اقتصادی قرار می دهد.

فقط کار جواب می دهد
راه چاره چیست؟ کار و کار و کار؛ فقط همین. 
البته بــه قول شــهید باقــری، در ابتدا نیت 
خالص و بعد، تالش فــراوان. با چنین نگاهی 
است که ما یک جهادگر محسوب می شویم. 
یک جهادگــر، می دانــد که اگــر در حوزه 
کاری خــودش آقای جهان نشــود، دیگران 
آقای جهان شــده و تمدن، حرف و خواسته 
خودشــان را به کرسی خواهند نشــاند. در 
آن صورت آیا به حال اســالم و دین خدا دل 
خواهند سوزاند؟ آیا این برای ما ننگ نیست 
که مقدرات اقتصادی جهــان در خزانه داری 
آمریكا امضا بشود؟ یا پیشرفته ترین تجهیزات 
را باید از غرب گدایی کنیم؟ یا آمریكا امروزه 
نســبت به مهاجرانی که همه داشــته های 
فرهنگی و علمــی اش را از آن ها دارد، چنین 
موضعی داشــته باشد و مســلمانان و حتی 
مهاجــران کشــورهای دیگــر را، این چنین 
تحقیر کند؟ نگاه جهادی، یعنی که ما دو راه 
بیشــتر نداریم: یا از غرب باید پیش بیفتیم و 
این تمدن را به زیر بكشیم؛ یا کماکان توسط 
این تمدن و ســردمداران آن، به زیر کشیده 
خواهیم شد. یک جهادگر،  راه سومی ندارد و 

 ...نمی شناسد

ما دو انتخاب بیشتر 
نداریم: یا پیشرفت 
می کنیم و از غرب 

جلو می زنیم و 
حق مان را 

می گیریم؛ یا غرب 
کماکان در حال 
پیشرفت است، 

جلوتر از ماست، 
به راحتی حرفش را 
به کرسی می نشاند 

و ما را تحت 
استعمار فرهنگی، 
علمی و اقتصادی 

قرار می دهد

یك جهادگر، می داند که اگر در حوزه کاری خودش آقای جهان نشود، 
دیگران آقای جهان شده و تمدن، حرف و خواسته خودشان را به کرسی 

خواهند نشاند
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انگیزه های الهی و معنوی در مقوله مدیریت جهادی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما وقتی شما در مقام 
قیاس این سبک مدیریتی با دیگر سبک های متداول 
مؤلفه های  که  می رسید  نتیجه  این  به  برمی آیید، 
مدیریت جهادی که ناظر به مدیریت اسالمی است، 
بر مبنای نیت های الهی سامان می یابد، اما در دیگر 
سبک های مدیریتی، کسب سود و منفعت به وسیله 

ابزارهای مختلف  در رأس امور قرار دارد.

مدیران جهادی این گونه اند
بــدون  محرومیت زدایــی  مســیر  در  حرکــت 
پیش داوری هــای احتمالــی، یكی از اساســی ترین 
ویژگی های مدیر جهادی اســت. مســئولیت پذیری، 
نینداختن توپ کم کاری ها در زمین دیگر مسئوالن و 
مدیران قبلی و همچنین خالقیــت و نوآوری، ازجمله 
ویژگی های مدیــران جهادی اســت. همچنین عدم 
محافظه کاری در تصمیم گیری هــا را می توان از دیگر 

خصایص مدیر جهادی دانست.

بازبینی نظام آموزشی و تربیتی
برای نظام مند کردن سبک مدیریت جهادی، نیازمند 
مدیران جهادی با خصوصیات مطرح شــده هســتیم. 
نظام مند کردن ســبک مدیریت جهــادی موضوعی 

اســت که توجه بــه آن می توانــد بخــش اعظمی از 
مشــكالت معیشــتی و اقتصادی که امروز مردم با آن 
دست وپنجه نرم می کنند را از ســر راه بردارد. گام اول 
در مسیر تحقق این امر، تربیت مدیر جهادی است که 
البته به یک الگوی نظام مند تربیتی نیاز دارد. به شكل 
بدیهی و بر مبنای اندیشــه ای منطقی، این حرکت را 
به صورت سیســتماتیک می توان انجــام داد و محقق 
کرد. کاماًل مشخص است که دســتیابی به این مبانی، 
نیازمند فرآیند و سازوکارهای مختص به خود است. اگر 
بخواهیم مثاًل فارغ التحصیالن دانشگاه هایمان در قامت 
مدیران جهادی ظاهر شوند، طبیعتاً باید نظام آموزشی 

را به همراه نظام تربیتی مورد بازبینی جدی قرار دهیم.

همه چیز از قبل از تولد آغاز می شود
این تربیت، قبل از تولد شروع می شود؛ یعنی مادری که 
جنینی را در رحم دارد و بنایش بر این است که فرزندی 
موفق، آینــده دار و در عین حال همراه بــا ارزش های 
اخالقی، انســانی و معرفتی تربیت کند. اگر تمام این 
شاخصه ها با برخی دیگر از محاسن اخالقی و تخصصی 
توأمان شــود، فرزندی تربیت خواهد شد که در حد و 
اندازه های یک مدیر جهادی موفق می تواند در جامعه 
نقش مثبتی ایفا کند. پس تربیت مدیر جهادی قبل از 
تولد شروع می شــود، تا بعد از تولد و دوران مختلف، از 

کودکی و نوجوانی گرفته تا جوانی و ورود به دانشــگاه. 
تمام نظام مدیریت تربیتی باید به شــكلی تنظیم شود 
که مقدمات این کار را فراهم سازد. مهدکودک های ما 
باید ادبیاتشان را در همین راستا تغییر دهند و دولت، 
نظام آموزشــی و دانشــگاه ها نیز می بایست به همین 

ترتیب عمل کنند. 

باید نگاه بلندمدت داشته باشیم
نظام آموزشــی باید در بخش آموزش های رســمی و 
کتاب هایی که آموزش می دهنــدـ  چه در تربیت های 
رســمی و چه در تربیت های غیررســمی مثل اردوـ  
گزاره هــای مدیریت جهادی را به طور غیر مســتقیم، 
متناسب با گروه سنی شــان، به فرزندان آموزش دهد. 
گاهی در ســخنرانی هایم که مخاطبین پدر و مادران و 
بعضی وقت ها نیز معلمان و اساتید دانشگاه )اساس این 
فضای تربیتی( هستند، عرض می کنم که تصور کنید 
کسی که زیرمجموعه شماســتـ  نوزاد، دانش آموز یا 
دانشجوی شماـ  قرار است در یک مدت زمان مشخص 
و معین، وزیر یــا رئیس جمهور به دردبخور شــود که 
معاونانش را جهادی و انقالبی نــام می گذاریم. در این 
صورت شما از امروز به چه شــكلی برنامه تربیتی خود 
را دنبال خواهید کرد؟ تصور کنید این شخصی که نظام 
تربیتی او در دستان شماست، قرار است رئیس جمهور 
شــود، ایــن رئیس جمهور آینــده را چگونــه تربیت 
می کنید؟ ما در این زمینه به شدت به تولید محتوا نیاز 

داریم. 

پیشنهادهایی که مورد بی لطفی واقع شد
چندی پیش ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت 
از ما خواســت که در ارتباط با بحث فرهنگی به آن ها 
کمک و یاری برسانیم. در جلسه ای که با حضور نماینده 
وزیر علوم و نماینده وزیر آموزش وپرورش برگزار شــد، 
ما عرض کردیم که شــما بیایید و نظام آموزشی را به 
نحوی بازطراحی کنید که در راستای اقتصاد مقاومتی 
گام بردارد، به این شكل که فارغ التحصیالن مدارس و 
دانشگاه های ما اگر در پست مدیریتی ظاهر شدند، به 
یک مدیر جهادی مبدل شوند، اگر در فضای خصوصی 
وارد بازار کار شــدند، یــک کارآفرین موفق باشــند و 
این کاماًل شدنی است و در دســترس است. ما در این 
چارچوب به ادبیاتش دسترسی داریم، فقط باید محتوا 
طراحی شود و فرآیندها و سازوکارهایش به این سمت 
برود. متأسفانه این پیشــنهاد را نه نماینده وزیر علوم 

 .پذیرفت و نه نماینده وزارت آموزش وپرورش

افق بلند مدیریت
نگاهی به روش های تربیت مدیر جهادی در سپهر انقالب اسالمی

دکتر حجت  اهلل عبدالملكی
 اقتصاددان و استاد دانشگاه
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اساساً حرکت در مسیر تحقق اهداف متعالی انقالب اسالمی و دستیابی و موفقیت 
در راستای ایدئولوژی طراحی شده در نظام اسالمی، نیازمند رشد و کمال آحاد 
جامعه و بسط عدالت، منوط به استفاده از الگوی مدیریتی متناسب با آن است. 
داشتن چنین الگوی منسجم و دقیقی، نیازمند مبانی برخاسته از حقایق و کمال 
منحصربه فردی است که با مبادی ماده بنیاد فکری و تمدنی غرب در تعارض است. 
الگوی مدیریتی و سازمانی مطلوب برای مدل تمدنی در افق انقالب اسالمی با آن 
اهداف متعالی و مختصات ایده آل، مبتنی بر ارزش های الهی است. یکی از غنی ترین 
مفاهیم و الگوهای مدیریتی مطرح در چارچوب کمال محور تمدن اسالمی، سبک 

»مدیریت جهادی« است.

از پارادایم تا سبک مدیریتی
مدیریت جهادی بر اســاس آموخته ها، فرهنــگ و معارف دینی مــا یک پارادایم 
محسوب می شود. پارادایم سرچشمه ای دارد که از آن سبک می جوشد و می تواند 
روش هایی را ایجاد کند و اگر ما آن را ســبک قلمداد کنیــم، باید تعریف کنیم که 
پارادایم آن چیســت. جهاد و مدیریت جهادی یک پارادایم اســت که بر اســاس 
مشخصه های خود خالق سبک، روش، راهبرد و شیوه خواهد بود. آنچه را که تحت 
عنوان مدیریت جهادی به عنوان یک پارادایم تعریف می کنیم، تعریفی کلی است. 
در این تعریف کلی، بخشــی از آن  که به عنوان مدیریت قلمداد می کنیم، مسئول 
به کارگیری مؤثر و کارآمد همه منابع مادی و انسانی، برنامه ریزی یكپارچه، هدایت و 
کنترل مناسب برای هدف سازمانی مشخص است. بخش مدیریت عام بر اساس یک 
نظام ارزشی برای اهداف باال صورت می گیرد؛ بنابراین این بخش مدیریتی، در همه 

جای دنیا صورت می گیرد.

ناکام گذاشتن دشمن
بخش دوم آن برمی گردد به این که جهاد چیســت و آن بخش جهادی در مواردی 
است که دشمنی برای آن مترتب است و این دشمن قصد دارد به نوعی یک کشور، 
یک قوم و یک ملت را در موضع تهدید قرار دهد و به تهدید خود عمل کند. مدیریت 
جهادی یعنی به کارگیری همه منابع و هدایت و کنترل آن با یک تالش صددرصدی 
که هدف آن ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش است. در مدل اسالمیـ  ایرانی، 
دشمن تعریف شــده ای وجود دارد که اهداف مشخصی دارد؛ مثاًل هدف اقتصادی، 
این را هدف گذاری کرده و قصدش فلج کردن یک کشــور است و هدف اصلی  این 

است که یک نظام را ناکارآمد نشــان بدهد و در مرحله بعد نیز هدفش این است که 
اسالم را به عنوان یک روش، شكست خورده قلمداد کند؛ این که که اسالم نمی تواند 
حكومت داری کند. پس در مدل ایرانیـ  اســالمی مدیریت جهادی، باید دشمن را 

سرخورده و مأیوس کنیم تا نتواند به اهداف پلید از پیش تعیین شده اش دست باید.

اولین کاری که باید انجام داد
اما برای اثرگذاری مؤلفه های مدیریت جهادی و ترویج آن باید روش های درســت و 
صحیحی را به کار گرفت. خواه یا ناخواه یكی از راه های گفتمان ســازی این است که 
کســانی که به علم مدیریت و به مفاهیم اصلی پارادایم جهادی آشنا هستند و تجربه 
کار مدیریتی دارند، بنشینند و بر اســاس این چهارچوب اهداف را مشخص کنند که 
امروز تالش در چه حوزه هایی، جهاد قلمداد می شــود. مثاًل در حــوزه علم، اقتصاد، 
اشتغال و امنیت ملی که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مشخصاً بیان کرده اند، باید 
چارچوب ها مشخص شود. بنابراین باید استعدادهای ملی ما در حول محور هدف های 

بزرگ و خاصی متمرکز شوند. این اولین کاری است که باید انجام داد.

راهکارهای بعدی
دوم این که بســیج و تمرکز امكانات ملی را به این سمت وسو بیاورند. سوم این که این 
موضوع را به خوبی تبیین کنند که حضور در این عرصه تــا چه حدی می تواند منافع 
ملی، ارزش های دینی و اجر اخروی برای کشــور به ارمغان بیاورد؛ این گونه است که 
می توانند تمام اســتعدادها را در این عرصه بیاورند. بخش بعدی این است که باید در 
هدایت، کنترل و مدیریت برنامه داشــته باشــیم، زیرا اگر گفتمان سازی کنیم، ولی 
نتوانیم هدایت و کنترل داشته باشیم، سرخوردگی ایجاد می شود. ممكن است تعداد 
زیادی با این فرهنگ سازی به عرصه مدیریت جهادی روی بیاورند، ولی توان مدیریتی 
آن وجود نداشــته باشد. لذا باید در بخش سوم که فرهنگ ســازی را شكل می دهیم، 
به موازات آن، هدایت، کنترل و سامان دهی را هم داشته باشیم تا مشكلی پیش نیاید و 

 .هر روز اشتیاق به حضور در عرصه مدیریت جهادی بیشتر شود

پروفسور مصطفی قانعی
معاون پژوهشی سابق وزارت بهداشت

راه های گسترش مفهوم  مدیریت جهادی چیست؟

مأموریت؛ سرخورده کردن دشمن
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خوشبختانه ما در مسیر عملیاتی کردن مختصات 
مدیریت جهادی، با خأل مبانی تئوریک روبه رو نیستیم. 
ما به قدر کفایت برای آغاز یک اصالح بنیادی در نظام 
بانکی و مدیریتی خود نظریه داریم. اما با کمال تأسف 
باید عرض کنم که مختصات و خصوصیات مدیریت 
جهادی در بسیاری از مقامات ما، از حوزه بانکی گرفته 
تا دیگر دستگاه های اجرایی، نه تنها وجود ندارد، بلکه 
مدیران ما هیچ گونه آشنایی نیز با آن ندارند و این 
تولید و  نه تنها  بانکی  موجب شده که ما در بخش 
رفاه مردم را تسهیل نکنیم و در مسیر تحقق اقتصاد 
مقاومتی گام برنداریم، بلکه سیستم بانکی به سمت 

یک بحران ناگوار پیش برود. 

دردسر غیرجهادی ها
مدیر غیر جهــادی، مدیری اســت کــه اوالً بحران را 
نمی پذیرد و ثانیاً اقدامات الزم را بــرای رفع بحران در 
دســتور کار قرار نمی دهد؛ به جهت این کــه حاضر به 
تحمل زحمت نیســت و قصد ندارد وارد چالش شــود. 
متأسفانه با وجود ساختار مریض این چنینی، حتماً در 
اصالح طرح تحول با چالش مواجه خواهیم شد. کسانی 
که منافعشان درگیر اســت فریاد برخواهند آورد؛ حتی 
ممكن اســت اقدامات خصمانه ای نیز انجام دهند. در 
این جا اگر روحیه جهادی در مدیریت مبســوط نباشد 

و ســاری و جاری نگردد، اصالحات اتفاق نمی افتد. ما 
در اوایل انقالب با نهادهــای انقالبی و مدیریت جهادی 
به شــكل خیلی پررنگ تر و ملموس تر از امروز روبه رو 
بودیــم. نهادهایی کــه در عرصه اقتصــادی و عمرانی 
تالش های بی شــائبه ای را انجام دادند؛ از جمله جهاد 
ســازندگی. اما هر چه قطار انقالب بر سرعتش افزود و 
سال ها از پی هم گذشت، متأسفانه این قصه کمرنگ تر 
شــد، کما این که مشــاهده می کنیم امروز این مهم به 
حداقل ممكن رسیده و شاخصه ها و مؤلفه های مدیریت 
جهادی که می بایســت رویكرد مدیران کشوری باشد 

ظهور و بروزی ندارد.

الگوی جدیدی که از انقالب زاده شد
انقالب اسالمی با خودش یک فرهنگ و الگوی جدید را به 
ارمغان آورد که بخشی از این فرهنگ و الگو همین رفتار 
جهادی است که در همه عرصه ها، هم در رفتار خانوادگی 
و فردی، و هــم در عرصه های اجتماعــی و در باالترین 
ســطوح اجتماعی و مدیریتی به منصه ظهور رسید. اما 
متأســفانه در مقاطعی تفكراتی بر کشور حاکم شد که با 
مبانی انقالب زاویه داشت. این تفكرات از دستگاه اجرایی 
کشور در بدنه مدیران گسترش یافت. البته در مقاطعی 
هم تفكر جهادی در مدیریــت و کاًل تفكر انقالبی در کار 
بیشتر و پررنگ تر بود. در زمان بعضی از رؤسای جمهور 
کمرنگ تر بــود، ولی در هر صورت بخشــی از این قضیه 

برمی گردد به التزام یا عدم التزام رئیس دستگاه اجرایی 
که در حقیقت به فرهنگ مبدل شده و در سیستم اجرایی 
کشور منتشر شده و به تبع آن وارد حوزه های دیگری غیر 
از دستگاه های اجرایی هم می شــود. به  هر حال افرادی 
بودند که در جایگاه های عالی دولتی حاضر بودند و بعضاً 
شاید تفكرشــان خیلی مبنای انقالبی نداشت یا این که 
در مسیر به نوعی لغزیدند، البته این لغزش به معنای این 
نیست که تعارض با انقالب اسالمی داشتند، بلكه برایشان 
عمل کردن به بعضی از آرمان ها و فرهنگ انقالبی سخت 
بود و به همین دلیل آن را کنار گذاشتند. این ها آمدند و 
مسئولیت های عالی را گرفتند و این نوع نگاه را در جامعه 

منتشر کردند. 

مسئوالنی که ویروس فرهنگی منتشر می کنند
موضوعات فرهنگی مثل ویروس در سطح جامعه منتشر 
می شود، به خصوص اگر وارد کانال های خاصی شود، این 
مؤلفه ها مثل شاهرگ با سرعت بیشتری منتشر می شود. 
شما اگر خدای ناکرده بخواهید یک شهر را مسموم کنید، 
ســم را آماده می کنید، در منبع آب می ریزید تا از طریق 
لوله های اصلی توزیع شود. فرهنگ بدی که در مسئولین 
رایج می شود این اســت که آن ها در نقش شاه لوله اصلی 
شهر می توانند یک کشــور را تحت تأثیر قرار دهند. من 
فكر می کنم یكی از دالیل از بین رفتن ظاهری نهادهایی 
مثل جهاد سازندگی این است که بعضی از مدیران ارشد 
در ســطوح عالی دســتگاه اجرایی دچار انحرف شدند؛ 
انحراف از رویكرد اصلی انقالب اســالمی و متأسفانه این 
نقطه تاریک از دوران دولت سازندگی منتشر شد و خیلی 
از مدیران میانی و سطح پایین هم تصور کردند حاال که 
این آقای مســئول به این شــكل فكر می کند و این طور 
عمل می کند، پس البد این جور عمل کردن از هر حیث 
بهتر اســت و به طور طبیعی آن هایی که با این سیستم 
در تعارض باشــند، پس زده می شوند و از سیستم بیرون 
می روند و کســان دیگری که اســتعداد بیشتری برای 

 .همراهی این رفتار دارند وارد سیستم می شوند

مدیریت جهادی 
چه زمانی به فراموشی سپرده شد؟

ارمغان انقالب
دکتر ابراهیم رزاقی

اقتصاددان
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هرجا سخن از ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در سطح گسترده به میان می آید، عده ای 
آن را دور از دسترس می دانند و به صاحبان چنین اندیشه هایی برچسب پوپولیستی 
و عوام فریبی وارد می کنند. شاید دلیل ابهام پراکنی های دیروز و امروز، به واسطه 
عدم آشنایی این افراد با مختصات مدیریت جهادی باشد. مدیرانی که چشم ها را 
تنها به بیرون از مرزها دوخته اند و به دلیل عدم اعتماد به نفس و همچنین نداشتن 

عزت  نفس، ظرفیت های داخل برای آن ها هیچ گونه جذابیتی نداشته و ندارد.

موفقیت در دسترس است
اگر نقشه راه اقتصادی کشــور بر مبنای اقتصاد خرد و دستیابی به اقتصاد مقاومتی 
بود، خیلی زودتر به مؤلفه هــای اقتصادی مورد نظر جامعه که در راســتای اهداف 
انقالب اسالمی نیز محسوب می شود، دســت پیدا می کردیم. مدت هاست که شعار 
سال از سوی مقام معظم رهبری، اقتصادی و با تأکید ویژه بر اقتصاد مقاومتی است. 
نكته حائز اهمیت این که عملیاتی کردن اقتصــاد مقاومتی، منوط به برطرف کردن 
مشكالت ساختاری بر ســر راه این مهم اســت که با تكیه  بر ظرفیت های مدیریت 

جهادی و تالش برای رسیدن به مبانی پرارزش و حیاتی آن در دسترس است.

کاهش هزینه اشتغال
در کنار این ها، انگیزه های پایین کار کردن به همراه مشــكالت ســاختاری در بدنه 
اقتصاد که تولید را با مصائب متعدد روبه رو کرده، ازجمله مواردی اســت که گریبان 
اقتصاد ما را گرفته است. به لحاظ تئوریک بنگاه های اقتصادی کشور از ظرفیت خالی 
برخوردارند و بخش اعظمی از ظرفیت بالقوه آن ها مورد اســتفاده قرار نمی گیرد. با 
استفاده از این ظرفیت، دستیابی به ایجاد ســازوکار 5 میلیون شغل در کشور کاماًل 
فراهم است. شما در نظر داشته باشید که نزدیک به 70 درصد از بنگاه های اقتصادی، 
با کمتر از پتانسیل خود در حال انجام فعالیت هستند. در این شرایط برای تولید هر 
شغل در کشورـ  با در نظر گرفتن تهیه زیرســاخت هاـ  دولت باید چیزی حدود یک 
میلیارد ریال هزینه کند، این در حالی است که اگر بخواهیم از یک زیرساخت آماده 
و ظرفیت خالی و مغفول بنگاه ها استفاده کنیم، این هزینه به یک دهم و حدود 100 

میلیون کاهش پیدا می کند.

ظرفیت های نادیده
این در حالی اســت که ما در برخی از حوزه های تولید با ظرفیت های بالاســتفاده و 

خالی روبه رو هستیم. فقط با ممانعت از ورود کاالی قاچاق به کشور تصور می کنید 
چه میزان شــغل در کشــور ایجاد خواهد شد؟ اگر بر اســاس تكیه  بر ساختارهای 
مدیریت جهــادی، ورود کاالهــای قاچاق را محــدود کنیم، از این مســیر حدود 
یک میلیون و سیصدهزار شغل برای مردم و جوانان بیكار جامعه فراهم خواهد شد؛ 
نكته ای که تاکنون دولت ها نسبت به آن بی اعتنا بوده اند. از سوی دیگر این موضوع 
را نیز در نظر بگیریــد که در حال حاضر 4.5 میلیون نفــر در بخش صنعت و معدن 
مشغول به کار هستند، این در حالی است که 60 درصد از ظرفیت این بخش مغفول 
مانده؛ یعنی 3.5 میلیون نفر از جمعیت شاغلین کشور که اختصاص به حوزه صنعت 
و معدن دارند، تنها 40 درصد از این فضا را اشــغال کرده اند. حال اگر از ظرفیت های 
این بخش به شكل بهینه و درست بهره برداری شــود، می توان در کمترین حالت و 
در بدبینانه ترین شكل ممكن، فقط 3 میلیون شغل به شكل حقیقی و با هزینه کرد 
بسیار پایین ایجاد کرد، هزینه پایین به این دلیل تحقق می یابد که بخش اصلی که 

همان فراهم کردن زیرساخت هاست، در این بخش کاماًل مهیا و آماده است.

نیمی از صنایع ما بالاستفاده اند
از دیگرســو، درآمد حاصل از هدفمنــدی یارانه ها و همچنین فعــال کردن بخش 
گردشگری حالل و گردشگری پزشكی نیز درآمدی سرشار عاید کشور خواهد کرد 
که این درآمد، اشــتغال زایی را نیز به همراه دارد و هر گردشــگر نیز به طور متوسط 
1000 دالر ارز در کشــور هزینه می کند. ریشــه کنی تورم و رکود در کشور که در 
ظاهر به یک موضوع الینحل در دولت ها مبدل شده، با جهاد ضد بیكاری و نقشة راه 
اقتصادی مبتنی بر مختصات مدیریت جهادی در مسیر شكوفایی قرار خواهد گرفت. 
متأسفانه عدم توجه به سیاست های اقتصاد خرد، زمینه رکود و بیكاری را در کشور 
فراهم کرده است و ظرفیت بیش از 50 درصد صنایع ما را بالاستفاده گذاشته که به 

 .دلیل مستهلک بودن تجهیزات بنگاه ها و عوامل بسیار دیگر است

آیا ادعاهای مطرح شده درباره مدیریت و
 فرهنگ جهادی، واقعی به نظر می رسد؟

دوای بیکاری و 
مشکالت اقتصادی

دکتر امیر غالمی
 استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد
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اصحاب عاشورا از عشقی راستین به خدا برخوردار بودند و از این رو، عشق آن ها 
با عقلشان که بر سالمت فطری خود باقی بود، کامالً هماهنگ بود و هرگز عشق و 

عقلشان در تعارض با هم قرار نگرفت

سه نفر در حال کار کردن بودند. از اولی پرسیدند که چه می کنی، گفت 
دیوار می سازم. از دومی پرسیدند چه می کنی، گفت معیشت می کنم تا 
خانواده ام نیازمند دیگران نباشد. از سومی پرسیدند چه می کنی، گفت 
مسجد می سازم. هر سه نفر، بّنا بودند و با آجر و مصالح کار می کردند. اما 
به نظرتان، انگیزه کدام یک ماندگارتر و مقدس تر است؟ طبیعی است کسی 
که در این نیت است که مسجدی می سازد؛ او هم دیوارش را باال می برد، هم 
معیشت خانواده اش را تأمین می کند، هم از سمت وسوی خداوند اجر می برد.

همه چیز نیت است
همه ماجرای نگاه و سبک زندگی جهادی همین است. همه چیز، به نیت 
و فكر آدمی برمی گردد. قالب و صورت رفتارها شاید یكی باشد، اما غایت 
و نیت آن ها متفاوت، و به همین دلیل اســت که در روز قیامت، خیلی ها 
متعجب خواهند شد؛ چراکه پرده ها کنار خواهد رفت و مشخص خواهد 
شد رفتارهایی که یكسان بوده اند، غایت ها و نیت هایی متفاوت داشته اند. 
به قول معروف، چه بسا کسی در میدان نبرد علیه دشمن دین کشته شود 
و شهید نباشد، ولی کســی در ابتدای صبح و با نیت الهی، سر کار برود و 

تصادف کند و اجر شهید را ببرد.

بر اساس نیت هایمان محشور می شویم
پیش از پرداختن به سبک زندگی و نگاه جهادی، باید از نیت، ارزش و قدر 
آن در دیدگاه اسالمی، چیزهایی بدانیم. در این مورد، بهتر است که سخن 
کوتاه کنیم و سخن بزرگان و پیشــوایان دینی مان را نقل کنیم، که برای 
توجیه این نگاه، ارزشمندترین و بلیغ ترین کالم است. پیامبر بزرگوارمان 
در این باره می فرماید »خداوند به شــكل و ظاهر شما نظر نمی کند، بلكه 
توجه او تنها به دل ها و نیت های شماســت.«1 در کتــاب »ُغرر« صفحه 
399، حضرت امیر)ع( اشــاره می کنند که فضل و رحمت الهی برای هر 
کسی، به اندازه نیت اوســت. امام جواد)ع( نیز می فرماید: »نیت و اهداف 
باطنی انسان زودتر از اعمال بدنی او به پیشگاه خداوند متعال می رسد.«2 
همچنین در حدیثی دیگر از امام صادق)ع( آمده است که »خداوند در روز 

قیامت، مردم را بر اساس نیت و مقاصد باطنی شان محشور می کند.«3

به دل های شما نگاه خواهد شد
البته بحث نیت در احادیث، بحثی دنباله دار اســت و نمی شــود به 
همین مقدار بســنده کرد. چند حدیث دیگر در این باره را نیز عیناً 
مرور می کنیم: »چه بســا عملی )خوب( بوده امــا خیال و نیت )بد( 
آن را تباه کرده است.«4 »کســی که نیت او خوب و صادقانه باشد، 
توفیقات الهی یــار و مــددکار او خواهد بود.«5 پیامبــر اکرم)ص( 
می فرماید: »إّن اهلّل تعالی ال ینُظُر إلی أجساِمكم، و ال إلی أحسابِكم، 
و ال إلی أموالِكم، و لكن ینُظُر إلی ُقلوبِكم، فَمــن کاَن لَُه َقلٌب صالٌِح 
تََحنََّن اهلّل علَیِه؛ خداوند متعال نه به ظاهر شــما نــگاه می کند، نه 
به حسب و نســب شــما و نه به دارایی هایتان، بلكه به دل های شما 
می نگرد. پس هر که دلی پاک و شایســته داشته باشد، خداوند بر او 

مهربانی و رحم می کند.« 

از جهاد ما تا سخت کوشی آن ها
احادیث شریفی از این دست فراوان اند، که ما را به این نتیجه قطعی 
می رســانند که شــاید اعمال، صورت یكسانی داشــته باشند، اما 
نیت های یكســانی ندارند. این بحث، دقیقاً مغز نگاه جهادی است. 
در مدیریت، زندگی و نگاه جهادی، شاید شما نیز همچون مردمان 
دیگر کشورها و مكتب ها، کارهای خاص و یكسانی را انجام بدهید، 
اما به واسطه نیتی که در پیش گرفته اید، با آن ها متفاوت می شوید. 
بحث نیت و تدقیق در آن، باعث می شــود تا مرزهای نگاه جهادی از 
نگاه ملی دیگران جدا شود. وگرنه دیگران نیز، در کشورهایی چون 
ژاپن، آلمان، کره جنوبی، ســنگاپور، مالــزی و امثالهم، برای رفاه و 
سربلندی کشورشان، ســنگ تمام گذاشــته اند و حتی از خواب و 
خوراک و سالمتی شــان نیز زده اند؛ اما هیچ کدام این ها، جهاد تلقی 
نمی شود. شــما وقتی جهادی هســتید که در ابتدا، نیت بكنید که 
می خواهید برای پیروزی و ســربلندی جامعــه ایمانی و توحیدی  
کاری انجام بدهیــد. و البته قدم قبل تر آن، ایمان شــما به خداوند 
اســت؛ بحثی که در کنار نیت الهی، باعث می شود تا تكلیف تفاوت 

نگاه جهادی، با نگاه های توسعه محور دیگران مشخص شود.

تمام حرف تفکر جهادی این است که
 کسی نباید برتر از اسالم باشد

جهِت نگاه جهادی
عیسی محمدی
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همه چیز در مشت شماست
نكته جالب در این بحث، این است که شــما نه تنها چیزی را به نسبت 
دیگران از دســت نخواهید داد، که اتفاقاً چیزهای بیشــتری را هم به 
دســت خواهید آورد. درست مثل عطرفروشی هســتید که عطرها را 
جابه جا می کند، و طبیعی اســت که خود نیز خوشــبو خواهد شد. در 
واقع در نگاه توحیدی، همه چیز از خدا آغاز شده و به خدا باز می گردد 
و خداوند، باالترین اثربخش و اثرگذار عالم اســت. وقتی شما با چنین 
نگاهی  پیش می روید، هم انرژی روانی و روحی بسیار زیادی به دست 
خواهید آورد، هم این که طبق احادیث شــریفی که نقل شد، خداوند 
به اندازه نیت و اخالص شما، نعمت ها، کمک ها و موهبت هایش را هم 
نصیبتان خواهد کــرد. ضمن این که ارج  و قرب بســیاری هم خواهید 

یافت و همسایة شهدا و چه بسا باالتر از آن ها خواهید شد.

نمی دانم، نمی توانم و نمی شود، نداریم
در حوزه کار، روحیه و نگاه جهادی، بد نیست نیم نگاهی به گفتارهایی 
از آیت اهلل العظمی حســین مظاهری، مرجع معظــم تقلید معاصر و 
مسئول حوزه علمیه اصفهان داشته باشــیم. البته از این دست نگاه ها، 
نزد دیگر علمای انقالبی ما نیز مشاهده می شود که به واسطه محدودیت 
این مقاله، ذکر آن ها را به وقتی دیگــر وا می گذاریم. آیت اهلل مظاهری 
در یكی از سخنرانی های خود اشــاره می کند که »....در این سی چهل 
ســال، ما باید آقای در علم شده باشــیم و خودکفا در علم باشیم. علم 
دینی حرفی است و معلوم است از اوجب واجبات است که انسان مسئله 
بلد باشد و از اوجب واجبات است که انسان اخالق بلد باشد و از اوجب 
واجبات است که انسان اعتقاد بداند، اما این ها قِسم کمی است و خیلی 
کار ندارد و اگر مدت کمی روی این سه چیز کار کند، به راستی عالم در 
اخالق و عالم در اعتقادات و عالم در احكام می شــود. اما باالتر از این ها 
ُم یْعُلو َو اَل یْعلَی َعلَیه«6 کسی برتر از اسالم نباید  می خواهند: »اْلِْســالَ
باشد. اگر برتر پیدا کردیم باید پی ببریم که مسلمان نیستیم. »اْلِْساَلُم 
یْعُلو َو اَل یْعلَی َعلَیه« جملة خوبی اســت و این مضمــون را هم قرآن 
می گوید و هم روایات می گوید و هم ائمــه طاهرین در موارد مختلف 
فرموده اند و ما باید در علم و فرهنگ، آقا و سرآمد باشیم. شما از این ها 
تعجب می کنید، اما ما باید حرف اول را از نظر علم در دنیا بزنیم و این، 
کار و تالش و کوشش می خواهد و نمی دانم و نمی توانم و نمی شود در 

قاموس ایرانی و قاموس تشیع راه ندارد.«

بی شخصیتی ما
در حقیقت کل ماجرای نگاه و زندگی جهادی، همین جمله »االسالم 
یعلو و ال یعلی علیه« است. این است که تفاوت ایجاد می کند و موجب 
می شــود که کاًل ماجرا، تغییر کند. ما معتقدیم که اسالم، کامل ترین 
مكتب برای بهزیستی آدمیان است. این یک تعصب خشک  و خالی هم 
نیست؛ با عقل، منطق و حدیث هم اثبات می شود. به واقع اگر شخصی 
تعصبی نداشــته باشــد و این جمله ها و باید و نبایدهای این مكتب را 
ببیند، متوجه می شــود که این نگاه، یک نگاه دیگر اســت و اساساً از 
سمت  و ســوی جایی فراتر از انســان ها آمده. این بحث مفصل است و 

صرفاً در حد و اندازه مطرح شــده به آن اشــاره کردیم. ما معتقدیم که 
اسالم باید باالترین باشــد و کســی و چیزی باالتر از اسالم نباشد. آیا 
حاال نیز این گونه اســت؟ به واقع نه؛ هرچند که رویش های خوبی هم 
صورت گرفته است. در فرهنگ، علم، صنعت، تجارت و...، هنوز اسالم 
باالترین نیســت؛ هرچند کــه در واقعیت امر، این تــوان را دارد. پس 
مشكل کجاست؟ به اعتقاد آیت اهلل مظاهری، »جمهوری اسالمی روی 
کار آمد برای این که در این ســی چهل ســال، حرف اول را از نظر علم 
در دنیا بزنیم، اما نشد. این تقصیر خودمان اســت. خدا استعدادش را 
داده و آیه اش را نازل کرده و در روایات اهل بیت فرموده که مســلمان! 
تو باید شخصیت داشته باشی و احتیاج یعنی بی شخصیتی. حال گاهی 
کسی دســتش را در مقابل دیگری دراز می کند و صد تومان می گیرد. 
این احتیاج و ذلت اســت. یک دفعه هم راجع به قطعات یدکی هواپیما 
التماس می کند و او هم ناز می کند، تا باالخــره با دالل بازی و چندین 
برابر قیمت، قطعات یدکی بگیرد تا هواپیما یک شبانه روز تأخیر نداشته 
باشد. این ها بی شخصیتی است. این بی شخصیتی ها را خودمان درست 
کرده ایم. شــیعه نهج البالغه دارد، شیعه اســتعداد دارد، شیعه جربُزة 
علمی دارد، شیعه منشور مالک اشــتر دارد، باید به گونه دیگری عمل 

کند.«

مشکل با اسالم راستین است، نه اسالم قالبی
مغز نگاه جهادی همین حرف هاست؛ این که ما نباید محتاج بیگانگان 
باشیم؛ خاصه بیگانگانی که عالقه مندند ســر به تن ما نباشد. مشكل 
آن ها نیز با نگاه جدیدی است که شكل گرفته است؛ نگاهی به نام اسالم 
انقالبی و اسالم سیاسی. وگرنه با نگاه اسالم بی خطر، اسالم آمریكازده 
و اسالم گوشه نشــین که مشكلی نداشــته و ندارند؛ اتفاقاً کاماًل هم از 
آن استقبال می کنند. همین نكته ها و دانستنی هاست که ما را به این 
نتیجه می رساند که باید نگاهی جهادی داشته باشیم؛ برای »اْلِْساَلُم 
یْعُلو َو اَل یْعلَــی َعلَیه.« با چنیــن نگاهی، ایران هم آباد خواهد شــد؛ 
فوق العاده آبادتر از نگاهی ملی گرایانه و توســعه گرایانه. اگر هم چنین 
اتفاقی نیفتاده، باید انگشت اتهام را به سوی خودمان بگیریم. چنانچه 
؛  حضرت امیر)ع( فرموده اند که »َمْن َوَجَد َماًء َو تَُراباً ثُمَّ اْفَتَقَر َفأَبَْعَدُه اهللَّ
اگر کسی آب  و خاک داشته باشد و کارش گیر باشد و دچار فقر باشد، 
لعنت خداوند بر او باد.«7 به روایت آیت اهلل مظاهری، اگر ما به این مقام 
نرسیده ایم، مورد لعنت معصومین واقع خواهیم شد و همین، تلنگری 

 .است برای پیش رفتن و جهادی رفتار کردن

پی نوشت ها:
1  . جامع االخبار، ص 117

2 . بحار، ج 78، ص 364
3  . وسائل، جلد اول، صفحه 34

4  . حضرت علی)ع(؛ فهرست غرر، ص 398
5  . همان، ص 399

6  . من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 334
7  . قرب االسناد، ص 55

 شما وقتی جهادی 
هستید که در ابتدا، 

نیت بکنید که 
می خواهید برای 

پیروزی و سربلندی 
جامعه ایمانی و 
توحیدی  کاری 
انجام بدهید. و 

البته قدم قبل تر 
آن، ایمان شما به 

خداوند است؛ بحثی 
که در کنار نیت 

الهی، باعث می شود 
تا تکلیف تفاوت 
نگاه جهادی، با 

نگاه های توسعه 
محور دیگران 
مشخص شود

ما نباید محتاج بیگانگان باشیم؛ خاصه بیگانگانی که عالقه مندند سر به تن ما نباشد. مشکل آن ها 
نیز با نگاه جدیدی است که شکل گرفته است؛ نگاهی به نام اسالم انقالبی و اسالم سیاسی. وگرنه 

با نگاه اسالم بی خطر، اسالم آمریکازده و اسالم گوشه نشین که مشکلی نداشته و ندارند
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دیدگاه

به  امروزه شرایط و سیستم اجرایی کشور 
ارائه خدمات می کند که جای خالی  نحوی 
مختصات جهادی در آن به وضوح احساس 
در  متقن  و  درست  کارایی  نبود  می شود. 
بخش های حیاتی مدیریت کشور و ضعف هایی 
که زمینه نارضایتی بخش هایی از جامعه را در 
فراهم  اقتصاد  جمله  از  مختلف  حوزه های 
کرده، سبب شده تا ما با یک سیکل معیوب 

مدیریتی در کشور روبه رو باشیم. 

سبکی منحصر به فرد
نداشــتن ســبک درســت و پایه گــذاری 
سیســتم های مدیریتی و اجرایی بر مبنای 
تئوری های اشــتباه، زمینه را برای به چالش 
کشــیدن مدیران در برخورد بــا پدیده های 
متعدد فراهم آورده اســت. بدیهی اســت در 
چنین شرایطی نیازمند یک تغییر بنیادین در 
ساختارهای اجرایی کشور هستیم. مدیریت 
جهادی یک سبک است و همان گونه که هر 
یک از سبک های مدیریتی ویژگی های خاص 
خــود را دارد، برخی مؤلفه های این ســبک 

مدیریتی نیز منحصربه فرد است. 

نظریه ای که قبلش تجربه شد
مدیریت جهــادی با توجه بــه ویژگی هایی 
که کامــاًل در فرهنگ و دین ما ریشــه دارد، 
قاعدتاً یک ســبک خاص ایجــاد می کند که 
چند ویژگی اساســی دارد: یكی این که کاماًل 
با مدیریــت غربی و مدیریت مســئولین که 
از غرب وارد کشور شــده، متمایز است. نكته 
حائز اهمیت این که این ســبک در ســالیان 
گذشته خیلی هم در ایران جواب داده است. 
به عبارتی، ما گاهی در علوم انســانی حرف از 
ایجاد مدل ها و نظریه های جدید می زنیم که 
می خواهیم آن ها را طراحی کنیم که ان شاء هلل 
در کشور بتوانند مثمرثمر باشند، اما مدیریت 
جهادی چیزی نیست که بخواهیم از ابتدا در 
مورد آن نظریه پردازی کنیم، بلكه به عبارتی 
اجرا شده، ثمرات زیادی هم در کشور داشته 
و حاال می خواهیــم بحث نظــری آن را هم 

استخراج کنیم و مورد بررسی قرار بدهیم.

مبارزه، مغز این سبک است
از ســوی دیگــر، مدیریت جهــادی با دیگر 
ســبک های مدیریتی تفاوت های بســیاری 
دارد کــه بعضی  اصلی و بعضی فرعی اســت 
و بــه داللت هــای التزامی ایجاد می شــود. 
اولین فرض آن هدف مدیریت اســت، هدف 
مدیریت جهادی کســب رضای الهی اســت 
و در یک جبهــه حق و باطل قــرار دارد. این 
نكته اساسی اســت که باید به آن توجه کرد. 
به عبارتی هدف، کســب رضایت الهی است 
و بستر، بستر یک مبارزه دائمی و همیشگی 
میان حق و باطل اســت. مدیریت جهادی را 
نمی شود فارغ از بستر تقابل حق و باطل فهم 
کرد. ایــن تقابل حتــی در ریزترین مؤلفه ها 
و شــرایط نیز قرار می گیرد. به عبارتی، این 
همان عنصری اســت که می گوییم در جهاد 
حتماً عنصر مبارزه وجود دارد، نه صرف تالش 
و کوشش. این نكته بحث مفصلی دارد؛ البته 
این مبارزه دائمی و همیشــگی در هر زمانی 
یا در هــر حوزه ای شــكل و اصالحات خاص 
خودش را پیدا می کند. ممكن است یک روز 
در دهه چهل باشد، یک روز در دوره سازندگی 
باشد، ممكن اســت در حوزه فرهنگی، حوزه 
اقتصادی یا حوزه سیاسی و حتی حوزه روابط 

خارجی باشد. نكته حائز اهمیت این است که 
در تمام این حوزه ها و در قواعد مختلف، بحث 

مدیریت جهادی قابلیت طرح شدن دارد.

سبکی که نمونه واقعی دارد
مدیریت جهادی، مدیریتی اســالمی است 
که ما در دوران معاصــر جلوه هایی از آن را به 
چشم دیده ایم. قاعدتاً قابل آسیب شناسی هم 
هســت. به عبارتی، در مصداق های مدیریت 
جهادیـ  چــه در جنگ چه بعــد از جنگـ  
مصادیقی که به این عنوان شناخته می شوند 
نهایی نیستند و همة مدل های اسالمی قابل 
نقد و ارزشــیابی هســتند. ولی به هر جهت 
این ها چیزهایی هستند که تبلور پیدا کردند و 
توانسته اند در عالم خارج شكل بگیرند. از این 
 جهت شاید انســان ها با آن احساس نزدیكی 

بیشتری کنند. 

مدیریتی که جلوه کرده است
مدیریت اسالمی در زمان حاضر جلوه ای دارد 
که آن را مدیریت جهادی می دانیم. ما معموالً 
ـ به خصوص در مجامع دانشــگاهیـ  سعی 
می کنیم از منابع دینی این گونه اســتخراج 
کنیــم و بگوییم مدیریت اســالمی این گونه 
اســت، ولی مدیریت جهادی بیشتر در خارج 
و عملیاتی وجود دارد و ما می خواهیم بعدها 
در خصوص نظری کردن آن و انسجام نظری 
دادن به آن تــالش کنیم. کشــور بدون در 
نظر گرفتن شــاخصه های جهادی، بستری 
برای رشد و ارتقای سطح زندگی مردم مهیا 
نخواهد کرد. بهبود معیشت، اصالح رفتارهای 
اجتماعی و بهبود وضعیت فرهنگی که از قَِبل 
علوم انسانی اسالمی و برطرف شدن اشكاالت 
موجود در ساختار نظام آموزشی در مدارس و 
دانشگاه های این سرزمین در دسترس خواهد 
بود، تنها از مســیر عملیاتی کردن مختصات 
جهادی در تاروپود سیســتم های مدیریتی و 
اجرایی کشــور محقق خواهد د. امید می رود 
با عیان شــدن میزان اهمیت شــاخصه های 
مدیریــت جهــادی بــرای تصمیم گیران و 
تصمیم سازان اجرایی کشــور، شاهد رشد و 
شكوفایی بیش  از پیش کشورمان در سطوح 

 .مختلف باشیم

مبارزه، عنصر اساسی 
مدیریت جهادی 

دکتر امامی
استاد دانشگاه امام صادق)ع(



در پرتو معنا

تربیت اخالقی و
مبانی انسان شناسی

پیامبری كه منتظرش هستیم 
ضمانت سالمت جامعه
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گفتگو

چرا حضرت عیســی)ع( را مســیح 
می نامند؟ 

لفظ مســیح ضمن بشــارتی که جبرئیل به 
مادرش داده بود آمده است و قرآن آن بشارت 
ِک  ــرُ را چنین حكایــت نموده: »إِنَّ اهللَ یَُبشِّ
بَِكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمِسیُح ِعیَسی ابُْن َمْریََم ...« 
پس قبل از آن که آن حضرت، نابینایی را بینا 
کند و یا بیماری را شفا دهد، از سوی خداوند 
مسیح نامیده شــده و اصوالً به حكم این آیه 

قبل از والدت، مسیح نامیده شده بود.

آیا حضرت عیســی)ع( واقعاً به صلیب 
کشیده شده است؟ قرآن دراین راستا 

چه نظری دارد؟
قرآن کریم در آیه 157 ســوره نساء بر پندار 
قوم یهود و عقیده بعضی از فَِرق مســیحیت 
درباره مرگ حضرت عیســی)ع( خط بطالن 
می  کشد. در این آیه آمده است که گفتند ما 
مسیح، پیامبر خدا، را کشتیم ولی آن ها او را 
نكشتند و دار نزدند، بلكه امر بر آن ها مشتبه 
شد. »آنان که درباره انتقال حضرت مسیح به 
عالم باال اختالف و گفتگو می  کنند، در شک و 
تردید هســتند و به یقین حضرت عیسی)ع( 

کشته نشده است، بلكه خداوند او را نزد خود 
برد که او قادر و داناست.«

همچنین خداوند در قــرآن می فرماید: »به 
یاد آر آن گاه را که خداوند فرمود: ای عیسی، 
من تو را به قرب خود باال می برم و از معاشرت 

کافران پاک می گردانم.«
این آیــات شــریفه، مؤید این هســتند که 
حضرت عیســی)ع( کشــته نشــد، بلكه به 
آســمان عروج کرد و یهودیــان مدعی قتل 
عیســی)ع( بودنــد و مســیحیان نیز گمان 
می کردنــد یهودیان، حضرت عیســی)ع( را 
به صلیب کشیده و کشــته  اند و پس از قتل، 
خداوند او را از میان قبر به سوی آسمان برده 
اســت. اما قرآن کریم به زنده بودن حضرت 
عیسی)ع( نزد خداوند متعال بشارت می دهد 
و می فرماید »نخواهد مرد تا همه اهل کتاب 

به او ایمان آورند.«

کتاب آســمانی انجیل چــه زمانی به 
حضرت عیسی مسیح)ع( نازل شد؟

کتاب انجیل در همان ســاعات اولیه والدت 
حضرت عیسی)ع( به ایشــان نازل شد و آن 
حضرت با انجیل برای همه مردم صحبت کرد 

با عالمه نجاح  طائی
به مناسبت آغاز سال 2018 میالدی

پیامبری که 
منتظرش هستیم

طبق آیات قرآن اسناد تاریخی و روایات صحیح، 
ظهور  مهدی)عج(  حضرت  با  عیسی)ع(  حضرت 
و بیعت می کند و این بیعت سرآغاز تأسیس یک 

حکومت جهانی است.
آیت اهلل عالمه نجاج طائی، از علمای عراقی است که 
در حال حاضر در قم ساکن است و در حوزه علمیه 
این شهر به فعالیت های مختلف علمی می پردازد، 
به  با ماهنامه مهروماه که  در گفتگوی اختصاصی 
صورت  میالدی  جدید  سال  فرارسیدن  مناسبت 
عیسی  حضرت  پیرامون  سؤاالتی  به  گرفت، 
مسیح)ع( پاسخ داد؛ از جمله سؤالی در خصوص 
ظهور و بیعت حضرت عیسی مسیح)ع( با حضرت 
مهدی)عج( امام دوازدهم شیعیان در زمان ظهور که 

در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.
استاد نجاح طائی، کتابی با عنوان »المسیح: اهل 
البیت الیتقدمهم احد« درباره قول و سخن حضرت 
پیامبر  بیت  اهل  برتری  با  رابطه  در  مسیح)ع( 

اسالم)ص( بر دیگران تألیف کرده است.
این استاد حوزه علمیه قم تاکنون کتاب های مختلفی 
نیز در ضدیت با مسئله تکفیر در جهان اسالم به 

رشته تحریر درآورده است.
مشروح را در ادامه می خوانید.

سمانه سادات فقیه سبزواری 
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ِ آتَانَِی الِْكَتاَب َوَجَعلَِنی  ِّی َعْبُد اهللَّ و فرمود: »إِن
نَِبیًّا؛ منــم بنده خدا به من کتــاب داده و مرا 

پیامبر قرار داده است.«

آیا ســندی تاریخی مبنــی بر این که 
کــودکان به درجــه نبــوت و امامت 

رسیده اند وجود دارد؟
همان گونه کــه در روایات تاریخی شــیعی 
آمده، زمانی که نبی مكرم اســالم در غار حرا 
به نبوت رســید 40 سال داشــت و حضرت 
علی)ع( نیز 10 سال داشــت که به حضرت 
محمد)ص( ایمان آورد و از ســوی خداوند به 
عنوان جانشین پیامبر اسالم برگزیده شد که 
نشان می دهد خداوند یک کودک را به عنوان 

جانشین نبی خدا معرفی کرد.

چگونه انجیل مورد تحریف قرار گرفت؟
احبار یهود به دروغ خود را مســیحی معرفی 
و انجیل را تحریف و تزویــر کردند که هدف 
نهایی آن ها از بین بردن دین خدا بود و برای 
رسیدن به این هدف دست به چنین اقداماتی 
زدنــد و اعالم کردنــد که انجیــل به همین 
صورت است و نســبت به تألیف یک انجیل 

دروغین اقدام کردند. 

آیا مصداق چنین مســئله ای در اسالم 
هم وجود دارد؟

کعب االحبار نیــز در زمــان عمربن خطاب 
خود را مرجع مســلمانان معرفی کرد و سه 
بار در مســجد نبوی موعظه داشت، یكی از 
روزهایی که به صورت خاص مردم را موعظه 
می کرد روز جمعه بود و احادیث دروغ به مردم 
می گفت و در تالش بود اسالم را تحریف کند، 
ولی اســالم با تدبیر نبی مكرم اســالم از شر 

تحریف کنندگان محفوظ ماند.

چه شــاخصه ای وجود دارد که انجیل 
تحریف شده است؟ 

در کتــاب انجیل کــه در حــال حاضر نزد 
مســیحیان معروف اســت و مورد استفاده 
قرار می گیرد، بیانات ضــد خدا، ضد حضرت 
عیســی)ع( و مردم صالح و مؤمنان مسیحی 
وجــود دارد که اهــداف شــیطانی را دنبال 
می کند و این نشــان می دهــد آنچه در حال 

حاضر به عنوان انجیل دســت مســیحیان 
است، تحریف شــده و این متونی نیست که 
خداوند وحی کرده باشد و چه بسا که به دست 

شیاطین نوشته شده است.

در قرآن کریم به صورت مکرر از حضرت 
عیسی)ع( یاد شــده، آیا در انجیل نیز 
بشارت نبوت حضرت محمد)ص( داده 

شده است؟
در انجیل هم از حضــرت محمد)ص( و هم از 
حضرت علی)ع( یاد شــده و دشمنان تالش 
کردند که اذکار علی و محمد را در این کتاب 
آسمانی حذف کنند، ولی در انجیل واقعی از 
حضرت علی)ع( به عنوان ایلیا یاد شده است. 

چرا مســیحیان چند فرقه شده اند و 
انجیل در چهار نســخه مختلف وجود 

دارد؟
تزویر و تحریف انجیل روی مســیحی ها هم 
تأثیر گذاشــته و آن ها را به چند گروه تقسیم 
کرده و این اقدام توسط قصیص های بی دین 
مسیحی و احبار یهودیانی صورت گرفت که 
به دروغ خودشان را متدین و مسیحی معرفی 

کردند.

مهم ترین نتیجه سیاسی ظهور حضرت 
عیسی)ع( چیست؟

زمانــی که حضــرت عیســی)ع( و حضرت 
مهدی)عج( ظهور کنند، در ســرزمین قدس 
نماز جماعتی برپا می شود که در آن زمان امام 
مهدی)عج( از حضرت عیسی)ع( می خواهد 

جلو بایســتند که نماز به ایشــان اقتدا شود، 
ولی آن حضرت از این اقدام امتناع کرده و به 
حضرت مهدی)عج( می فرماید که شما پسر 
حضرت زهرا)س(، پسر علی بن ابی طالب)ع( 
و پسر پیامبر)ص( هستید و من با شما بیعت 
می کنم، شــما امام هســتید و حــق والیت 
دارید و من سرباز شــما هستم و پس از آن به 
عنوان یک ســرباز جلوی همه مسیحی هایی 
که شیعه شــدند و همه شــیعیانی که تابع 
حضرت مهدی هســتند با آن حضرت بیعت 
می کند و در نتیجــه در کل دنیا یک نظریه 
اطاعت از فرمانــدار کل قوا که همان حضرت 

مهدی)عج( است مطرح می شود.

در ارتباط با حکومت جهانی که توسط 
امام مهدی)عج( برپا می شود بگویید؟

آنچه مهم اســت، خداوند دنیا را بدون ولّی 
نمی گذارد و پــس از این که زمیــن را خلق 
کرد، حضرت آدم را به عنــوان نبی به زمین 
فرســتاد که جهل و تاریكی را به ســاکنین 
زمین نشان دهد و آنان را به سمت روشنایی 
هدایت کند، به همین دلیل حضرت مهدی 
به عنــوان ولّی و رهبــر دنیــا همچنان در 
قید حیات اســت و اگر اهل بیت)ع( از بین 
بروند، دنیا نیز از بین مــی رود و اگر حضرت 
مهدی)عج( کشته شــود، قیامت می شود و 
این اتفاق نخواهــد افتاد مگر آن که حكومت 
جهانی اسالمی تأسیس شود و این حكومت، 
عدالــت را در دنیا برقــرار و جــور را از بین 
می برد و حكومت های اســتكباری آمریكا و 

 .رژیم صهیونیستی را نابود می کند

تزویر و تحریف 
انجیل روی 

مسیحی ها هم تأثیر 
گذاشته و آن ها را 

به چند گروه تقسیم 
کرده و این اقدام 

توسط قصیص های 
بی دین مسیحی 

و احبار یهودیانی 
صورت گرفت که 
به دروغ خودشان 

را متدین و مسیحی 
معرفی کردند

احبار یهود به دروغ خود را مسیحی معرفی و انجیل را تحریف و تزویر کردند که هدف نهایی آن ها 
از بین بردن دین خدا بود و برای رسیدن به این هدف دست به چنین اقداماتی زدند و اعالم کردند 

که انجیل به همین صورت است و نسبت به تألیف یك انجیل دروغین اقدام کردند
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کلمه نخست

مبانی، جمع مبنا و در لغت به معنای بنیاد، 
شالوده، بنیان و اساس است. در قرآن واژه 
و  ساختمان  معنای  به  که  آمده  »بنیان« 
بناست. در تعلیم و تربیت، مبانی آن چیزهایی 
و  امکانات  و  انسان  موقعیت  از  که  است 
محدودیت های او و نیز از ضرورت هایی که 
حیاتش همواره تحت تأثیر آن هاست بحث 
گزاره هایی  اخالقی،  تربیت  مبانی  می کند. 
تربیت  کلی  جهت گیری  که  توصیفی اند 
اخالقی را مشخص کرده و در تعیین اصول و 
روش های تربیت اخالقی ایفای نقش می کنند.
مبانی تربیت اخالقی، هست ها و چیزهایی 
است که از ساختار وجودی و نیازهای ذاتی 
و اساسی انسان خبر می دهد؛ به بیان دیگر، 
مبانی تربیت، واقعیت های ذاتی و ویژگی های 
طبیعی و فطری آدمی هستند که با گزاره های 
توصیفی بیان می شود و صورت ذهنی از آن ها 
این  مبانی  می نامند. خصوصیت  اندیشه  را 
است که بر تمام ارکان تربیت سیطره دارد و 
در تعیین اهداف، اصول و روش ها مؤثر است.
در  تربیت،  مبانی  بیان  در  معمول  به طور 
چهار حوزة معرفت شناسی، وجودشناسی، 
ارزش شناسی و انسان شناسی بحث می شود 
مطرح  هم  جامعه شناسی  مبانی  احیاناً  و 
مبانی  تنها  یادداشت،  این  اما در  می گردد؛ 
انسان شناسی تربیت اخالقی مورد بحث قرار 

می گیرد.

قوا و گرایش های گوناگون در انسان
یكی از مهم تریــن مباحثی که علمای اخالق 
بدان پرداخته اند این اســت که باطن و نظام 
درونی انسان را مورد بررســی و واکاوی قرار 
داده و مسئله وجود قوا و گرایش های متفاوت 
در نفس انسان را مطرح کرده اند؛ گرایش هایی 
که به طور طبیعی و فطری در انســان وجود 
دارند و هر کدام منشأ بروز و ظهور رفتارهای 
خاصی می شوند. برخی از عالمان اخالق، سه 
گرایش یا سه قوه اصلی و متباین از هم برای 

نفس مطرح کرده اند:
1. قوه ای که منشأ فكر،  تمیز و دقت و نظر در 

خصایص امور است )قوه عاقله یا قوه نطق(؛
2. قوه ای که منشــأ  غضب، دفاع،  شــجاعت،  
اقدام به امــور خطرناک و میل به ســلطه و 

مبانی، بر تمام ارکان تربیت
سیطره دارد

تربیت اخالقی و
مبانی انسان شناسی

حجت االسالم محمدمهدی فیروزمهر
عضو هیئت علمی پژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن
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برتری است )قوه غضبیه(؛
3. قوه ای که منشأ میل جنسی،  میل به غذا و 

شوق به انواع لذایذ است )قوه شهویه(.
برخی نیز گرایش شــیطانی )قوه وهمیه( را 
اضافه کرده اند که کارش کشف راه های مكر 
و حیله گری و رســیدن به مقاصــد از طریق 
فریب و نیرنگ اســت و بدین ترتیب مجموع 
گرایش های بنیادین و قــوای اصلی نفس را 

چهار مورد دانسته اند.
بنابراین  در انســان چهار گرایش بنیادین و 
اصلی، و به تعبیر دیگر چهــار نیروی غریزی 
و فطری وجــود دارد: گرایــش بهیمی  )قوه 
شهویه(، گرایش َسُبعی )قوه غضبیه(،  گرایش 
شــیطانی )قوه وهمیه(،  و گرایش ربّانی )قوه 
عاقله(. هر یک از این قوا و گرایش ها منشــأ  
فعل و رفتار و خصلت خاص می شــود. هرگاه 
یكی از این گرایش ها که به نحو اســتعداد و 
قوه در انسان وجود دارد، بر اثر تربیت ویژه، یا 
عادت، یا به حسب مزاج خاص به فعلیت برسد 
و قوت بگیرد، در وجود آدمی غالب می شــود 
و اغلب رفتار او را شــكل می دهد و چه بســا 
سایر قوا و گرایش ها را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد و حتی ممكن اســت آن ها را خنثی 

کند.
انســان، محصول ترکیب و امتزاج روح، بدن، 
فطرت الهی و طبیعت مادی است و سیر این 
دو در مسیر یک هدف نیست و به بیان شهید 
مطهری، روح و بدن در عین اتحاد و یگانگی، 
از جنبــه دو گانگی، ماننــد دو رفیق اند که از 
طرفی الزاماً با هم انــد و نمی توانند از هم جدا 
باشــند و از طرف دیگر دو رفیقی هستند که 

هم هدف نیستند:
میل جان اندر تـرّقی و شـرف 

میل تن در کسب اسباب و علف
کوچک ماندن هر کدام به نفع دیگری و رشد 

هر کدام به ضرر دیگری است.
آیت اهلل جوادی آملی می نویســد: این تعبیر 
رایج که از انســان بــه »حیــوان ناطق« یاد 
می شود، تعبیری صوری است؛ وگرنه انسان 
هویت بســیار دقیق تر دارد. تعبیر یادشــده 
ازآن روســت که اکثر افراد حیــات ظاهری 
دارند و سخن می گویند؛ اما بهیمی، َسُبعی، 
شــیطانی یا َملَكی بودن آن حیات مشخص 

نیســت: برخی بهیمه ناطق، بعضی ســبع 
ناطق، گروهی شــیطان ناطق، عده ای انسان 
و بعضی فرشــته ناطق اند... این که در منطق 
گفته می شود انســان نوع االنواع و نوع اخیر 
است، مثالی بیش نیست. برای آنان که قدری 
پیش تر رفته اند روشن شــده که انسان نوع 
متوسط است، نه نوع اخیر. و در تحت انسان 
که نوع متوسط است، انواع فراوانی وجود دارد. 
او ممكن است سُبع، بهیمه یا شیطان و مانند 
آن باشــد، زیرا آن گاه که در مسیر انسانیت 
قرار می گیرد، پیش روی او چهار راه اســت: 
یا همین انسانیت را شكوفا کرده، انسان برتر 
و نمونه همانند فرشــته می شود، یا در مسیر 
افكار و سیاست های مشئوم می افتد و شیطان 
می گــردد، یا درنده خویی پیــش می گیرد و 
خونخوار می شود و یا با پیروی از غرایز شهوی 
و مانند آن واقعاً بهیمه می گردد؛ بنابراین اگر 
در برخی تعبیرها از بعضی انسان ها به بهیمه 
و مانند آن یاد شــده، تنظیری ادبی یا مجاز، 
تشبیه، اســتعاره و مانند آن نیست. و به بیان 
دیگر چون شــخصیت انســان به خصایص 
اخالقی و روانی اوست، اگر خصایص اخالقی و 
روانی انسان، خصایص اخالقی و روانی انسانی 
نبود، بلكه خصایص یــک درنده یا خصایص 
یک بهیمه بود، این واقعاً روحش مسخ شده و 

تبدیل به یک حیوان گردیده است.«
غزالی می گوید: »و این صفات که در باطن تو 
جمع کرده اند، بعضی صفاِت ستوران و بعضی 
صفــاِت َدَدگان و بعضی صفاِت فریشــتگان 
است. تو از این جمله کدامی و کدام است که 
آن حقیقت گوهر توســت و دیگران غریب و 
عاریت اند؟ که چون این ندانی ســعادت خود 

طلب نتوانی کرد.«

انسان؛ عصاره جهان غیب
در هر حال انسان ثمره و میوه جهان آفرینش 
و به لحــاظ دارابودن روح و جســم، خالصه 
و عصاره جهان غیب و شــهادت است و در او 
قوا، خصال، حقایــق و معانی تمام موجودات 
هستی جمع شده و گویا او معجون و مرّکبی 
اســت از جمادات، نباتات، بهایم، درندگان، 
شیاطین و مالئک و خالصه و عصاره ای است 
از تمام عالَم، و نسخه منتخبی است از کتاب 

بزرگ هستی، و به تناسب هر یک از آن ها، آثار 
و خصلتی در او و از او دیده می شود.

در علم اخالق تالش می شــود راه هایی برای 
ایجاد تعدیل میان قوا و گرایش های مختلف 
انسان ارائه شــود که هر یک از آن ها در مسیر 
طبیعی خود فعال باشــد و انســان در سایه 
اعتدال در تمام جوانب وجودی، به ســعادت 
دست یابد. از نظر علمای اخالق این وضعیت 
زمانی پدید می آید که قــوه عاقله و گرایش 
ربّانی بر وجود آدمی حاکم شــود و زمام سایر 

گرایش ها به دست این قوه باشد.
در علم اخالق بر اســاس عوامل اصلی رفتار 
انســان، یعنی عقل، شــهوت و غضب، چهار 
خصلت و فضیلت اصلی تعریف شده است که 

عبارتند از:
1. حكمــت: به معنــای شــناخت حقایق و 
موجودات، آن گونــه که هســتند و تنظیم 

زندگی و عمل بر اساس این شناخت؛
2. عفت: به معنای تحت فرمــان عقل بودن 

عامل شهوت؛
3. شجاعت: به معنای تحت فرمان عقل بودن 

عامل غضب؛
4. عدالت: به معنای هماهنگی قوای مختلف، 

تحت امر و نهی قوه عاقله.
این چهار فضیلت از اعتدال قوا و عوامل رفتار 
پدید می آیند. هرگاه قوای سه گانه از اعتدال 
و وظیفه ای که برایش تعریف شــده  است به 
جانب افراط و تفریط خارج شــوند، هر کدام 
منشــأ دو رذیلت خواهند شــد: افراط عقل 
به زیرکی منفی و فریبــكاری، و تفریط آن به 
کودنی منتهی می گردد. افراط قوه شــهویه 
هرزگی، و تفریط آن خمودگــی را به دنبال 
می آورد و افراط قوه غضبیه منشــأ بی باکی و 
تهور، و تفریط آن سبب ترسو بودن می شود 
و نهایت این که، در دو طرف فضیلت عدالت، 
دو رذیلِت ستمگری و ستم پذیری قرار دارد. 
در علم اخالق فضیلت هــا تحت عنوان چهار 
فضیلت یاد شــده و رذیلت ها تحــت عنوان 
هشت رذیلت مزبور بررســی و تنظیم شده 

است.
مشــابه آنچه عالمــان اخــالق در خصوص 
قــوای نفــس مطــرح کرده اند، ســخنی از 
امیرالمؤمنین)ع( نقل شــده است: »فضایل 

انسان ثمره و میوه 
جهان آفرینش و 

به لحاظ دارابودن 
روح و جسم، 

خالصه و عصاره 
جهان غیب و 

شهادت است و 
در او قوا، خصال، 

حقایق و معانی تمام 
موجودات هستی 

جمع شده و گویا او 
معجون و مرّکبی 
است از جمادات، 

نباتات، بهایم، 
درندگان، شیاطین 
و مالئك و خالصه 

و عصاره ای است از 
تمام عالَم

انسان، محصول ترکیب و امتزاج روح، بدن، فطرت الهی و طبیعت مادی است و سیر این دو در مسیر 
یك هدف نیست و به بیان شهید مطهری، روح و بدن در عین اتحاد و یگانگی، از جنبه دو گانگی، 

مانند دو رفیق اند که از طرفی الزاماً با هم اند و نمی توانند از هم جدا باشند و از طرف دیگر دو رفیقی 
هستند که هم هدف نیستند
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چهار نوع اســت: حكمت که ریشــه آن در 
تفكر است، عفت که اساس آن شهوت است، 
قوت )شجاعت( که اساس آن در غضب است 
و عدالت که ریشــه آن در اعتدال قوای نفس 

است.«
برخــی صاحب نظــران به جای طــرح قوا و 
گرایش هــای یادشــده، طرح دیگــری در 
خصوص انگیزه ها و گرایش هــای نفس ارائه 
کردند. در ایــن طرح، نفس بــه صورت یک 
هرم ســه بعدی مورد مالحظه قــرار گرفته 
است. نقطه رأس هرم نشــان دهنده وحدت 
مقام نفس اســت کــه همة ســطوح و ابعاد 
مفصل و متعدد به اجمال در آن نقطه متحد 
می شــوند یا به وحدت می رسند؛ چنان که از 
نقطه واحد رأس، با همــان مقام وحدتی که 
دارد، شــئون مختلفی پدید می آید یا ظاهر و 

متجلی می شــود. مقصود از سه سطح یا سه 
بعد هرم نفس، سه غریزه و گرایش اصلی آن 
است که همه تالش های انسان توسط آن ها 
انجام می گیرد. این سه غریزه از ریشه اصلی تر 
به نام »حب نفــس و خوددوســتی« پدید 
می آیند و آن ها عبارتند از »حب بقا«، »حب 
کمال«  که در دو چهــره: »حقیقت جویی و 
قدرت  طلبی« ظاهر می شود و »لذت جویی و 
سعادت  طلبی«. این سه غریزه و گرایش اصلی 
از ریشه »حب نفس« می رویند، ولی هر یک 
به منزله اصل و تنه ای است که شاخه ها و فروع 
متعدد و گوناگونی بر آن می روید و تحت تأثیر 
عوامــل مختلف دیگری منشــأ فعالیت های 

گوناگون می شود.
مهم ترین عاملــی کــه در جهت دهی غرایز 
یاد شــده مؤثر است، عامل شــناختی است. 

این که انســان، غریزه حب بقا  یا حب کمال و 
لذت جویی و ســعادت طلبی خــود را در چه 
مسیری و در کدام مصداق فعال کند، بستگی 
به تعریف و شــناخت وی از بقا، کمال، لذت و 
سعادت دارد و شناخت، کار قوه عاقله است که 
به طور فطری در وجود آدمی به ودیعت نهاده 
شده است؛ بنابراین جهت دهی غرایز کار این 
بعد از ابعاد نفس انسان است. در واقع دو چیز 
رفتارهای مختلف انســان را شكل می دهد: 
یكی میل ها و گرایش هــا، و دیگری بینش ها 
و شــناخت ها. میل هــا حرکت دهنده اند و 

شناخت ها جهت دهنده.

گرایش های مقدس
برخی صاحب نظــران گرایش های انســان 
را به طور کلی به دو دســته تقسیم کرده اند: 
گرایش هــای خود محــور و گرایش هــای 
غیرخودمحــور یــا گرایش هــای مقدس. 
گرایش های خودمحور مانند گرایش جنسی 
و گرایش به تغذیه، گرایش هایی هستند که 
غایت آن ها خود فردی اســت. این دســته از 
گرایش ها میان انسان و حیوان مشترک است. 
اما دسته دیگر از گرایش ها که گرایش به خیر 
و فضیلت، یا گرایش های اخالقی از جمله آن 
است، بر اساس خودمحوری نیستند و انسان 
در وجدان خود بــرای آن ها نوعــی ارزش و 
قداست قائل است و شكل انتخابی و آگاهانه 
ندارند. این قســم از گرایش ها مختص انسان 
اســت و در حیوانات نمونه آن ها آن چنان که 
در انســان وجود دارد، دیده نمی شــود. این 
گرایش ها ریشــه در فطرت و خلقت انســان 
دارند و انســانیت انســان به این دســته از 
گرایش هاست؛ به بیان دیگر انسان حقیقتی 
است مرکب از روح و بدن، و روحش حقیقتی 
اســت الهی: »و نَفخُت فیه مــن روحی«. در 
انســان، عنصری غیرطبیعی وجــود دارد؛ 
همچنان که عناصر طبیعی وجود دارد. عناصر 
طبیعی، انسان را به طبیعت وابسته کرده اند 
و این عنصر غیرطبیعی، انســان را به اموری 
غیرطبیعی و غیر مادی وابســته کرده است. 
این عنصر غیرطبیعی، حس فضیلت جویی، 
گرایش به اخالق و فضایل مربــوط به روح و 

 .سرشت روحی انسان است

انسان حقیقتی است مرکب از روح و بدن، و روحش حقیقتی است الهی: »و نَفخُت فیه من روحی«. 
در انسان، عنصری غیرطبیعی وجود دارد؛ همچنان که عناصر طبیعی وجود دارد. عناصر طبیعی، 

انسان را به طبیعت وابسته کرده اند و این عنصر غیرطبیعی، انسان را به اموری غیرطبیعی و غیر مادی 
وابسته کرده است

این که انسان، 
غریزه حب بقا  
یا حب کمال 
و لذت جویی و 
سعادت طلبی 
خود را در چه 
مسیری و در کدام 
مصداق فعال کند، 
بستگی به تعریف 
و شناخت وی از 
بقا، کمال، لذت 
و سعادت دارد و 
شناخت، کار قوه 
عاقله است که 
به طور فطری در 
وجود آدمی به 
ودیعت نهاده شده 
است
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نکته

قرآن کریم با هدف برپایی جامعه ای ســالم و سرشــار از 
فضایل و تهی از رذایل، بر نظارت عمومی و همگانی آحاد 
جامعه بر رفتار یكدیگر تأکید می کند و این نظارت، با امر 
به معروف و نهی از منكر محقق می شود. امر به معروف و 
نهی از منكر در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته و 
به عنوان دو واجب در میان فروع دین مطرح شده 
و وظیفه ای اســت بر عهده مســلمانان و مؤمنان 
دربارة یكدیگر در محدودة جامعه اسالمی و برای 

تضمین سالمت جامعه از زشتی ها.
خداونــد متعال برای کســانی که این دو 
فریضه الهی را انجــام می دهند، ارزش 
فراوانی قائل است، ازهمین رو برتری 
امت اسالمی بر دیگر امت ها را در گرو 

امر به معروف و نهی از منكر می داند:
»ُکْنُتْم َخْیــَر أُمٍَّة أُْخِرَجــْت لِلّناِس 
تَْأُمــُروَن بِالَْمْعــُروِف َو تَْنَهــْوَن َعِن 
الُْمْنَكِر؛ شــما بهترین امتی هستید 
که برای مردم پدیدار شده اید، امر به 

معروف و نهی از منكر می کنید.«
بنابراین، دریافــت افتخار »بهترین 
بودن«، خــود از مهم ترین 
پاداش هــای امــر به 
معــروف و نهــی از 
منكر اســت؛ افزون بر 
این، قرآن کریم پاداش های 
دیگری نیز برای عمل به این دو 
فریضه در نظر گرفتــه که برخی از 

آن ها بدین شرح است:
1. فالح و رســتگاری: آیة 104 ســوره آل 
عمران، آمران به معروف و ناهیان از منكر 
را اهل رستگاری دانســته است؛ به بیان 
دیگر، دراین آیه رستگاری مؤمنان بر امر 

به معروف و نهی از منكر متوقف است.
»َو لَْتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة یَْدُعوَن إِلَی الَْخْیِر َو یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف 
َو یَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َو أُولِئَک ُهُم الُْمْفلُِحوَن؛ و باید از میان 
شما گروهی مردم را به نیكی دعوت کنند و امر به معروف 

و نهی از منكر نمایند و آنان همان رستگاران اند.«
از آیة 165 ســوره اعرافـ  که به داســتان اصحاب سبت 
پرداخته اســتـ  بر می آید که در روبه رو شــدن با منكر، 
کسانی از عذاب نجات یافته و رستگار می شوند که امر به 

معروف و نهی از منكر کنند:
َِّذیَن یَْنَهْوَن َعِن الّسوءِ َو  ُروا بِِه أَنَْجْیَنا ال »َفلَّما نَُســوا ما ُذکِّ
َِّذیَن َظلَُموا بَِعذاٍب بَِئیٍس بِما کانُوا یَْفُســُقوَن؛ پس  أََخْذنَا ال
هنگامی که آنچه را بــدان تذکر داده شــده بودند از یاد 
بردند،کســانی را که از کار بد باز می داشتند نجات دادیم 
و کسانی را که ســتم کردند، به ســزای آن که نافرمانی 

می کردند به عذابی شدید گرفتار کردیم.«
هود نیز بنی اسرائیل را نكوهش کرده که چرا در نسل های 
پیشین شــما خردمندانی نبودند که مردم را از فساد باز 
دارند و آن گاه از نجات یافتن گروهی و رستگاری اندکی از 
بنی اسرائیل که نهی از منكر کردند خبر داده است: »َفلَْو ال 
کاَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن َقْبلُِكْم أُولُوا بَِقیٍَّة یَْنَهْوَن َعِن الَْفساِد فِی 
ْن أَنَْجْینا ِمْنُهْم؛ پس چرا از نســل های  األْْرِض إاِلّ َقلِیاًل ِممَّ
پیش از شــما خردمندانی نبودند که مردم را از فساد در 
زمین باز دارند؟ جز اندکی از کســانی کــه از میان آنان 

نجاتشان دادیم.«
2. پاداش اخروی: خداوند در آیة 114 سوره نساء، آمران به 
معروف و ناهیان از منكر را به دریافت اجر عظیم وعده داده 
اســت. همچنین خدا مؤمنان را به برخورداری از رحمت 

الهی و باغ های بهشت بشارت داده است:
»َو الُْمْؤِمُنوَن َو الُْمْؤِمنــاُت بَْعُضُهْم أَْولِیــاُء بَْعٍض یَْأُمُروَن 
الَة َو یُْؤتُوَن  بِالَْمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكــِر َو یُِقیُموَن الصَّ
کاَة َو یُِطیُعوَن اهللَّ َو َرُسولَُه أُولِئَک َسَیْرَحُمُهُم اهلّل إِنَّ اهللَّ  الزَّ
َعِزیٌز َحِكیٌم* َوَعَد اهلّل الُْمْؤِمِنیَن َو الُْمْؤِمناِت َجّناٍت تَْجِری 
ِمْن تَْحِتَها األْنْهاُر خالِِدیَن فِیها َو َمساِکَن َطیَِّبًة فِی َجّناِت 
َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن اهللِّ أَْکَبــرُ ذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم؛ مردان 
و زنان باایمان، دوستان یكدیگرند که امر به معروف و نهی 
از منكر می کنند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و 
از خدا و پیامبرش فرمــان می برند. آنانند که خدا به زودی 
مشمول رحمتشــان قرار خواهد داد که خدا توانا و حكیم 
است. خداوند به مردان و زنان باایمان باغ هایی داده است 
که از زیردرختــان آن نهرها جاری اســت. در آن جاودانه 
خواهند بود و نیز خانه های پاکیزه در بهشت های جاودان 
به آنان وعده داده است و خشنودی خدا بزرگ تر است. این 

 ».است همان کام یابی بزرگ

ضمانت سالمت جامعه
پاداش هایی که در قرآن برای 
امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است

حجت االسالم والمسلمین علی خراسانی
محقق و مدرس حوزه
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کلمه نخست

اسراف در سطح ُخرد و الیه های زیرین جامعه
اگرچــه پایه و اصل بســیاری از مجالس و مراســمی کــه برگزار 
می شود، در فرهنگ، اعتقادات و آداب  و رسوم جامعه ریشه دارد، 
اما گذشــت زمان، بدعت های گوناگونی به این آداب  و رسوم وارد 
کرده. از زمان های قدیم رســم بــر این بوده که حاجیــان بعد از 

بازگشت از مكه در شهر خود ولیمه دهند.
درگذشــته مردم در خانة حاجیان دور هم جمع می شــدند و هر 
حاجی به اندازة وســع و در حد توانش از آن هــا پذیرایی می کرد. 
این آیین نیكو امروزه دســتخوش تغییرات فراوانی شــده. عرف 
جامعه امروز به این ســمت پیش رفته که بــرای حاجیان چندین 
پارچه نوشــته )بنر( به مناســبت ورود بر در خانه نصب می کنند. 
بنرهایی که اسم حاجیان بر آن درج شده و تنها یک بار می توان از 
آن اســتفاده کرد. همچنین حاجیان بنا به عرف های موجود باید 
مراســم ولیمه را مفصل و معموالً در تاالر، به همراه سرو چندین 

نوع غذا برگزار کنند. 

دردسر مهمان و میزبان
رســم بدتری که جاافتاده این اســت که مهمانان دست خالی به 
این مراســم نمی روند و هرکدام با هدیه ای )که قاعدتاً باید درخور 
تاالری باشــد که در آن ولیمه داده شــده( به اســتقبال حاجی 
می روند. معموالً در این ولیمه ها اگر سالن های آقایان و بانوان جدا 
از هم باشــد، تقریباً اکثر بانوان با لباس هــای فاخر و آرایش های 
چندصدهزارتومانی خود را آراســته و جلوه می دهند. حال ببینید 
یک رســم ســاده و اعتقاد دینی چگونه از یک ارزش به ضدارزش 

عادت زشتی به نام اسراف 
وبال جامعه شده است

رسم نامیمون 
اسراف

با گذشت زمان پیشرفت های بسیاری در زندگی روزمرة ما انسان ها 
به وجود آمد که البته در برخی موارد نیز با پسرفت روبه رو بوده 
است. شکل گیری و جاافتادن رسوم غلط، پذیرش آن از طرف مردم 
و در نهایت تبدیل  شدن آن ها به ارزش و عرف جامعه، افراد را 
درگیر مشکالت و مسائل فراوانی کرده. بسیاری از معضالت بزرگ 
جامعة امروز مثل بیکاری، افزایش سن ازدواج، کمرنگ  شدن روابط 
اجتماعی میان مردم و حتی مشکالت بزرگ اقتصادی کشور، با 
کنار گذاشتن ارزش های غلطی که در جامعه رواج یافته اند، قابل 
حل شدن هستند. اسراف از جمله عوامل دخیل در شکل گیری 
در  نامحسوسی  به طور  که  است  جامعه  در  نادرست  عرف های 
بسیاری از آداب  و رسوم و امور روزمرة زندگی ما ایرانی ها رخنه 
کرده و سبب شده ارزش های نادرستی در جامعه نهادینه شود و 
را  اسراف در یک جامعه  زیادی شوند.  افراد متحمل هزینه های 
می توان در دو بخش کلی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به 

آن ها اشاره می کنیم.
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تبدیل شــده و چه هزینه های گزافــی بــر دوش برگزارکننده و 
شــرکت کنندگان می گذارد. آیا واقعاً منطقی به نظر می رســد که 
چندصدهزار تومان برای اعالم بازگشــت حاجی به خانه اش صرف 
تهیه و نصب بنر شود؟ یا عقالنی اســت که چندین میلیون تومان 
صرف هزینه آرایشــگاه بانوانی شــود که می خواهند در مراســم 
ولیمه شرکت کنند؟ این ها یعنی هر نفر عالوه بر مخارجی که باید 
برای ســفر خود به خانه خدا در نظر بگیرد، مجبور است برابر با آن 

را برای هزینه های ولیمه کنار بگذارد.

ازدواج هایی که سنگین می شود
تراژدی دیگری که اســراف، نقش اول آن را ایفــا می کند، ازدواج 
یک دختر و پسر اســت. از روز اولی که مراسم خواستگاری برگزار 
می شود، تا شب عروسی که قرار اســت دختر و پسر به خانة بخت 
بروند، هیچ سكانســی نیســت که اســراف در آن حضور نداشته 
باشــد. گل های چندصدهزار تومانــی و گاه میلیونــی که داماد 
باید برای هر جلســه خواســتگاری تهیه کند، بعــد از چند روز یا 
گاهی چند ســاعت روانه ســطل زباله می شــود. توقعات بی جا، 
چشــم  و همچشــمی، خودخواهی و رواج نیازهای کاذب ســبب 
می شــود امر ازدواج آن قدر پیچیده و مشــكل به نظر برســد که 
خانواده ها از آن فراری باشــند. گاهی با مجمــوع هزینه هایی که 
برای بله برون، جشن نامزدی، جشــن عقد، حنابندان، جهازبرون، 
مراسم عروســی و پاتختی صرف می شــود، می توان ده ها دختر و 
پسر را راهی خانه بخت کرد. برگزاری همه این مراسم تا آن جایی 
خوب اســت و نشــاط و شــادی را برای هر دو خانواده و عروس و 
داماد به ارمغان می آورد که هزینه های کمرشــكن به پدر عروس 
و داماد تحمیل نشود. اکثر خانواده ها عادت کرده اند بدون در نظر 
گرفتن توان مالی خود و خانواده طرف مقابل، این رسم و رسومات 
را با تشــریفات و تجمالت هر چه بیشــتر برگزار کنند. اگر وســع 
خانواده ای به تمام این رســم ها قد ندهد، چه اشــكالی دارد که با 
یک مهمانی مختصر در منزل، دختر و پسرشــان را سروســامان 
دهند؟ چرا برپایی رســم های مختصر و ســاده، ولی در عین حال 
صمیمی و باصفــا دیگر بین خانواده ها رواج نــدارد و حتماً باید در 
یک فضای بزرگ با تعــداد مهمانان زیادی برگزار شــود؟ این چه 
رسم غلطی اســت که حتماً باید در تمام مجالس عروسی و حتی 
ســایر مهمانی ها، بانوان با آرایش های چندصدهزارتومانی و گاهی 

میلیونی ظاهر شوند؟ 

خواهی نشوی رسوا
ضرب المثلی هســت که می گوید: »خواهی نشــوی رسوا همرنگ 
جماعت شو« کسی هست که شــهامت ظاهر شدن بدون آرایش 
در مجلس عروسی اش را داشته باشد؟ اگر هم دختری بخواهد این 
کار را بكند، قطعاً اطرافیان و خانواده اش نخواهند گذاشــت؛ چون 
آرایش صورت عروس به یک عرف و ارزش وارونه در جامعه تبدیل 
شده اســت. هر هزینه ای هم برای آرایشــگاه عروس صرف شود، 

اســراف به نظر نمی رســد. عالوه بر این، اجاره کردن ماشین های 
گران قیمــت، تزئین آن با گل هــای چندصدهــزار تومانی، لباس 
عــروس و کت وشــلوارهای میلیونی داماد، کارت های عروســی، 
هزینه آتلیه و فیلمبــرداری و ده ها نیــاز کاذب دیگر، گریبان گیر 
جامعــه امروز شــده و متأســفانه خانواده ها، عزت، ســربلندی و 
خوشــبختی دختر و پسرشــان را در گرو این هزینه ها می بینند. 
حال آن که اســراف هایی از ایــن قبیل، پیامدی جــز کم برکتی، 
زوال نعمت، ورشكســتگی، فقــر و... به همراه نخواهند داشــت. 
البته عده ای هم هســتند که بــا پول های بــادآورده می خواهند 
شــاهانه زندگی کنند و اسراف و اشــرافی گری خود را به رخ همه 
بكشند؛ این افراد ســرانجامی جز خوار و زبون شدن ندارند چراکه 
امیر مؤمنان)ع( می فرماید: »کســی که به زیاده روی افتخار کند، 
با تنگ دســتی خوار و زبون می گردد.« )میــزان الحكمه، جلد 1 

حدیث 1661(

یک چرای بزرگ
اما این اســراف در هزینه و میل بــه اشــرافی گری فقط مختص 
مجالس عروسی نیســت. چه بســا در مجالس ترحیم، هزینه های 
بیشــتری صرف رفع نیازهای کاذب و اســراف در وقت و سرمایه 
می شــود. قطعاً تاج گل های چندصد هزار تومانــی، بنرهای چند 
متری، کارت یادبود به تعداد مهمانان، سرو چندین نوع غذا، انواع 
میوه جات، شربت و...، هیچ تأثیری در ســعادت فرد متوفی ندارد 

از روز اولی که 
مراسم خواستگاری 

برگزار می شود، تا 
شب عروسی که 
قرار است دختر 

و پسر به خانۀ 
بخت بروند، هیچ 
سکانسی نیست 

که اسراف در آن 
حضور نداشته 

باشد

اسراف در هزینه و میل به اشرافی گری فقط مختص مجالس عروسی نیست. چه بسا در مجالس 
ترحیم، هزینه های بیشتری صرف رفع نیازهای کاذب و اسراف در وقت و سرمایه می شود. قطعًا 

تاج گل های چندصد هزار تومانی، بنرهای چند متری، کارت یادبود به تعداد مهمانان، سرو چندین 
نوع غذا، انواع میوه جات، شربت و...، هیچ تأثیری در سعادت فرد متوفی ندارد
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درست مصرف کردن؛ یعنی تنها به داشتن چیزهایی فکر کنیم که به آن ها نیاز واقعی داریم. همین 
االن به وسایل دوروبرتان نگاهی بیندازید و صادقانه به خودتان بگویید کدام یك از آن ها جزو 

نیازهای کاذب و کدام یك جزو نیازهای واقعی شما هستند؟

اسراف تنها به 
مسائل مادی 
خالصه نمی شود. 
گاهی چنان در 
خرج کردن زمان 
خود زیاده روی 
می کنیم که انگار 
قرار است صدها 
سال در این دنیا 
زندگی کنیم. 
ساعت ها از وقت 
خود را صرف 
دیدن اجناسی 
در ویترین 
مغازه ها می کنیم 
که خودمان 
بهتر از هر کس 
دیگری می دانیم 
خریدارشان 
نیستیم

تنـها  و 
عـــث  بـــا

مشــقت و سختی 
خواهـــــد  او  بازمانــدگان 

شــد. تاج گلی که بعد از چند روز راهی ســطل زباله می شــود، 
کارت های یادبودی که بعــد از یكی دو بار نگاه کــردن مچاله و 
به گوشــه ای پرتاب می شــوند، ســنگ قبرهای گران قیمتی که 
زیر باد و باران بعد از مدتی کهنه و شكســته می شــوند، مصداق 
بارز اســراف نیســتند؟ با این هزینه ها چند گرســنه را می توان 
ســیر کرد؟ چند بیمار تهی دســت را می توان مداوا کرد؟ ثواب 
واقعی نه از تاج هــای گل گران قیمت نصیب متوفی می شــود و 
نه از تشــریفات پرهزینه؛ چراکه خدا در قــرآن آورده: »و اهلل ال 
یحب المسرفون«... با هزینه همین نیازهای کاذبی که واقعاً هیچ 
گره ای از کار کســی باز نمی کند، می توان گرسنه های زیادی را 
سیر کرد. اگر به این فكر کنیم که هر روز در جهان نزدیک به 25 
هزار نفر از گرســنگی می میرند، باز هم دلمان می آید که این قدر 
خودخواهانه به سمت تجمل گرایی و اشرافی گری حرکت کنیم؟

زمان هایی که حرام می شود
البته حضور اســراف در زندگی ما تنها به این مجالس و مراســم 
ختم نمی شــود. انــگار در یک میــدان رقابت قــرار گرفته ایم و 
هرکدام می خواهیم در اسراف، گوی سبقت را از دیگران برباییم. 
اسراف تنها به مســائل مادی خالصه نمی شــود. گاهی چنان در 
خرج کردن زمان خــود زیاده روی می کنیم که انگار قرار اســت 

صدها ســال در این دنیا زندگی کنیم. ساعت ها 
از وقت خــود را صرف دیدن اجناســی در 
ویترین مغازه هــا می کنیم که خودمان 
بهتر از هر کــس دیگری می دانیم 
فقط  نیســتیم.  خریدارشــان 
ببینیــم و  دوســت داریــم 
را  داشتنشــان  حســرت 
بخوریم. البتــه هیچ یک از 
این صحبت ها بــه معنای 
مصــرف نكردن نیســت، 
بلكــه مفهــوم اســراف 
مصرف  درســت  نكردن، 
کــردن اســت. درســت 
مصرف کــردن؛ یعنی تنها 
به داشــتن چیزهایی فكر 
کنیم که به آن ها نیاز واقعی 
داریــم. همین االن به وســایل 
دوروبرتــان نگاهــی بیندازیــد و 
صادقانه به خودتــان بگویید کدام یک 
از آن ها جزو نیازهــای کاذب و کدام یک جزو 

نیازهای واقعی شما هستند؟

اسراف در سطح کالن کشور
»الناس علی دین ملوکهم«؛ در جامعه ای که افراد صاحب قدرت 
و منصب، در امور کشور خواســته یا ناخواســته جایگاه ویژه ای 
برای اســراف باز می گذارند، نمی توان از مردم توقع داشــت که 
در امــور کوچک و روزمره زندگــی خود از اســراف پرهیز کنند. 
ساالنه بودجه های کالنی در کشــور جهت برگزاری همایش های 
شــرکت های دولتــی و خصوصــی، تبلیغــات نامزدهــای هر 
انتخابات در هر ســطحی از کشور و حتی ســفرهایی با چند صد 
نفر هیئت همراه به نقاط مختلف داخل یا خارج از کشــور صرف 
می شــود. وقتی برای ارائه توضیحاتی دربــاره موضوعی خاص یا 
تصمیم گیــری درباره یک مســئله، همایش بزرگــی در بهترین 
نقطه کشــور، با صرف هزینه های بســیار گزاف برگزار می شود، 
چگونه می توان مردم را به ساده زیســتی و قناعت تشــویق کرد؟ 
در این جا وظیفه دست اندرکاران و مســئوالن هر نهاد و سازمانی 
این است که با فرهنگ ســازی در میان افراد سازمان خود، سعی 
کنند توقع آن ها از برگزاری همایش ها و جلسات با پذیرایی های 
آن چنانی را پاییــن آورده تا کم کم بتوان جلوگیری از اســراف و 
زیاده روی در امور جامعه را نهادینه و به یک ارزش واقعی تبدیل 
کرد. با این اتفاق، مسیر مردم نیز از اشرافی گری و میل به اسراف 
منحرف شده و بساط ارزش ها و عرف های نامتعارف از میان مردم 

 .به تدریج برچیده خواهد شد
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ادب

جایزه جالل و توجه به 
تمدن و سبک های ادبی

مادة خاِم خاطره
عمرم را  به پای نقد ریختم
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گزارش

دهــمــیــن 
جایزه  دوره 
جالل  ــی  ادب
آل احمد، هفته 
برگزیدگان  گذشته 
تاالر وحدت  در  را  خود 

معرفی کرد.
بــر اســاس آرای هیئت 
داوران در بخــش رمان، 
»این خیابان ســرعت گیر 
ندارد« نوشــته مریم جهانی از نشر 
مرکز و »بی کتابی« نوشته محمدرضا 
شرفی خبوشــان از انتشــارات شهرستان 
ادب به صورت مشــترک به عنوان برگزیده 
معرفــی شــدند. در بخش داســتان کوتاه 
کتاب »اسم شوهر من تهران است« نوشته 
زهره شعبانی از نشــر مرکز شایسته تقدیر 
معرفی شــد. در بخش مستندنگاری هم دو 
اثر »آنک پاریس« نوشــته میرجالل الدین 
کزازی از انتشــارات صدای معاصر و »سفر 
دیدار« نوشــته محمدرضا توکلی صابری از 
نشر اختران، به صورت مشــترک شایسته 

دهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد
برگزیدگان اش را شناخت

جایزه جالل و توجه به 
تمدن و سبک های ادبی
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تقدیر معرفی شــدند. در بخش نقد ادبی نیز 
دو کتاب »بالقطع از آتن تا مدینه« نوشــته 
داود عمارتی مقدم از نشــر هرمــه و کتاب 
»درآمــدی بر تحلیــل انتقــادی گفتمان 
روایی« نوشــته حســین صافی از نشر نی 

شایسته تقدیر شدند.
در بخش ویــژه مربوط به موضــوع کار نیز 

هیئت داوران از آثار زیر قدردانی کرد:
ـ »سایه اژدها« نوشته محمدعلی گودینی

ـ »سرگذشــت نامه کارآفرینــان ایرانــی« 
نوشته رضا یادگاری و مهشید صناعی فر

ـ »پنجــره ای به گذشــته« نوشــته بهراد 
مهرجو و متین غفاریان

ـ »برج سكوت« نوشته حمیدرضا منایی
ـ »میر نامیرا« نوشته میكائیل عظیمی

ـ »شازده حمام« نوشته محمدرضا پاپلی
ـ »نفحات نفت« نوشته رضا امیرخانی

امیرخانی: دنبال مجوز می دوم
رضا امیرخانی هنگام دریافــت جایزه خود 
در سخنانی عنوان کرد: کلمه مجوز با کلمه 
جایــزه هم خانواده نیســت. من تــا زنده ام 
دنبال مجوز می دوم و از وزارت ارشــاد هم 
جایزه نمی گیرم. به همین خاطر هم، بخش 
معنوی جایزه را پذیرفته و بخش مادی آن را 

نمی پذیرم.

کزازی: ســرزمین ما ســرزمین فّر و 
فرزانگی است

میرجالل الدین کزازی نیــز پس از دریافت 
جایــزه خود در ســخنانی خطــاب به وزیر 
فرهنگ ارشاد اسالمی عنوان کرد: آقای وزیر 
فرهنگ، من خوش نمــی دارم دنباله این نام 
فرهنگ را بــه زبان برانم، زیرا بــر این باورم 
ایرانیان مردمانــی فرهیخته، اندیشــه ورز 

و خــردور بوده انــد؛ حتی آنان کــه دانش 
نیاموخته اند. ســرزمین ما همواره سرزمین 
فّر و فرزانگی بوده. آوازه مــا در پهنه گیتی 
به پاس فرهنگ است، پس شما چونان وزیر 
فرهنگ، باریک ترین و ستوهنده ترین کار را 
در میان دولتمردان انجام دهید. شــما اگر 
مرد فرهنگ باشــید، مرد ایران هستید. در 
شگفتم که گاه در چنین بزمی سخن می رود 
که ما در کار ادب و داســتان و اندیشه فروتر 
از دیگرانیم. در حالی که تنها یک داســتان 
کهــن ایرانی کــه در ایران ساســانی پدید 
آمده با نام »هزار افســان«، با دگرگونی که 
در ایران می یابد، با نام »هزار و یک شــب« 
جهانی می شود و امروز باختریان، توده مردم 
خاورزمین را با این کتاب می شناسند. کدام 
کتاب را در خاور سراغ دارید که چنین بوده 

باشد.

عباسی: پذیرش ظرفیت همه دیدگاه ها
در مراسم پایانی این جایزه، شهریار عباسی، 
دبیر علمی این دوره از جایزه، در ســخنانی 
عنوان کــرد: جایزه جالل جایــزه ای ملی و 
متعلق به همه اهل ادبیات اســت؛ ادبیات ما 
امــروزه ظرفیت پذیرش همــه دیدگاه ها را 
دارد، به شــرط آن که قوانین کشور در آن ها 
پذیرفته شــود. ادبیات وسیله ای است برای 
پذیرش ســلیقه ها و همین اتفاق اســت که 

زیباست و با آن می شود از نوشتن لذت برد.
وی با اشــاره به انتقاداتی که به این دوره از 
جایزه شــده گفت: برخی فكر کرده اند ملی 
کردن یک جایزه یعنی اپوزیســیون شدن 
و برخی هم فكر کرده اند ملــی بودن یعنی 
استفاده از یک حلقه اندک که تنها متعلق به 
آن هاست. به همین خاطر ما را بسیار آزردند 
و تهمت های بسیاری بر ما زدند، در حالی که 

در فضای ادبی ما برای همه جا هست.
وی افزود: من به آن هایــی که با صدای بلند 
به ما حملــه کردند به آهســتگی می گویم 
همه حقیقت نزد کسی نیســت و خودحق 
پنداری، انسان را به ســمت سقوط می برد. 
باید مخالفان خود را به رسمیت بشناسیم و 

حیات خود را در حضور آن ها ببینیم.

جوادی: ادبیاتی که از اخالق برخوردار 
است

در ادامه مراســم محســن جوادی، معاون 
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز 
در ســخنانی جایزه ادبی جــالل را اتفاقی 
برای پاسداشــت ادبیات دانســت و با ابراز 
امیدواری نسبت به این که این اتفاق بستری 
برای شــكل گیری یــک جریان مســتمر 
داستان نویسی شــود، افزود: این جایزه در 
این دوره مانند دوره های قبل، شناخت آثار 

میرجالل الدین 
کزازی: بر این 
باورم ایرانیان 

مردمانی فرهیخته، 
اندیشه ورز و 

خردور بوده اند؛ 
حتی آنان که 

دانش نیاموخته اند. 
سرزمین ما همواره 

سرزمین فّر و 
فرزانگی بوده. 

آوازه ما در پهنه 
گیتی به پاس 
فرهنگ است
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نویسندگان مجرب را در کنار تعلیم نوقلمان 
در دســتور کار خود قرار داد و ســعی کرد 
مخاطبانی را جذب کند که بتوانند پشتوانه 
ادبیات داســتانی ایران شــوند؛ ادبیاتی که 
هم از اخالق برخوردار اســت و هم به دنبال 

زیستی با سبک جهانی.

صالحی: جایزه جالل، جایزه ای ملی و 
فراگروهی

ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی نیز در این مراســم در سخنانی از 
زبان فارســی با عنوان زبان واژه های زیبا و 
کم نظیر یاد کرد و گفت: فارسی گاهی مانند 
سنگ خاراست که از دلش قصائد فارسی در 
می آید و گاهی چون قطره شــبنم است که 
از دلش حافظ برمی آید. مهم نیست امروزه 
بدانیم که قرن زندگی سعدی چیست؟ مهم 

طراوتش است.
وی گفــت: زبان هــای زیــادی در جهــان 
هستند که بعد از یک سده، نسل جدیدشان 
نمی تواند با نســل قدیمشــان رابطه بگیرد، 
اما زبان فارســی، امروزه زبانی است زنده و 
شاداب و با طراوت که فارسی زبانان در همه 
زمان ها، حكمت و خــردش را می خوانند و 
دوســت می دارند. شــاهنامه به عنوان یكی 
از آثار ایــن زبان، خردنامه ایرانی اســت که 
ِخشت خشِت اندیشــه و حكمتش را با این 

زبان فراهم کرده ایم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: فارسی، 
زبان قصه گویی اســت، زبان داستان سرایی 
و زبانی که اســتعداد کم نظیری در این کار 
دارد؛ زبانــی که رؤیاهای شــیرینی برای ما 
ساخته اســت. امروزه می توانیم بگوییم که 
این ادبیات اســت که چشــم بینای زندگی 

انسانی ما شده است و خالقانشان، عكاسانی 
هســتند که با دوربیــن واژگان، زندگی را 

تفسیر و بر الیه های آن سرک می کشند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود، 
جایزه ادبی جالل آل احمد را جایزه ای ملی 
و فراگروهی معرفی کرد کــه تالش دارد در 
کنار ادبیات داستانی، بخش های دیگری از 
حوزه نوشتن را همچون مستندنگاری مورد 
توجه قرار دهــد. این جایزه در چند ســال 
اخیر قدم های رو به جلویی داشته است و به 
حوزه تمدن ایران فرهنگی توجه ویژه داشته 
و در کنار آن سعی کرده به تمامی سبک های 
ادبیات به صورت ویژه نــگاه کند؛ البته این 
جایزه تا مقصد نهایی راهی طوالنی در پیش 
دارد. در این مراسم از خانواده مرحوم فیروز 
زنوزی جاللی، به پاس نــگارش رمان »برج 

 .110« تجلیل شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی : فارسی، زبان قصه گویی است، زبان داستان سرایی و زبانی که 
استعداد کم نظیری در این کار دارد؛ زبانی که رؤیاهای شیرینی برای ما ساخته است. امروزه 

می توانیم بگوییم که این ادبیات است که چشم بینای زندگی انسانی ما شده است
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جناب مؤمنی، ادبیات دفاع مقدس چه شــأنی در ادبیات 
داستانی ما دارد؟

جنگی که در عصر روز 31 شهریور 59 آغاز شد، هشت سال زندگی 
عموم مردم ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. هنوز هم با گذشــت 
20 ســال از آن زمان، تأثیرات کم و بیش مشــهود اســت. در این 
ماجرا، برای ادبیات داستانی آنچه که بیش از همه ارزشمند به نظر 
می رســید، فرصتی بود تا خود را از گردابی که سال های متمادی 
گرفتارش بود، برهانــد و در داخل و خارج جایگاه مناســبی برای 
خود بیابد. جنگ همان طور کــه در عرصه های نظامی و فنی باعث 
شكوفایی استعدادهای ایرانیان شد، در این حوزه نیز این امكان را 
به وجود آورد تا نویسندگان ایرانی حرفی برای گفتن داشته باشند. 

بنابراین نویســندگانی که این »آن« و فرصــت را دریافتند، امروز 
بیشترین مخاطبان را در کشور دارند.

به جاری بودن فرهنگ دفاع مقدس طی بیســت ســال 
گذشته اشاره کردید. در این بیست سال، فرهنگ پایداری 

چه تغییراتی داشته است؟
طبیعتــاً در هنگام جنــگ، بارز ترین خصیصه ادبیــات متعهد ما، 
برانگیزانندگــی بود، چیزی که امــروز به آن ادبیــات تبلیغی هم 
گفته می شــود. گرچه من با این اصطالح موافق نیســتم، اما این 
طبیعی اســت که در میدان جنگ هر دو طرف رجز بخوانند و برای 
برانگیختن روحیه و شــجاعت در رزمندگان و مردم پشــت جبهه 

گفتگو با 
محسن مؤمنی  شریف
نویسنده و پژوهشگر
ادبیات دفاع مقدس

قرابت های 
فرهنگ و 

ادبیات جنگ 
تحمیلی 

با فرهنگ 
عاشورایی

محسن مؤمنی  شریف، متولد فروردین ماه سال 1346 شهرستان بیجار است. او دوران کودکی را در طبیعت 
زیبای روستا گذراند و سال 135۷ راهی تهران شد. او می گوید: »عصر سی و یکم شهریور 1359 که فرودگاه 
تهران بمباران شد، در یک کارگاه بلورسازی مشغول کار بودم. صدای انفجار را که شنیدم گمان کردم دنیا به 
آخر رسیده است و...« مؤمنی در پانزده سالگی برای نخستین بار عازم جبهه می شود. تحصیل در حوزه علمیه 
و معلمی، فعالیت های دیگر او پیش از پرداختن به نویسندگی است. سال 136۷ در پی اطالعیه ای که برای 
آموزش قصه نویسی در حوزه هنری چاپ شده بود راهش به حوزه افتاد و پس از گذراندن دوره های مختلف 
به عنوان مدیر داخلی ماهنامه سوره نوجوان و بعد ها عضو دفتر مقاومت و کارگاه قصه و رمان حوزه هنری 
مشغول به کار شد. مهم ترین ویژگی آثار مؤمنی، که اکنون رئیس حوزه هنری است، نوگرایی در شیوه های 
روایت، تلفیق ظریف اطالعات با بافت داستان و پرداختن به شخصیت هایی است که چه در بخش داستان و 

چه در بخش زندگینامه قوام یافته اند و گویی از متن درونی می آیند و همواره خوانده می شوند. 
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حماسه ســرایی کنند. در میــدان جنگ 
هیچ ســالحی ویرانگر تر از ایجــاد یأس و 
نومیدی نیســت، بنابراین ممنون ادیبانی 
هســتیم که در آن روزهــای تنهایی ملت 
ما، از ایمــان و شــجاعت ایرانی ها گفتند 
و امید بــه پیــروزی را در آنــان زنده نگه 
داشتند. البته در کنار این شاخه از ادبیات، 
گروهی نیز برعكس آنــان، مدام از مصائب 
و ویرانگری های جنگ می گفتند و 
ستایشــگر صلح بودند. هر 
چند حرف درســتی 
چون  ولی  بود، 
غیر  در 
زمان 

خود گفته می شد، دســتگاه های تبلیغاتی 
دشمن نیز از آن استقبال می کردند. طبعاً 
در فضای حماســی آن روز کشور این گونه 
ادبیات مخاطبان زیادی نداشــت و چون 
برخالف مسیر آب بود، انگ »ضد جنگ« 

به خود می گرفت.
اما با پایان غیرمنتظره جنــگ و اتفاقاتی 
که در ذهن و باور مسئوالن اجرایی کشور 
افتاد، ارزش هــا و افتخــارات جنگ مورد 
تردید قــرار گرفت و این تردیــد در اواخر 
دهه هفتاد و اوایل هشتاد تبدیل به هجمه 
علیه آن ارزش ها شــد. طبیعتــاً این نگاه 
بیش از همه در ادبیــات خودنمایی کرد. 
در این ســال ها در داســتان هایمان دیگر 
شاهد حماســه ها و ایثار ها نیستیم، بلكه 
به تأسی و تقلید از نویســندگان در تبعید 
آلمان، خواننده داســتان  انســان های 
پشیمان جنگ هســتیم؛ انسان های 
آرمان باخته و تحقیرشده که شرمنده 
نســل بعد و فرزندان خود هســتند. 
متأســفانه این نگاه در ســینما هم 
کم و بیش تسری یافت، در حالی که 
جریان نویسندگان در تبعید آلمان، 
به جنگــی اعتراض داشــتند 
که آتشــش را کشور خودشان 
برافروختــه و دنیایــی را به 
خاک سیاه نشانده بود، نه 
کشــوری که مورد تعدی 
دشمن قرار گرفته و باید 

از خود دفاع کند!
بعد از این دوره، شــاهد 
و  تعــادل  نوعــی 
ادبیات  در  واقع بینی 
دفــاع  داســتانی 
هســتیم.  مقــدس 
اســتقبال  قطعــاً 
جوان  خواننــدگان 
خاطــرات  از 
و  رزمنــدگان 
شــهید  ســرداران 
بعضــی  و  جنــگ 
مانند  عوامل دیگر 

درخشش آثار نویسندگان متعهد در خارج 
از کشور و نیز فضای سیاســی و اجتماعی 
کشــور که دوباره رجعتی بــه آرمان های 
خود داشــت، در پدید آمدن ایــن نگاه در 
نویســندگان حوزه دفاع مقدس مؤثر بوده 
است. به هر تقدیر امروز استقبال از کارهای 
ارزشــمند و دربرگیرنده عزت و شــوکت 

ایرانی شگفت آور است.  

فرهنگ زنــده و جــاری جنگ ما 
قرابت هایــی با فرهنگ عاشــورای 
ما داشــت. چه نکات ظریفی این دو 
رویداد عظیم را به یکدیگر پیوند داد؟

همین طور اســت که می گویید. به گمان 
ما ها که آن روز هــا را تجربه کردیم، انقالب 
ما در ادامه آن سلسله بود. لذا شعارمان این 
بود که ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند! 
هنگامی که مردم استنباط می کردند امام 
احســاس می کنند جبهه ها نیــاز به نیرو 
دارد، پیش از این که ایشــان لب به سخن 
بگشایند، فرزندانشــان را به سوی جبهه ها 
سرازیر می کردند. نباید خاطرات اعزام های 
بزرگی مانند »سپاهیان محمد)ص(« و یا 
»سپاهیان مهدی)عج(« را هرگز فراموش 
کنیم. این اتفاقات، الاقــل آن مقدار که ما 

تاریخ خوانده ایم، بی سابقه است.
لذا ایــن بصیــرت، آگاهــی، وفاداری ها و 
فداکاری هــا، همــه برگرفتــه از فرهنگ 
مــا  جبهه هــای  فضــای  عاشوراســت. 
مخصوصاً در شــب های عملیــات، مملو از 
یاد امام حسین)ع( و عاشــورا بود. ما باید 
متشــكر عالمان بزرگ و پــدران و اجداد 
والیتمدارمــان باشــیم که طی ســالیان 
طوالنی ایــن حقایق را برای مــا زنده نگه 
داشــتند و با تمــام وجودمــان آمیختند، 
طوری که بعــد از قرن ها، در دفــاع از این 
سلســله کاری کردیم که اگر آن روز اهالی 
کوفه و عراق می کردند، سرنوشــت تاریخ 

چیز دیگری می شد.

مگر  نبودند؟  عراقی ها شــیعه  مگر 
کربال در خاک کشور آن ها نبود؟ چرا 

فضای جبهه های 
ما مخصوصاً در 
شب های عملیات، 
مملو از یاد امام 
حسین)ع( و 
عاشورا بود. ما 
باید متشکر 
عالمان بزرگ 
و پدران و اجداد 
والیتمدارمان 
باشیم که طی 
سالیان طوالنی این 
حقایق را برای ما 
زنده نگه داشتند 
و با تمام وجودمان 
آمیختند

در این سال ها در داستان هایمان دیگر شاهد حماسه ها و ایثار ها نیستیم، بلکه به تأسی و تقلید 
از نویسندگان در تبعید آلمان، خواننده داستان  انسان های پشیمان جنگ هستیم؛ انسان های 

آرمان باخته و تحقیرشده که شرمنده نسل بعد و فرزندان خود هستند
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تجلی فرهنگ عاشورا در جبهه های 
آن ها دیده نمی شد؟

در این جا بیش از این که مكان و اشخاص 
مهم باشند، حق مهم است. جبهه صدام 
نه تنها با امام حســین)ع( و عاشــورا 

نســبتی نداشــت، بلكه به عكس 
به جبهــه یزید شــبیه تر بود، 
لــذا زمینه ای برای تمســک 

جســتن به چنین مقدســاتی 
نداشتند. در عین حال ما در ادبیات 

باید حســاب مردم عــراق را 
از بعثی هــا و نظــام صدام 

جدا کنیــم. همچنان که 
در نوشــته های بعضــی 

ماننــد حبیب  دوســتان 
احمدزاده ایــن نگاه وجــود دارد. 

آن ها نیز در مبارزه بــا صدام و حتی 
در امتنــاع از به جنگ ایــران آمدن کم 

کشته و شــهید نداده اند. اما این که چون 
مردم عراق کرهاً او طوعــاً تابع این عنصر 
فاسد و دستگاه جهنمی او بوده اند، دلیل 
نمی شــود ما به حقانیــت و تقدس دفاع 
خودمــان تردید کنیم! اجــازه بدهید در 
پایان عرایضــم خاطره ای بگویــم که به 
نوعی دلیلی اســت بر بعضی نگرش ها به 

مقوله دفاع مقــدس که قباًل 
گفته شد.

حدود ده ـ دوازده ســال 
پیش به همــراه تنی چند 

از بــزرگان ادبیــات دفــاع 
مقدس جلسه ای داشــتیم در ساختمان 
گفتگــوی تمدن ها، فردی کــه در آن جا 
ریاست داشــت گفت: »من سختم است 
به جنــگ خودمان بگویم دفــاع مقدس، 
چون عراقی ها هم شیعه بودند!« این آقای 
مدعی تاریخ، ظاهــراً فراموش کرده بود از 
قضا در کربال هم آنانی که امام حسین)ع( 
را کشتند، داعیه مسلمانی داشتند و روزی 
نه چنان دور در لشكر علی بن ابیطالب)ع( 
با لشكر شــام جنگیده بودند. چه بسا اگر 
اصطالح شیعه در آن روز استفاده می شد، 
آن ها هم شیعه حساب می شدند. لذا مهم 

این اســت که بدانیم حق چیست. اگر حق 
را شناختیم، شناخت اهل آن کار مشكلی 
نیســت. در این ســوی جنگ امام بود که 
می شناســیمش و دنیا به تقوای او شهادت 
می دهد، اما در آن ســو صدام بــود. او در 
رذالت و فســق و فجور چیزی کم از یزید و 
عبیداهلل  بن زیاد نداشت. از پدری مبهم و در 
خانواده ای ناپاک و شــرور رشد و نمو یافته 
بود. در جوانی به جریان های مرموز پیوسته 

و با کشــتار و قســاوت به قدرت رســیده 
بود. از بدو قدرت، آشــكارا کمر به نابودی 
اسالم و تشیع بسته بود. او پیش از جنگ، 
مجتهدان بزرگی مانند آیت اهلل سیدمحمد 
باقر صدر و ده ها مجتهــد و عالم دیگر را با 
افتخار کشــت. این روز ها که پرونده ها رو 
شده، ادعای ایران ثابت شده که او جنگ را 
به دستور دیگران بر ایران تحمیل کرده بود 

 !و هزار جنایت پیدا و پنهان دیگر

ما در ادبیات باید حساب مردم عراق را از بعثی ها و نظام صدام جدا کنیم. همچنان که در 
نوشته های بعضی دوستان مانند حبیب احمدزاده این نگاه وجود دارد. آن ها نیز در مبارزه با صدام و 

حتی در امتناع از به جنگ ایران آمدن کم کشته و شهید نداده اند
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جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه کشــورمان ایران که توسط 
صدام حســین رقم خورد، یكی از همین جنگ هاســت. جنگی که 
نام خیابان هــا و کوچه هایمان را عوض کرد، چهــره بخش هایی از 
کشورمان را عوض کرد و برای همیشــه نامردمی هایی که در حق 
ایران و مردمانش شد را در تاریخ ثبت کرد. نامردمی هایی که بارها 
درباره شان گفته اند و شــنیده ایم. آزادگان، جانبازان و خانواده های 
شــهدا، اصاًل همین مردم عادی، آن قدر از تلخی های آن روزگار به 

یاد دارند که حد ندارد. 
جنگ تمام شده و تا زمانی هم که نســلی که جنگ را تجربه کرده 
زنده اســت، بیان خاطراتش ادامه خواهد یافت و تبدیل به اسنادی 
خواهد شد که نســل های بعد را در جریان ماوقع قرار می دهد. در 
واقع ادبیات شــورانگیز دوره جنگ که مردم را ترغیب به مقاومت 
می کند، در ادامه مســیر و با پایان جنگ، مبدل به ادبیاتی تعقلی 
می شــود؛ ادبیاتی کــه بخش مهــم آن به جمــع آوری خاطرات 
رزمندگان می پردازد و قیمت تمام شده یک جنگ را نشان می دهد. 
شــاید بتوان گفت انتشــار مجموعــه خاطراتی چــون »همپای 
صاعقه« از گلعلــی بابایی، موجبات نفوذ کتاب هــای خاطره میان 
مردم را فراهم آورد. این کتاب ها به آســانی در جامعــه نفوذ پیدا 
کردند و همچنان که می بینیم مدت هاســت شاهد رشد چشمگیر 
خاطره نگاری و انتشــار خاطرات مربوط بــه دوران جنگ تحمیلی 
از سوی رزمندگان، جانبازان و شــاهدان عینی این واقعه هستیم. 

مادة خاِم خاطره
توجه به خاطره نگاری ها نباید لطمه ای

به ادبیات داستانی بزند 

زینب مرتضایی فرد 

جنگ آغاز می شــود. جنگ پیش می رود. خانه ها را خراب می کند 
و زندگی های بســیاری را به مرگ بدل می کند. امــا باالخره تمام 
می شــود؛ برای هر دو طرف، هم برای برنده و هم برای بازنده. هم 
برای جنگ افروز و هم بــرای او که مورد تعدی قرار گرفته اســت. 
هر چند جنگ های آدمیــزاد هرگز تمام نمی شــود، اما هر جنگی 
که میان انســان ها در مرزهای جغرافیایــی رخ می دهد، در تاریخ 
نقطة آغاز و پایانی دارد. آغازی کــه البته فقط در تقویم پایان دارد، 
وگرنه هر فاجعه و ظلمی که از تبعات جنــگ بوده، هرگز فراموش 

نمی شود. 
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جریانی که البته این روزها به گرمی چند ســال گذشته نیست، اما 
هنوز هم ادامه دارد. 

این جریان تا جایی ادامه پیدا کرد که تــا مدت ها، دیگر کتاب های 
عرصه دفاع مقدس از جمله داستان ها و رمان ها را تحت الشعاع خود 
قرار داد. تا جایی که برخی حتی تصور کردند کتاب های داســتانی 
چندان خوبی در این عرصه منتشــر نمی شــود و تنها گزینه برای 

مطالعه، همین کتاب های خاطره هستند. 
در منابع مكتوب، خاطره، پیش از این که ارزش ادبی داشــته باشد، 
ارزش سندی دارد، بنابراین وقتی ماجرایی از درون جنگ تحمیلی 
بیان می شود، پیش از آن که ارزش ادبی داشته باشد، سندیت اش به 
آن اعتبار می بخشد. از این رو خاطره، سند دست اول و پلكان است؛ 
پلكانی که می تواند ماده خام خلق داســتان باشــد، اما به هیچ وجه 

نمی تواند جای داستان را بگیرد.  
البته این هرگز بــدان معنا نیســت که خاطره نویســی امر مهمی 
محســوب نمی شــود. چرا که خاطره نویســِی عرصه دفاع مقدس، 
حرکتی بسیار شایســته بوده و به نوعی تصویرکردن و یقین دادن به 
چیزهایی اســت که در جنگ تحمیلی رخ داده و نیاز به حفظ آن ها 
در جامعه احساس می شود. بیان تلخی ها و سختی ها، و در کنار آن 
رشادت و از خودگذشتگی مردان رزمنده، همان روحیه ای است که 
همواره هر جامعه ای به ترویج آن نیاز دارد تا در برابر سختی ها خود 

را نبازد و محكم بایستد. 
از این رو حفظ خاطره ها به عنوان بخش مهمی از تاریخ شــفاهی و 
همچنین تأثیرگذار بر جامعه، اتفاق مهمی است. اما این اتفاق مهم 
هرگز نباید توجه جامعه را از پرداختن به داستان های دفاع مقدس 
منحرف کرده و یا موضوع خاطره را در مقابل نویسندگان، مهم تر از 

داستان ها قرار دهد. 
طبیعی است تا زمانی که رزمنده ای از نســل آن جنگجویان بزرگ 
باقی مانده، فرصــت ثبت خاطرات وجود دارد و با پایان این نســل، 
خاطرات هم از بین خواهند رفت. هر چند فرصت زیادی برای حفظ 
خاطرات وجود ندارد، اما اگر ادبیات داســتانی دفاع مقدس هم بنا 
به هر مشــكلی از مردم فاصله بگیرد و یا به خوبی به جامعه معرفی 

نشود، شاهد آسیب دیگری خواهیم بود.  
از این رو باید رابطه میان خاطره ها و داســتان ها روزبه روز محكم تر 
شــوند؛ رابطه ای که فی نفســه در بطن آن ها وجــود دارد. خاطره 
می تواند به داســتان ســوژه های ناب بدهد، واقعیــات را در اختیار 
نویسنده گذاشته و به او فرصت خلق بدهد. اگر بخواهیم مقایسه ای 
میان ادبیات مخیل داســتانی و خاطره نگاری داشــته باشیم، باید 
گفت ادبیات، تخیل مــا را باور می کند، امــا در خاطره ها این اتفاق 
نمی افتد. هر اتفاقی خواه در خاطرات بیان شــده باشد، خواه در هر 
جای دیگــر، می تواند جرقه ای باشــد بــرای الهام گرفتن و نگارش 

داستان. 
مجید قیصری، یكی از نویســندگان موفق ادبیــات دفاع مقدس، 
تعریف جالبی از ادبیات دارد. او می گوید ادبیات یعنی »شــكاکیت 

و خالقیت«. در خاطرات همیشــه جای این دو خالی اســت و در 
طیفی کاماًل جدای از داســتان به ســر می بــرد. در واقع خاطرات 
ماده خام هســتند که نویســنده را به نوشتن داســتان های خوب 
هدایت می کنند و کمكی می شــوند برای الهامــات و درک بهتر، 
اما نمی توانند جای داستان را بگیرند. داســتان از نظر ارزش ادبی 
مرحله ای پس از خاطره اســت؛ مرحله ای باالتر. از این رو خاطره ها 
تمام می شوند و داســتان هرگز پایان نمی یابد. همیشه جایی برای 
آغاز داستان هست و خواهد بود. جایی که باید از همین حاال آن را 
جدی تر بگیریم و درباره اش عمیق تــر و دقیق تر رفتار کنیم. کاری 
که دیگر کشــورها در انجام آن به مراتب از مــا موفق تر بوده اند و از 
جنگ هایشــان، از جمله جنگ هــای جهانی کــه رخ داده، رمان، 
داستان ها و فیلم های متعددی منتشر کرده اند که در سطح جهانی 

تأثیرگذار بوده است. 
ما هر چند جنگی در ابعاد بســیار هولناک و دشــوار را پشــت سر 
گذاشــته ایم، اما هنوز نتوانســته ایم چهره واقعی ایــن جنگ را به 
دنیا نشان دهیم. این ســال ها که کتاب های خاطره در جامعه غلبه 
کرده اند و دوران طالیی خاطره نگاری های جنگ در حال ســپری 
شدن است، باید مسئوالن، نویسندگان و مردم به خودشان یادآوری 
کنند که ما بــا زبان و بیان داســتان، بهتر از هر چیــزی می توانیم 
پیام خود را به دنیا برســانیم و در جامعه مان هم آن را حفظ کنیم. 
زمان آن رســیده که از دل عصــر طالیــی خاطره نگاری ها، عصر 
طالیی داستان را بیرون بكشــیم. همه گیر شدن خاطره ها در غیاب 
کتاب های داستانی عمیق، در جامعه می توانند مخاطب را سطحی 

کنند و ما را از پیام های اصلی مان دور کنند. 
زبان داســتان خواه ناخواه با همه هنرها ارتباط پیــدا می کند، هر 
جا داســتان قوی و خوبی نوشته شــده این امكان را فراهم کرده تا 
نمایشنامه نویســان و فیلمنامه نویســان بتوانند بــا نگاهی به آن 
فیلمنامه و نمایشــنامه های خوبی را خلق کرده و آثار خوبی را ارائه 
کنند. داستان در این روند اساسی ترین و مهم ترین چیزی است که 
به آن نیاز داریم و همه  کارشناســان و اهالی فن هم بی شک درباره 
این موضوع اتفاق نظر خواهند داشــت که داســتان خوب می تواند 
راه ما را برای داشتن آثار درخشــان در دیگر گونه های هنری فراهم 
کند. چرا که هــر هنرمندی ابتدا فكر می کند و بعد دســت به خلق 
اثر می زند، اثرات شگرف داســتان هم از دیرباز بر انسان ثابت شده 
است. همانطور که می دانیم تأثیر داستان بر انسان تا حدی است که 
خداوند هم در قرآن روایت داستان ها را برای آگاهی دادن به انسان 
انتخاب می کند و از این طریق برخی پیام هــای مهم را به ما منتقل 
می کند. خالصه آنكه داســتان را جدی بگیریم، داســتان می تواند 
خیلی از حرف ها و موضوعات مهمی که متولیان فرهنگی ســعی در 
نهادینه کردن آنها در جامعه دارند را با روشــی بسیار عمیق و جدی 
بیان کرده و همچنین چهره واقعی تهاجم عراق به ایران را در جهان 
معرفی کند. خاطره بشود ماده خام و ارزشمند و داستان بشود اصل 

  .مهمی که هرگز دچار کم  اهمیتی نخواهد شد

 حفظ خاطره ها به عنوان بخش مهمی از تاریخ شفاهی و همچنین تأثیرگذار بر جامعه، اتفاق 
مهمی است. اما این اتفاق مهم هرگز نباید توجه جامعه را از پرداختن به داستان های دفاع مقدس 

منحرف کرده و یا موضوع خاطره را در مقابل نویسندگان، مهم تر از داستان ها قرار دهد

در منابع مکتوب، 
خاطره، پیش از 
این که ارزش 

ادبی داشته باشد، 
ارزش سندی 

دارد، بنابراین وقتی 
ماجرایی از درون 

جنگ تحمیلی 
بیان می شود، پیش 

از آن که ارزش 
ادبی داشته باشد، 
سندیت اش به آن 

اعتبار می بخشد
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عبدالعلی دستغیب،متولد سال 1310 شیراز، هشتاد سال سن دارد و 
آن قدر نوشته و ترجمه کرده که در ده، پانزده سطر نمی شود همه شان 
را نام برد. اصالً هم نیازی نیست، چون بیش از پنجاه سال است که به 
نقد، ترجمه، تحقیق و تعمق در فلسفه می پردازد و حاصلش را در قالب 
کتاب منتشر می کند و ما می خوانیم.به هر حال او با بزرگواری نشست و 
به پرسش های ما پاسخ گفت. از ادبیات پرسیدیم؛ از ادبیات جنگ، از 
ضعف و قوت آثار داستانی خلق شده در این عرصه، از شیوه نقد وارد 
فلسفه شدیم. به قیاس ادبیات و فلسفه اشاره کردیم و دوباره به ادبیات 

جنگ سرک کشیدیم.

به نظرم برای شروع گفتگویمان خوب است ابتدا تعریف شما را 
از ادبیات جنگ بدانیم؟

ادبیات جنگ چنان کــه از نامش پیداســت و از معنای ایــن دو واژه 
برمی آید، عبارت است از آثار ادبی )شعر، داستان و نمایشنامه( که رزم 
دو گروه و یا دو قبیله و ملت را با هم نشــان می دهد و رســم می کند. 

چنین ادبیاتی بنا به ماهیت خود می تواند لحن حماسی داشته باشد؛ 
در صورتی که مراد »ادیب«، ایجاد روحیه سلحشــوری در رزمندگان 
باشد، می توان از آن فهم اســتهزایی و انتقادی داشــت، در حالی که 
مقصود »ادیب«، برشمردن جنگ و محكوم کردنش باشد. از این نمونه 
می توان اول، رمان »جنگ و صلح« لئو تولستوی و برخی داستان های 
حماسی شاهنامه فردوسی را نام برد و از نمونه های دوم که به محكوم 
کردن جنگ پرداخته اند، رمان »شوالیه، ســرباز شجاع« اثر نویسنده 
چكسلواکی، یاراسالوهاشک و »ننه دالور« نوشته برتولت برشت را باید 
عنوان کرد؛ که هر دو با مدد گرفتن از لحن طنز، مسائل جنگ را بیان 
کرده اند. به طور کلی داســتان های جنگ، جزو آثار حماسی به شمار 

می رود و آثار حماسی، وصف زندگی پهلوانان و سلحشوران است.
در این جا چیزی که بسیار اهمیت دارد، نگاه داشت نام پهلوان، قبیله و 
سرزمین است. کشته شدن پهلوانان و ویران شدن شهرهای دوست و 
دشمن بر این عرصه، چیزی به حساب نمی آید، چون حماسه سرا جنگ 
را به عنوان واقعیتی مســلم و گریزناپذیر پذیرفته اســت. علت این که 
داستان های ایرانی که درباره جنگ هشت ساله نوشته شده اند و از جمله 
»زمین سوخته« احمد محمود، کم و کاســت فراوانی دارند، شاید این 
است که این داستان نویســان با قانون جنگ و ضرباهنگ این حماسه، 
چندان آشنا نیســتند و با نگاه نقادانه و بنا بر شــاخصه غیر حماسی 
می بینیم که این عدم آشنایی به ساختار آثار بسیاری از قصه ها، اشعار و 
فیلم های ساخته شده در بیست و چند سال اخیر درباره جنگ، آسیب 

رسانده است: 
اول این که نویسنده به جای ژرف نگری درباره سربازان مهاجم و مدافع، 
توصیف بی طرفانه مســائل رزم آوران و توجه بــه واقعیت های عرصه 
دشمن، از سربازهای دشمن بد می گوید و برای سرباز خودی یا مرثیه 
می ســراید، یا او را تا مقام قهرمان قهرمانان باال می برد. یعنی به جای 
وصف درســت و واقعی صحنه ها، هیجان انگیزی می کند و به تبلیغات 
می پردازد و شعار می دهد. دشــمن چنان ضعیف و ناتوان می شود که 
چون مگسی حقیر در نظر می آید. اما در واقع، نویسنده بی آن که خود 
بخواهد یا بداند، به اصطالح »زیرآب« کار خود را زده است و رشته های 
خود را پنبه کرده، چرا که مصاف قهرمان قهرمانان با پشــه ای ضعیف، 
بیش از آن که حماسی باشــد، خنده دار اســت. ضمناً غلبه بر دشمن 
ناتوان، حتی برای فرد عادی هم افتخاری ندارد و خالصه همان طور که 

عوام می گویند، مفت و رایگان خواهد بود.
دوم این که برخی از این آثار که رونوشت قصه های دوره جنگ و انقالب 
در روسیه، چین و کوباســت، به نوعی از مرز رئالیسم تجاوز می کند و 
جنبه اسطوره ای به خود می گیرد. مثاًل در یک داستان، مربوط به جنگ 
هشت ساله خواندم که جسد ســرباز خودی بعد از یک هفته از کشته 
شدنش بوی عطر می دهد و جسد سرباز عراقی، دو ساعت بعد از کشته 
شدن بوی تعفن می گیرد. به هر حال منكر فداکاری رزم آوران خودمان 
نیستم و از دالوری های آن ها به سهم خود قدردانی می کنم. گفتگوی 
ما درباره داستان ها و شعرهایی اســت که درباره جنگ گفته یا سروده 
شده. این قصه ها و اشعار، به سخن آشــكار، بیشتر سفارشی بوده و کار 

هنری اساساً با سفارش و دستورالعمل جور درنمی آید.

گفتگو با عبدالعلی دستغیب، نویسنده 
مترجم و منتقد پیشکسوت

عمرم را 
به پای نقد ریختم

محمد ولی پور

گفتگو



مهرومــاه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 28 | دی 1396    75

می شود با رویکردی جزئی تر داستان های جنگ یا بعضًا »ضد 
جنگ« را که طی یک دهه اخیر نوشته شده برایمان تشریح 
کنید؟ اصاًل داســتان های جنگی را که توسط نویسندگان ما 

نوشته شده چطور می بینید؟
در این اثنا داســتان های زیادی نوشته شــده اند که خالی از رنگ و 
بوی هنری نیســتند. چند قصه نمونه وار نام می برم: »نخل های بی 
ســر« و »رمان گالب خانم« قصه های به نســبت خوبی هستند که 
یكی درباره جبهه نبــرد و دیگری درباره مشــكل های جانبازان در 
پشت صحنه نبرد و در شهرها نوشته شده  است. هر دو کتاب نوشته 
قاسمعلی فراست است. داســتان مجید قیصری هم به نام »جنگی 
بــود، جنگی نبود« داســتان کوتاه مهمی اســت کــه روابط جنبه 
استهزایی هم دارد و پیداســت نویسنده در زمان جوانی، صحنه های 
جنگ را تجربه کرده و مســتقیماً آن جا حضور داشــته و با دقت به 
جزئیات امــور، صحنه ها و وقایــع و ماجراها نظر داشــته و به ثبت 
داستانی آن ها پرداخته است.داســتان دیگری که باید نام برد »سفر 
به گرای270 درجه« احمد دهقان اســت که جزئیات وضع سربازان 
ایرانی و عراقی را نشان می دهد و روایت هم، روایت معمولی نیست، 
بلكه توصیفی و گاهی نامســتقیم است. میان داســتان های کوتاه 
هم قصه هایی از ســید مهدی شــجاعی، راضیه تجار، فیروز زنوزی 
جاللی خوانده ام که مزایای هنری داشــته اند. زهرا زواریان هم چند 
داستان روانشناختی و سمبلیک زیبا در زمینه جنگ نوشته و البته 
داستان های زنوزی جاللی درباره صحنه های جنگ از امتیاز خاصی 
برخوردار اســت. این نكته البتــه بدیهی به نظر می رســد، چون او، 
خود، از افســران نیروی دریایی ایران بوده و در جنگ حضور داشته. 
همچنین جاللی، خوزســتانی اســت و به وضع منطقه و رزم آرایی 
طرفین کاماًل وقوف دارد. او در داستان هایش هم شیوه زبان شناختی 
را به کار می گیرد و هم شیوه رئالیســتی. این داستان ها در مجموع 
رضایت بخش اند ولی کافی نبوده و نیســتند؛ چرا که داستانی درباره 
جنگی که هشت سال طول می کشد، باید متكی به تجربه ها و اسناد 
بســیار فراوانی باشــد و ما امیدواریم که یكی از این نویسندگان یا 
نویســنده ای از نســل جوان تر دامن همت به کمر بزند و چند سال 
وقت صرف کند تا قصــه ای بپردازد کــه همه ابعاد روانشــناختی 
و جامعه شناســی آن مردمــان، در آن برهه از تاریخ کشــورمان را 
دربرگیرد و از خفا به ظهور آید. البته تعدادی از نویسندگان خوبمان 
هم داســتان ها و رمان هایی درباره جنگ نوشــته اند که متأســفانه 
تعدادشان کم اســت. در این میان می توان به رمان »هالل پنهان« 
علی اصغر شیرزادی اشاره کرد. شیرزادی که در »طبل آتش« شیوه 
بیان غیر مســتقیم را آزموده و به خوبی از عهده این کار برآمده، در 
»هالل پنهان« نیز شیوه های رئالیستی و بیان غیرمستقیم را به هم 
آمیخته و از آن رمانی خوش ساخت می آفریند. باز هم تأکید دارم که 
ما امروزه پس از صد سال، هر بار وقتی دوباره، رمان »جنگ و صلح« 
تولســتوی را می خوانیم، عناصــر و مضامین هنری تازه ای کشــف 
می کنیم. کالم من همین اســت که نویســندگانمان باید به چنین 

سمت و سویی بروند. 

در نقد »زمین سوخته« احمد محمود نوشته اید که چون این 
رمان در هفته های نخست جنگ نوشته شده و نویسنده در 
نوشتنش عجله داشــته، مؤلفه ها و مشخصه های یک رمان 
را ندارد. حال شما مؤلفه های یک رمان را چه می دانید و اگر 
بخواهید نخستین رمان جنگ را اسم ببرید، بر نام کدام کتاب 

تکیه می کنید؟
همان جا تحلیل شــده که »احمد محمود« می نویسد که برادرش در 
بمباران های اول جنگ کشــته شــده و طبیعتاً محتوای کتاب همان 
حمله های هوایی و آن مســائل دیگر ابتدای جنگ بود. کتاب بیشــتر 
یک گزارش است؛ یعنی شــما می بینید راوی داستان وقایع را تعریف 
می کند، ولی در هیچ یــک از این صحنه ها حضور نــدارد. به اصطالح، 
چیزهایی را که ندیده، بیان می کند و همه این وقایع در داستان اتفاق 
می افتد. یعنی زندگی باران، ننه باران، آن صحنه گورســتان و لحظه 
اعدام و شــهادت برادر راوی و... همــه اتفاق ها، به واقــع و جدا از هم 
می تواند جالب باشــد، اما در یک مجموعه ارگانیک، معنایی نمی یابد، 
بلكه صرفاً باید گفت که مسائل جنگ را بیان می کند: بمباران، نداشتن 
نان و آب و نگرانی و مشــكل آمد و رفت و همه چیز دیگر که البته همه 
این ها بستر یک واقعه واحد نیست. نهایت زمینه کلی اش، وقایع زمین 
سوخته خواهد بود؛ زمینی که بمباران شد و مزارع از بین رفت. در آن 
تاریخ، داستان نویسان دینی هم داســتان های زیادی در زمینه جنگ 
نوشتند. به واقع باید گفت هیچ موضوعی مثل موضوع جنگ نبوده که 
این تعداد داستان درباره اش نوشــته شود. اما من هیچ یک از این کارها 
را خالی از اشكال نمی بینم، چون داستان نویس نمی تواند سیر وقایع را 
در جریان وقوع آن بنویســد، باید مدتی بگذرد، باورها و پیشداوری ها 
رسوب کند، اشیا و اشخاص را بیابد. به کالمی دیگر، نویسنده یا خودش 
باید در جبهه حضور داشته باشــد و یا با شاهدان عینی هم سخن شده 
باشد و ســپس نه به قصد تبلیغ و القای باور، بلكه به عنوان یک حادثه 

تاریخی مهم، آن را در قالب رمان یا داستان در بیاورد.

در کتــاب »نقد آثار احمــد محمود« گفته ایــد: محمود از 
داستان نویســان واقع گرای معاصر اســت. حال خواننده 
داســتان های محمود هم با مطالعه کتاب های او، به نظرش 
می آید که این نویســنده، برای نوشــتن، هیچ گاه چیزی 
را در داســتان برای خود از پیش تعییــن نمی کند و فقط 
با دریافت های درونی اش دســت به قلم می بــرد. به گمانم 
خود شــما نیز در نقدهایی که بر آثار این نویسنده جنوبی 
نوشــته اید، با همین روش پیش می روید. آیا پیش فرض من 

درست است؟
هنگامی که رئالیســم در میان باشــد، نمی توان خودبه خود و درونی 
داستان نوشــت، به این دلیل که نظر نویسنده بیشــتر متوجه جهان 
خارج و روابط اشیا و اشــخاص اســت. همان طور که در داستان های 
بالزاک می بینید، خواسته ها، پانســیون ها، تاالر اشراف و... تا لحظه ای 
که انسانی واردشان نشــده، مكان هایی بی روح و خاموش هستند، اما 
همین که زن یا کودکی وارد می شود، اشــیا و مكان ها جان می گیرند 

ما امروزه پس از صد سال، هر بار وقتی دوباره، رمان »جنگ و صلح« تولستوی را می خوانیم، عناصر 
و مضامین هنری تازه ای كشف می كنیم. كالم من همین است كه نویسندگانمان باید به چنین 

سمت و سویی بروند

نویسنده به جای 
ژرف نگری درباره 

سربازان مهاجم 
و مدافع، توصیف 
بی طرفانه مسائل 
رزم آوران و توجه 

به واقعیت های 
عرصه دشمن، از 

سربازهای دشمن 
بد می گوید و برای 

سرباز خودی یا 
مرثیه می سراید، 

یا او را تا مقام 
قهرمان قهرمانان 

باال می برد. یعنی به 
جای وصف درست 

و واقعی صحنه ها، 
هیجان انگیزی 

می كند و به 
تبلیغات می پردازد 

و شعار می دهد
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و مثل پروانه که دور شمع می گردد، انســان را احاطه می کنند. احمد 
محمود در بیشــتر آثارش روابط خارجی را نشــان می دهد. البته این 
مانع از آن است که اشخاص داســتان او، حاالت خاص خود را نداشته 
باشند. اما آنچه منش، فكر و شیوه رفتار آدم ها را معین می کند، همانا 
سلسله روابط اجتماعی است. مثاًل در داستان بلند »همسایه ها«، خالد 
در خانه ای اجاره ای زندگی می کند، پدرش بیكار است و بعد از مدتی، 
برای تهیه معاش خانواده به یكی از جزایر خلیج فارس ســفر می کند. 
فقر خانواده، دوری پدر و الــزام به کار کــردن از دوره نوجوانی، او را با 
کتابفروشی که دارای افكار انقالبی اســت آشنا می کند و به راهنمایی 
آن کتابفروش، کتاب خواندن را شــروع می کند و وارد حزب می شود. 
در نهایت به زندان می افتد و خود را در میدان های مبارزه دهه ســی، 
زمان جنبش ملی شــدن نفت می بیند. خب، اگــر همین خط اصلی 
داستان را از دوران نوجوانی خالد تا زمانی که جوان می شود و به زندان 
می افتد دنبال کنیم، می بینیم روایت، نه تنها بافته خیال، بلكه بخشی 
از تجربه ها و تحوالت زندگانی خود نویســنده راـ  در دوره ای معینـ  
به تصویر می کشد. حتی عشق او به دختر اشرافی، به نام »سیه چشم« 
با مانع روبه رو می شــود. در کتاب می خوانیم، او و آن دختر اشرافی با 

هم قــدم می زنند و بــه گردشــگاهی می روند که در این گردشــگاه 
دیواره ای از درختان نوک تیز، دستان این دو را از یكدیگر جدا می کند 
و »خالد« و »سیه چشــم« از فراز درختان، دســتان هم را می گیرند. 
ولی در جاده ای موازی کــه به یكدیگر می رســند، گام می زنند. همه 
روایت ها نشان می دهد که رمان »همســایه ها«، »داستان یک شهر« 
و »مدار صفر درجه« سخن از فقر، تهیدســتی، مبارزه های اجتماعی، 
امتیازهای اشراف و محرومیت افراد تهیدست است. این، همان الگوی 
رئالیسم و رئالیسم اجتماعی است که نویســنده با جدیت تمام آن را 
تعقیب می کند. نمونه های عالی اش هم در آثار جک لندن، گورکی و... 
مشاهده می شود. پس، من نیز در نقد آثار محمود خط سیر رئالیستی 
آثار نویســنده را دنبال کردم و »همســایه ها«، »داستان یک شهر« و 
داستان نسبتاً بلند »بازگشــت«ـ  در مجموعه دیدارـ  را یک داستان 
تریلوژیـ  ســه تاییـ  نامیدم. ســه گانه ای که از نوجوانی خالد شروع 
می شود و با سرگردانی گرشاسب پایان می گیرد. به واقع، سه داستان، 
مكمل یكدیگرند و بر بستر وقایع سیاسی- اجتماعی دهه سی و چهل 
جریان یافته. پس آنچه در کتاب نقد آثار محمود نوشته شده، تجزیه و 
تحلیل همان خط سیر سیاسیـ  اجتماعی است که به حاالت شخصی 

نویسنده و ناقد او ارتباطی ندارد. 

اساســًا برای نوشــتن نقد، چــه می کنیــد و مؤلفه ها و 
مشخصه های نقد ادبی چیست؟

من عمری را به پای نقد ریختم. نقد بود و هســت. البته در سال های 
پیش، بیشــتر نقدهایی که می نوشــتم توضیحی بود؛ یعنی چیزی 
را که نویســنده نوشــته بود من توضیح می دادم تا بــرای خواننده 
روشــن و واضح تر باشــد. اما بعداً، اندک اندک به نقطه ای رسیدم که 
ترجیح می دادم جنبه تحلیلی و انتقادی بیشــتری داشــته باشــد. 
شــما نمونه هایش را در نقد آثار »جالل آل احمد«، »دولت آبادی«، 
»احمد محمــود« و »مهدی اخــوان ثالث« مشــاهده کرده اید. اما 
در جــزو دوم باید گفت که ما انــواع نقد ادبی داریم. مثــاًل نقد ادبی 
بر بنیاد روانكاوی، نقد ادبی بر بنیاد شــناخت اصولی، نقد تفسیری 
و... که چون بر پایه هــای گوناگون حرکت دارد، بــه نتایج گوناگون 
می رســد. مثاًل فروید کتابی درباره داستایفســكی نوشت با عنوان 
»داستایفسكی و مسئله پدرکشــی در برادران کارامازف« که تزش 
این است: داستایفسكی به شــدت از پدرش نفرت داشت و زمانی که 
موژیک های روستای کوچک پدر داستایفسكی، مالک خود را کشتند 
و خبر به نویسنده رسید، ضربه  روحی به او وارد آمد؛ چرا که در اعماق 
درون خود می خواست پدر خود را بكشــد. حادثه از این لحاظ او را از 
خود بی خود کرد که بر پندار درونی اش، خود را قاتل پدر می دانست. 
ایوان کارامازف که معرف نویســنده است، در جلسه دادگاه، هنگامی 
که می خواهد از برادرش، »دیمتری«ـ  متهم به قتل پدرـ  دفاع کند 
می گوید: کدام یک از شــما، روزی آرزوی مرگ پدر را نداشته است؟ 
و همین جا نویســنده خود را لو می دهد... اما نقدی که من می نویسم 
جذبه جامعه شــناختی دارد، چرا که به باور من تعیین کننده عمده 
 .جامعه و مناسبات بغرنج اجتماعی است، نه روحیات خاص آدم ها

گفتگو

من عمری را به پای نقد ریختم. نقد بود و هست. البته در سال های پیش، بیشتر نقدهایی كه 
می نوشتم توضیحی بود؛ یعنی چیزی را كه نویسنده نوشته بود من توضیح می دادم تا برای خواننده 
روشن و واضح تر باشد. اما بعداً، اندك اندك به نقطه ای رسیدم كه ترجیح می دادم جنبه تحلیلی و 

انتقادی بیشتری داشته باشد



کتاب

اقلیم گرایی در آثار من
مشهود است

پیشخوان كتاب 
20 سـال  بدون كتاب درخشان
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معرفی

رمان »زندگی مثل سوپ اســت«، داستان زندگی یک نویسنده است 
که با وجود تنهایی و بیماری، یک شخصیت منزوی و ناامید نیست.

نویسنده کتاب درباره شــخصیت پردازی کتابش گفته است: »برای 
ملموس کردن این شــخصیت، از داســتان های کوتاهــم به عنوان 
نوشته های شخصیت اصلی اســتفاده کرده ام. شخصیت های داستان 
کمتر از ده نفر هســتند و جز دو نفر از آن ها، هیچ کدام اســم ندارند و 
به نام های زن همســایه، مرد محكم و ... در داستان قرار گرفته اند. این 
داستان 95 فصل کوتاه دارد و 355 صفحه است. از ویژگی های کتابم 

این است که به پروفسور مجید سمیعی تقدیم شده است.«
»زندگی مثل سوپ اســت« اولین رمان رضوان کریمی است. پیش از 
این چند مجموعه داستان کوتاه از این نویســنده منتشر شده است. 
کریمی در این رمان نگاهی طنز به مسائل دارد و تلخی اتفاقات را با این 
نگاه می پوشاند. زبان این رمان ساده و خوش خوان است و در عین حال 

مسائل روحی و روانی جامعه را به چالش می کشد.

رمانی که تلخی ها را با طنز 
می پوشاند

زندگی مثل سوپ است
رضوان کریمی

انتشارات کتیبه پارسی
1396

22 هزار تومان 

کتاب »داســتان های خوب برای دختران بلندپــرواز« مجموعه ای از 
داســتان هایی درباره 91 زن و دختر موفق و مؤثر در جهان است که 

نویسندگان با هدف قوت بخشیدن به بانوان جهان آن را نوشته اند.
النا فاویلی در یادداشــتش در ابتدای این کتاب نوشــته اســت: »ما 
»داستان های خوب برای دختران بلندپرواز« را نوشته ایم تا این پیغام 
را به دختران سراسر جهان بدهیم که می توانند با تكیه بر توانایی های 
خود از عهــده هر کاری برآینــد. هدف اصلی این کتاب آشــنا کردن 
دختران با داســتان واقعی زنانی اســت که با وجود تمام موانع، موفق 
شــده اند کارهای بزرگ و حیرت انگیز انجام دهنــد. در این کتاب با 
داستان فضانورد، آشپز، قاضی، بازیكن تنیس و دیگر زنان فوق العاده ای 
آشــنا می شــوید که در تمام زمینه های قابل تصور، جهــان را تغییر 

داده اند و تغییر می دهند.« 
در این کتاب داســتان هایی دربــاره مریم میرزاخانــی، ریاضی دان؛ 
آرتمیزیا جنتیلسكی، نقاش؛ آســترید لیندگرن، نویسنده؛ آلفونسینا 
استرادا، دوچرخه سوار؛ آملیا ایرهارت، خلبان؛ آمنه الحداد، وزنه بردار؛ 
آنا پولیتكوفســكایا، روزنامه نگار؛ آن ماکوسینســكی، مخترع؛ اشلی 
فیولک؛ موتورســوار؛ الیزابت اول، ملكه؛ امینه غریــب فقیم، رئیس 
جمهور و دانشــمند؛ اویتا پرون، سیاستمدار؛ ایرنا ســندلر، قهرمان 
جنگ؛ بالكیســا چایبو، فعال حقوق زنان؛ برندا چپمــن، کارگردان؛ 
پولیكارپا ساالواریتا، جاسوس؛ تامارا دلمپیتسكا، نقاش؛ جولیا چایلد، 

آشپز؛ جین آستین، نویسنده و ... بیان شده است.

داستان هایی درباره 91 زن و دختر 
موفق و موثر در جهان

داستان های خوب برای دختران 
بلندپرواز

 النا فاویلی و فرانچسکا کاوالو
 ترجمه امید سهرابی نیک و 

آرزو گودرزی
 نشر نو

1396
25 هزار تومان

پیشخوان کتاب
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رمان »مثلث های موازی« نوشته مژده ساالر کیا، 23 فصل کوتاه دارد. 
ســاالر کیا با لحنی صمیمی و زبانی روان و خوشــخوان، داستانش را 
روایت می کند و مخاطب را با خود همراه می ســازد. در بخشی از این 
رمان می خوانیم: آن زمان هنوز آقای ابعاد صدایش نمی کردم. این اسم 
را خودم برایش انتخاب کرده ام. همیشــه دنبال شناخت زن ها از همه 
ابعاد بوده. خودش هم خبر ندارد که هیچ وقت حتی توی تنهایی هایم 
اسمش توی کله ام نچرخیده. اســتاد گفته بود: »این هم دوست تازه  
من و جانشــین تو!« توی ذهنم دنبال یک اسم می گشتم، اما همه اش 
نام تو می آمد توی ذهنم. آن روز حتی اســم آقــای ابعاد را هم رویش 
نگذاشته بودم؛ اســمی که خودش هنوز هم از آن خبر ندارد. مهم هم 
نیست. می شود با بعضی آدم ها سال ها زندگی کرد و حتی یک بار هم 
آن ها را به اسم صدا نزد. مثل مامان. هیچ وقت اسم بابا را نمی گفت. اگر 
شناسنامه ام نبود، هیچ وقت اسمش را نمی فهمیدم. اسم بابا فقط وقتی 
داشتم فرمی را پر می کردم به دردم خورده بود. تا وقتی کسی را به نام 

صدا نكنی، برایت مهم نمی شود.

مثلث های موازی منتشر شد
مثلث های موازی

مژده ساالرکیا
نشر پیدایش

1396
16هزار تومان

 love all that کتاب »عشــق و دیگر هیچ« ترجمــه ای از کتــاب
matters از نویســنده انگلیســی، مارک ورنان است؛ دانش آموخته 
الهیات و فیزیک و دارای مدرک دکترای فلســفه، اســتاد مدعو کالج 
برک بک دانشگاه لندن که دســتی هم در روان  درمانی دارد. وی برای 
نشریه هایی همچون مجله فیلسوفان و روزنامه  گاردین در زمینه رابطه 
انسان با خدا، روابط انسانی و موضوعات روانشناختی مطلب می نویسد.

کتاب خوانان ایرانی، پیش از این با آثاری از ورنان آشنا شده اند و چند 
اثر از وی به فارسی برگردانده شده است. روایت ورنان از عشق در این 
کتاب آمیختگی انسان با این مفهوم ازلی از اولین روزهای زندگی است؛ 
طوری که همراه با او مراحل رشــد جســم و جان را طی می کند تا در 
نهایت عشق انسانی را در نوســان بین قطب های اعال و سفلی می بیند 
و ضرورت عبــور از این مرحله را از زبان فیلســوفان، قدیســان، ادبا و 

روانشناسان نام آشنا روایت می کند.
شاخصه اصلی کتاب، آمیختن یافته های روانشناختی در شناخت عشق 
با مفاهیم برجســته علوم مختلف؛ از جمله فلسفه، اســطوره و ادبیات 
اســت. البته ورنان به نقل صرف این مفاهیم اکتفــا نمی کند و این جا و 
آن جا نظرهای خود را با چاشــنی نقل از آثاری چون »جستجو در زمان 
از دست رفته« مارسل پروست، تا نوشته های سورن کی یر کگور و آرتو 
شوپنهاور می آمیزد. در نهایت عشق از ما نیست؛ عشق ما را ساخته و ما 
را می سازد. عشق انسانی خواه ناخواه تجربه ای در نوسان بین قطب های 
اعال و اســفل مالكیت و رهایی، حیرانی و آســایش، سطح و عمق، روح 
و جســم، درد و لذت و دنیا و عقبی اســت که در فقدان قطب های اعال 

می توان آن را به اشتباه مالكیت، تقال، سطح، جسم و درد شناخت.

روایت عشق از زبان ادبا، 
فالسفه و روانشناسان 

عشق و دیگر هیچ
مارک ورنان

ترجمه  منصوره شوشتری
انتشارات جوانه رشد

1396
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تاریخ

فتوای  و  تنباکو  و  توتون  تحریم  جنبش 
مهم ترین  از  شیرازی  میرزای  تاریخی 
رویدادهای تاریخ معاصر است و تفسیرهای 
بسیاری از تحریم در منابع تاریخی و دیدگاه 
آمده است. این گزارش به معرفی دیدگاه های 
و  کتاب ها  در  روشنفکران  و  روحانیون 
روزنامه های قاجاریه در این زمینه پرداخته 

است.
حكم تحریم اســتعمال توتون و تنباکو پس 
از اعطــای امتیاز انحصار محصــول توتون و 
تنباکوی ایران )از مرحله کشــت تا برداشت 
به مدت پنجاه سال به یک شرکت انگلیسی 
به دســتور ناصرالدین شــاه( از سوی مرجع 
بزرگ شیعیان، میرزا حسن شیرزای، اعتراض 
عمومــی را برانگیخت؛ اعتراضــی که نتایج 
ناگوار واگذاری امتیــاز دخالت بیگانگان را از 
بین برد و به نهضت تنباکو معروف شد. حكم 
میرزای شــیرازی که تكان سختی به ارکان 
حكومت ناصرالدین شاه قجر داد در حدی که 
حتی بانوان و نوکران شــاه از کشیدن توتون 
و تنباکو امتناع کردند، رسوخ حكم تحریمی 
)که به کاخ شاه و از طرفی اطاعت عامه مردم 
از حكم تحریم مایه شگفتی ایرانیان و حیرت 
خارجیان شــد( به روایت کتــاب »تحریم 
تنباکو« به قلم محمدرضــا زنجانی در یک 
جمله با این محتوا »بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان 
در حكم محاربــه با امام زمان علیه  الســالم 
است. حرره االقل محمد حسن الحسینی.« 
خالصه شد. اما چرا قرارداد توتون و تنباکوی 
تالبوت، منجر به حكم میرزای شیرازی شد؟ 
چه عواملی باعث حضــور روحانیت و صدور 

فتوا در این قرارداد استعماری شد؟ 
روزنامه اختر، افشاگر قرارداد تنباکو 

ناصرالدین شــاه در هر ســه ســفری که به 
فرنگ داشــت برای کســب درآمد و خرج 
سفر امتیازاتی به کشورهای بیگانه، از جمله 
روســیه و انگلیــس اعطا می کرد. قــرارداد 
انحصار توتون و تنباکو در ســفر ســوم شاه 
فرنگ دوســت قجر رخ داد. ابراهیم تیموری 
در کتاب »تحریم تنباکو« درباره این قرارداد 
با اشــاره به نقش جرالد تالبوت آورده است: 
» پس از سفر سوم ناصرالدین شــاه به اروپا 

دیدگاه های روحانیون و روشنفکران در کتاب ها و روزنامه های قاجاریه

از روزنامه اختر تا 
کتاب خاطرات »حاج سیاح«
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در ســال 1269 که به تشــویق وزیرمختار 
انگلیس در ایــران، ســرهنری درومند ولف 
انجــام گرفته بــود، دولــت انگلیس فرصت 
مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و 
تنباکو به دســت آورد و زمینه سازی آن را به 
ماژور جرالد تالبوت، از نزدیكان و مشــاوران 
لرد سالیسبوری )نخســت وزیرو وزیر خارجه 

انگلیس( محول کرد. 
پــس از انعقاد قــرارداد انحصــاری توتون و 
تنباکو، افراد روشــنفكر و وطن دوســتی که 
در خارج از کشــور از جمله عثمانی )ترکیه 
امروزی( بــه ســر می بردند، بــه کاوش در 
جزئیات این قــرارداد پرداختنــد. فریدون 
آدمیت در کتاب »شورش در امتیاز رژی« با 
اشاره به روشنگری های ناظم االسالم کرمانی 
می نویسد: »میرزا آقاخان کرمانی در افشای 
ماهیت اقتصادی و سیاســی قرارداد تالبوت، 
با ارائــه مقاالتی به نقد قــرارداد پرداخت که 
مطالــب افشــاگرانه وی در روزنامــه اختر، 
دســت اندرکارن تنباکوی ایــران )زارعین، 
تجار، مصرف کنندگان و توده مردم( را متوجه 
خسارت های زیاد قرارداد تالبوت کرد و عالوه 
بر آن با طرح این مباحــث، اذهان تجار را در 
خصوص امتیازنامه روشــن کــرد و زمینه را 

برای اعتراض دولت فراهم ساخت.« 
ســید  مخالفت  آمیز  اعالمیه 

جمال الدین اسدآبادی 
پــس از جزئیاتی کــه از قــرارداد 
انحصار توتون و تنباکو مطرح شــد، 
سید جمال الدین اســدآبادی نیز به 
مخالفــان این قرارداد پیوســت. در 
کتاب خاطرات »حاج سیاح« از نحوه 
مخالفت سیدجمال الدین اسدآبادی 
آمده است: »سیدجمال اسدآبادی 
که در این ایــام به دعوت ناصرالدین 
شــاه در تهران به ســر می بــرد، به 
مخالفت با امتیــاز پرداخت و در پی 
صــدور اعالمیه ای بر در مســاجد، 
کاروانسراها و ســفارتخانه ها با این 
مضمون کــه »به چه حقــی خرید 
و فــروش تنباکویی کــه خریدار و 
مصرف کننــده آن ایرانی اســت به 
بیگانه واگذار شده اســت.« با آن به 

مخالفت برخاست. پس از این اعتراض کتبی، 
سیدجمال به دستور ناصرالدین شاه از کشور 

اخراج شد.
ســپس تجار تنباکــو عریضه ای برای شــاه 
نوشــتند و به این قرارداد اعتــراض کردند، 
اما از ســوی شــاه به این اعتراض ها اعتنایی 
نشد. بی توجهی شاه به شــكایت تجار باعث 
به وجود آمدن اعتراض هــای دامنه داری در 
شــهرهای مختلف ایران با حضور روحانیون 
شــد. روحانیونی که نه تنها در کنار مردم به 
این قرارداد اعتراض کردند، بلكه با فرستادن 
نامه هایی پــای مراجع را نیز بــه این نهضت 

اعتراضی گشودند. 
محمدرضا زنجانی در کتاب »تحریم تنباکو« 
از نحوه ورود میرزا حسن شیرازی به رهبری 
اعتراض های قرارداد انحصــار تنباکو و نقش 
ســیدجمال الدیــن اســدآبادی می گوید: 
»میرزای شــیرازی از همان ابتدا به واسطه 
نامه هایی که از علمای ایران دریافت می کرد 
و از طریق اخبــاری که از ســوی دامادش، 
سیدعلی اکبر فال در شــیراز و آقا منیرالدین 
بروجردی به وی می دادنــد، از اعطای امتیاز 
انحصار تنباکو و پیامدهای آن مطلع شــده 
بود. از سوی دیگر سیدجمال الدین اسدآبادی 

نیز که در بصره در تبعید به ســر می برد، طی 
نامه ای درباره مظالم شاه به میرزای شیرازی 
نوشت و در آن مسئولیت بزرگی را که علمای 
دین در دفاع از حقوق مسلمانان دارند، یادآور 

شد.« 
فتوایی از جنس بیداری ایرانیان 

میرزای شــیرازی پــس از اطــالع کامل از 
قرارداد تالبــوت )انحصار توتــون و تنباکو( 
با مكاتبه هایی که با دربار داشــت، سعی کرد 
ناصرالدین شاه را از این قرارداد و عواقب آن بر 
حذر دارد، اما وقتی از پاسخ های شاه قانع نشد 
و از طرفی نگرانی های مكرر روحانیون سراسر 
ایران و آشفتگی تجار ایرانی را مشاهده کرد، 
فتوا به تحریم تنباکو داد. برخی منابع تاریخی 
دوره قاجار در انعكاس فتوای میرزای شیرازی 
در تحریم تنباکو آورده انــد: »این فتوا ظرف 
مدت کوتاهی در ســر تا سر ایران منتشر شد 
و چنان مؤثر افتاد که وحشتی عظیم دستگاه 
ســلطنت را فراگرفت و حكم به فسخ قرارداد 

انحصار توتون و تنباکو داده شد. «
تحریم تنباکو در سال 1257 با حكم آیت اهلل 
میرزای شیرازی شــكل گرفت و بازتاب این 
حكم در جامعــه تحت ســلطه ناصرالدین 
شــاه قاجار موجب به وجود آمــدن حرکتی 
آزادی خواهانه در تاریخ معاصر ایران 
شد؛ زیرا مخالفت با واگذاری امتیاز 
تجارت تنباکو، زمینه های همراهی 
تجددخواهــان و روحانیــون را در 
کنار مردم رقــم زد و آن ها را ترغیب 
به قیام بر ضــد اســتبداد داخلی و 

استعمار خارجی کرد. 
از تأثیر نهضــت تنباکو، این جنبش 
تاریخی در منابع قاجار تفسیرهای 
فراوانــی شــده اســت، اما شــاید 
گویاترین تفسیر، نگاه ناظم االسالم 
کرمانــی در کتاب »تاریــخ بیداری 
ایرانیان« باشــد کــه می گوید:»از 
ره آورد این مبارزه، ملت ایران به خود 
آمد و اندکی رو به بیداری کرده، چه 
از این انتفاع امتیــاز رژی ملت ایران 
دانسته می شــود در مقابل سلطنت 
ایســتاد و حقوق خــود را مطالبه 

».کرد

 بی توجهی شاه 
به شکایت تجار 

باعث به وجود 
آمدن اعتراض های 

دامنه داری در 
شهرهای مختلف 

ایران با حضور 
روحانیون شد. 
روحانیونی که 

نه تنها در کنار مردم 
به این قرارداد 

اعتراض کردند، 
بلکه با فرستادن 

نامه هایی پای 
مراجع را نیز به این 

نهضت اعتراضی 
گشودند
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گفتگو

گفتگو با داریوش احمدی
برگزیده داستان شیراز و کاندیدای جایزه جالل

اقلیم گرایی در آثار من
مشهود است

نخستین داستان کوتاه داریوش احمدی چهل سال پیش در مجله فردوسی چاپ شد و تا پیش 
از انتشار »خانه کوچک ما« در سال 1396، هیچ کتابی از او منتشر نشده بود. گرچه این جا و 
آن جا خوانندگانی از خواندن داستان های این مجموعه، کنجکاو شناخت نویسنده اش شده 
بودند، اما تا پیش از خط خوردن این مجموعه از یک جایزه ادبی و اعتراض ابوتراب خسروی 
از داوران آن جایزه، کمتر رسانه ها و نشریات ادبی به او پرداختند. تا این که »خانه کوچک ما« 
در دوساالنه داستان شیراز برگزیده شد و در فهرست کاندیداهای جایزه جالل آل احمد برای 
کسب عنوان کتاب سال نیز قرار گرفت. داریوش احمدی از سال هایی می گوید که در خلوت 

خود خوانده و نوشته است.

علت منتشــر نشــدن اثری از شما تا 
به حال و تا به این ســن چه بوده است؟ 

وسواس در نوشتن؟
به آن صورت قصــد چاپ کتاب نداشــتم. 
حدود شش تا از داستان های مجموعه »خانه 
کوچک ما« قباًل در مجلــه »زنده رود« چاپ 
شده بود. اولین داســتانم به نام » شقایق گل 
نخلستان« سال 1356 در مجله »فردوسی« 
به چاپ رســید. برای چاپ ایــن کتاب هم 
فرهاد کشوری تشویقم کرد و به طور کلی به 
اصرار دوستان و همكاران بر آن شدم که این 
مجموعه را چاپ کنم. دلیل شــخصی چاپ 
نكردن کتابی از خودم در این سال ها این بود 
که از کارم راضی نبودم و آن را کار شــگرفی 

نمی دانستم.
نویسندگان زیادی در شــكل گیری جریان 
داستان نویســی جنــوب نقش داشــتند. 
کدام یک از این نویســندگان در نوشتن شما 
تأثیرگذارتر بــود و لطفاً مختصــری درباره 
ســابقه داستان نویســی در جنوب توضیح 

دهید.
جریان داســتانی جنوب به دو شاخة تمایل 
بــه آبــادان و تمایل بــه مسجدســلیمان 
تقســیم می شــود. به عنوان مثــال؛ احمد 
محمود با این کــه اصالتاً اهل اهواز اســت، 
اما جریان داســتانی اش به آبــادان نزدیک 
است. نویســندگانی مانند نســیم خاکسار، 
صمد طاهری، عدنــان غریفی و بســیاری 
دیگر در این شــاخه اند و نویسندگانی مانند 
بهرام حیدری و منوچهر شــفیانی در شاخه 
مسجدسلیمان و نزدیک به رئالیسم کارگری 
هستند. بهرام حیدری به تنهایی بار جریان 
داستان نویسی جنوب را در شمال خوزستان 
به دوش می کشــید و آن طوری که خبر دارم 
آثار زیادی پــس از مهاجرتــش و در خارج 
از کشور به چاپ رســانده است. در مجموعه 
داســتان »خانه کوچک ما« داستانی همنام 
مجموعه بهرام حیدری دارم به نام »اللی« که 
یک متافیكشن است. این نكته را باید بگویم 
که جریان داستان نویســی جنوب بیشــتر 
به وجودآورنده آثار اقلیمی اســت و تأکید بر 

بوم گرایی داشته است.
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یکی از مشخصه های داستان های »خانه 
کوچک ما«، خلق فضاهای بکر اســت. 
تجربه زیستی شما در جنوب چه نقشی 

در خلق این فضاها داشته است؟
آثار من اقلیمی هستند و تحت تأثیر زندگی 
در جنــوب. اقلیم گرایــی و بومی گرایی در 
تمام آثار من مشــهود اســت. شــهر محل 
تولد من مسجدســلیمان اســت و بیشــتر 
داســتان های مــن در آن جا می گــذرد. در 
پل دختر و کوهدشــت کار کرده ام و از تمام 
این فضاها در داســتان هایم استفاده کرده ام 
تا جغرافیا داشته باشند. بیشتر داستان هایم 
در مسجدسلیمان روایت می شوند، اما از تمام 
فضای خوزستان در روایت بهره برده ام و مثاًل 
محل وقوع برخی از وقایع داستانی ام شوشتر 

و برخی از شهرهای دیگر جنوب است.

شــما در مجموعه »خانه کوچک ما« 
از شــخصیت های کارگــر و همچنین 
فضاهای کارگری هم استفاده کرده اید 
و نوعی رئالیسم کارگری در داستان های 
شما به چشــم می خورد. نقش تجارب 
شخصی خودتان در خلق این فضاها و 

کاراکترها تا چه حد بوده است؟
داســتان »اللی« در مجموعه »خانه کوچک 
مــا« نشــان دهنده تجــارب کاری من در 
پل دختر اســت. هرکــس با خوانــدن این 
داســتان می تواند دریابد که مــن در آن جا 
کار کرده ام. تجربه هــای کاری من در ایجاد 
جغرافیای داســتانی ام مؤثر بوده و به نظرم 
این جور چیزها داستان را ملموس تر می کند. 
مــن در 90 درصــد از داســتان پردازی ام از 
واقعیت  اســتفاده می کنم، واقعیت هایی که 
به شــخصه تجربه کرده ام و ایــن حقیقت  و 
واقعیت را با چاشــنی تخیل همراه می کنم. 
به نظرم داســتان، برگردان واقعیت نیســت 
و دست بردن در واقعیت اســت. برای این که 
اثری شــگرف به وجود بیاوریم باید بتوانیم 

خواننده را درگیر داستان کنیم.

به وفور دیده شــده است نویسندگانی 
چون شما که در داســتان کوتاه تبحر 

دارند، پس از مدتی به نوشتن رمان روی 
می آوردند. آیا شما هم رمانی در دست 
نوشتن دارید؟ اگر پاسخ تان مثبت است 
دلیل روی آوردن به رمان چیست؛ صرفًا 
عالقه به تجربه عرصه های مختلف است 
یا با توجه به بازار کم رونق داستان کوتاه 

به نوشتن رمان روی آورده اید؟
بله من در حال نوشتن یک رمان هم هستم، 
اما رمان نوشــتن من حاصــل جریان های 
ذهنــی ام اســت. موضوعاتی هســت که در 
داستان کوتاه نمی شد به آن بپردازم و فضای 
کافی برای پرداخت به آن ها در داستان کوتاه 
وجود ندارد، به همین دلیل به رمان نوشــتن 
روی آوردم. بعضی روایت ها بهتر اســت که 
در رمان بازگو شــود. البته رمانی که در حال 
نوشــتن اش هســتم، قبل از این مجموعه و 

داستان ها در ذهنم بوده است.

مجموعه داســتان »خانه کوچک ما« 
توانســته برگزیده و نامزد جوایز مهم 
ادبیات داستانی امروز نظیر جوایز احمد 
محمود، جایزه داستان شیراز و جایزه 
ادبی جالل آل احمد باشــد. با توجه به 
این که این کتاب اولین اثر منتشرشده 
شماســت، انتظار چنین استقبالی را 

داشتید؟
صادقانه بگویم که بله، انتظار این موفقیت را 
داشتم. این مجموعه حاصل ده سال نوشتن و 
تجربه اندوزی من است. موفقیت و دیده شدن 
این کتاب در جوایزی مانند »احمد محمود« 
و »داســتان شــیراز« کــه یک نــوع نگاه 
اقلیمی دارند،  برایم قابل انتظــار بود. احمد 
محمود نویسنده ای اســت که اقلیم گرایی و 
بومی گرایی در آثارش به وضوح دیده می شود 
و برای من توجه به این کتــاب در این جوایز 

قابل انتظار بــود. به هر حال ایــن کتاب در 
مرحله نهایی جایزه احمد محمود نتوانســت 
برنده شود و در جایزه داستان شیراز توانست 
برگزیده بشود. در جشنواره داستانی سیلک 
کاشــان هم قرار بود جزو برندگان باشم که 
نشد. اما در کل انتظار نامزدی در این جوایز را 
داشتم، چون تجربه داشتم و صبر. در البه الی 
این مجموعه یک مجموعه دیگر هم نوشــتم 
و راز موفقیت هر اثــری را در تجربه اندوزی و 

صبر می دانم.

به عنوان نویســنده ای که در این مدت 
برگزیده و برنده این جوایز ادبی بوده اید، 
به نظر شــما این جوایز چه تأثیری در 
معرفی نویسنده و فروش آثارش دارد 
و آیا می توان روی اعتبار حاصل از این 

جوایز حساب باز کرد؟
ایــن جوایز به قــول ابوتراب خســروی یک 
خسته نباشــید به نویسنده اســت و ارزش 
آنچنانی ندارد. اما به طــور کلی این جوایز در 

دیده شدن آثار داستانی تأثیرگذار است.. 

آیا جریان داستان نویسی امروز را دنبال 
می کنید و این که تا چه حد با درون مایه 
آثار نویسندگان جوان تر و نسل جدی 

آشنایی دارید؟
در جریان داستان نویســی امروز اثر شگرفی 
نمی بینم و به نظرم کار آنچنانی چاپ نمی شود. 
می بینم و می شــنوم که مــردم در ژاپن برای 
خریدن کتاب های موراکامی صف می کشند 
و یک میلیون نســخه در هر چاپ به راحتی 
فروش می رود، در حالی که در ایران هزاروصد 
نسخه هم به ســختی به فروش می رسد و این 
مسئله خیلی دردناک اســت. مردم کشور ما 
کتاب نمی خوانند و این نخواندن شامل حال 
نویسندگانمان هم می شود. در 18 ماهی که از 
چاپ کتابم می گذرد، از بسیاری از همكارانی 
که کتاب را به آن ها هدیه داده ام،  وقتی درباره 
کتاب نظر می پرسم، می گویند هنوز نخوانده اند 
و خب این مســئله اصاًل جالب نیست. دنیای 
مجازی وقت همه را پر کــرده و بین جامعه و 

 .کتاب فاصله انداخته است

آثار من اقلیمی 
هستند و تحت 

تأثیر زندگی در 
جنوب. اقلیم گرایی 

و بومی گرایی 
در تمام آثار من 

مشهود است. شهر 
محل تولد من 

مسجدسلیمان 
است و بیشتر 

داستان های من در 
آن جا می گذرد. 

در پل دختر و 
کوهدشت کار 

کرده ام و از تمام 
این فضاها در 
داستان هایم 

استفاده کرده ام 
تا جغرافیا داشته 

باشند
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گفتگو

احمد نجفی، بازیگر سینما و تلویزیون گفت: 
بازیگر سینما باید دانش ادبی داشته باشد. 
متأسفانه وضع رمان خوانی و رمان نویسی به 
گونه ای نیست که بتوان هر روز به رمان های 
درخشــان رجوع کرد و بر اساس آن ها فیلم 
تهیه کرد. شــاید به همین دلیل باشــد که 
امروز همه فیلم ها شبیه به هم شده اند و شما 
در سینما نمی توانید یک اثر برجسته و قوی 

پیدا کنید.
وی ادامــه داد: ما طی 20 ســال گذشــته 
کتاب درخشــانی در حوزه ادبیات داستانی 
نداشــته ایم که خــودش را بــه مخاطب 
بشناساند. برخی کتاب های رمانتیک و دفاع 
مقدس جذاب اند، اما در واقعیت امر چیزی 
به دانش کارگردان و بازیگر اضافه نمی کنند. 
شاید با گذشت زمان، وضع ادبیات و به تبع 

آن وضع سینما هم بهتر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که »آیا در عرصه 
رمان فارسی، آثار و نویسندگانی مانند آثار 
گلشیری نداشته ایم که به ادبیات ما چیزی 
بیفزاینــد؟« گفت: ما نویســندگان خوبی 
داشتیم که نمی توانیم منكر آن ها بشویم. اما 
متأسفانه تعداد آن ها کم است. مگر چند بار 
می توان این رمان ها را خواند؟ ما درباره امروز 
صحبت می کنیم. اسماعیل فصیح بهترین 
رمان ها را می نوشت. پرسش من این جاست 
که نویســندگان توانای ما کجا هستند که 
بتوانیم به آن ها رجوع کنیــم. آثار قدر اول 
دست کم سال به ســال باید تولید شوند تا 
بتوان براســاس آن ها فیلم های درخشــان 
تولید کرد. اما در اغلب کتاب هایی که امروز 
چاپ می شــود، محتوای تازه ای به دســت 
نمی آید و به سختی می توان اثری درخشان 

در میان آن ها پیدا کرد.
بازیگــر ســریال »کارآگاه علــوی« گفت: 
بازیگران ما باید نیاز بــه مطالعه را در وجود 
خودشــان حس کنند امــا در واقعیت امر 
می بینیم که نســبت به بازیگران خارجی 
این حس کمتــر در آن ها دیده می شــود. 
البته از دیگر ســو نویســندگان ما هم باید 
اثر ارزشــمندی تولید کنند تا سینماگران 
 20 روزی  خارجی هــا  بخواننــد.  را  آن 
رمــان درجــه اول و پرفــروش منتشــر 
می کننــد. در اروپا وقتی کتاب فروشــی ها 

گفتگو با احمد نجفی، بازیگر سینما و تلویزیون

20 سـال 
بدون کتاب درخشان

فرشاد شیرزادی

احمد نجفی، بازیگر شاخص سینما و تلویزیون، با یاری گرفتن از تخیل خالقش که ریشه در 
شناخت عمیق هنر و حرفه اش دارد، همواره در ایفای نقش های مختلف و متنوع درخششی 
درخور تحسین داشته و دارد. این بازیگر به لطف تجربه های همه سویه در زندگی و مطالعه 
ادبیات و به ویژه ادبیات داستانی، ماهیت وجودی شخصیت هایی را که نقش آن ها را در فیلم ها 
و سریال ها بازی می کند، درمی یابد. همین دریافت و شناخت، امکان های کم نظیری در هنر 

بازیگری به احمد نجفی داده است. با او گفتگویی کرده ایم که در پی می آید.
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را می بینید، درمی یابیــد که چه کتاب های 
منحصربه فردی در آن جا چاپ می  شود.

نجفــی توضیــح داد: آن هــا کتاب هایی را 
عرضه می کنند که ارزش اقتباس و خواندن 
دارد. مــا نباید بــا خودمان تعارف داشــته 
باشــیم. مگر چند دفعه می توان »شــازده 
احتجاب« گلشــیری را تجدید چاپ کرد؟! 
ما فردوسی و سعدی و ابوسعید ابوالخیر هم 
داریم. نمی گویم نباید آثــار آن ها را خواند، 
باید خواند، اما مگر چند بار می شــود آن ها 
را دوره کرد؟ از خودمان بپرســیم چرا امروز 
همان تیراژ هزار نسخه ای نویسندگان ما هم 
در انبار می ماند. این خیلی بد اســت و نشان 
می دهد که مردم استقبال چندانی از ادبیات 
و ســینما نمی کنند. در زمینــه کتاب فقط 
شــاهد چاپ آثار متوســطیم و واقعیت این 
است که کیفیت درون مایه داستان های که 

چاپ می شود، باال نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که »آیا آثار آگاتا 
کریســتی، بانوی جنایی نویس انگلستان را 
به فراخور شــغل و حرفه تــان خوانده اید؟« 
گفت: من از زمانی که کم ســن و سال بودم 
و دوران نوجوانــی را ســپری می کــردم، 
کتاب هــای او را می خوانــدم. آن روزهــا از 
»مایک هامــر«، جنایی نویــس آمریكایی 
شــروع کردم تا به رمان نویس بزرگی چون 
»ویلیام فاکنر« رسیدم. ما همیشه مترجمان 
خوبی داشــته ایم. من به کتاب فروشی های 
معتبــر مراجعه می کردم و پیوســته کتاب 
می خوانــدم. امــا امــروز حتــی دوره آن 
مترجمان هم گذشــته اســت. مــن اخیراً 
حدود 70 جلد کتاب خریدم، اما اغلبشــان 
را تا صفحه سوم و چهارم نتوانسته ام بخوانم 
و تحمل کنم. همه ایــن کتاب ها هم به قلم 
نویســندگان و مترجمان جدیدمان نوشته 
شده اســت. متأســفانه برخی از آن ها فكر 
می کنند هــر چه ادبیات ســنگین را به کار 
ببرند و کلمات قلنبه ســلنبه در متنشــان 
بگنجانند، مردم بیشــتر از آن ها اســتقبال 
می کنند در حالی که به گمانم داستان باید 

با نهایت سادگی نوشته شود.
نجفی ادامه داد: آثار آنتوان چخوف، تی.اس.

الیوت، ویلیام فاکنر و ارنســت همینگوی را 
حتماً باید خواند. یک بازیگــر هم قطعاً باید 

کتاب های آن ها را بخواند، اما فراموش نكنیم 
که این ادبیات متعلق به خارجی هاست و ما 
باید خودمان در عرصه هــای زندگی ایرانی 
دســت به آفرینش ادبی بزنیم. متأســفانه 
امروز کار به جایی رســیده که ادبیات ما از 
ســینما جدا افتاده، در حالی کــه امروز در 
آمریكا می بینیم بهترین فیلم های سینمایی 
و ســریال های آن هــا بر اســاس کتاب ها و 

رمان های خودشان تولید می شود.
این بازیگر سینما در پاســخ به این پرسش 
که »آیا در طول زندگی هنری تان دوســت 

داشــته اید نقــش یكی از شــخصیت های 
رمان های معروف را بازی کنید که تا به حال 
بازی نكرده اید؟« گفت: عالقه ای به بازی در 
نقش هیچ کدام از شخصیت های کتاب هایی 
که به تازگی چاپ می شوند، ندارم. البته یكی 
از شــخصیت های که خیلی دوست داشتم 
»آلكســی ایوانویچ« رمان »قمارباز« فئودور 
داستایوسكی اســت. خیلی دوست داشتم 
که نقش او را بازی کنــم. خواندن این رمان 
و شخصیت آلكســی ایوانویچ بر ذهنیت من 
به لحاظ روانشناختی تأثیر به سزایی داشت. 

همان طور که می دانیــد چندین فیلم هم بر 
اساس همین قمارباز ســاخته شده که غیر 
از یكی دو فیلم، بقیه شــان موفــق نبوده اند 
و به نظر من به شكل ســطحی و نازل تولید 
شــده اند و ارزش کار داستایوســكی را هم 
پایین آورده اند. ما حتی فیلمنامه نویســی 
خالق نداریم کــه بتواند با توانایــی الزم از 
رمان های خارجی برداشــت ایرانی شــده 
بكند. در ایــن میــان البته اســتثناهایی 
وجــود دارد. به عنوان نمونه شــما کار ناصر 
تقوایی را نگاه کنید که از رمان »داشــتن و 

نداشتن« همینگوی به عنوان سناریونویس 
اقتبــاس می کنــد و فیلم قــوی و ماندگار 
»ناخدا خورشید« را می سازد. او مترجم هم 
نیســت، اما ببینید که با همین کارش چه 
تأثیر مطلوبی در سینمای ما گذاشته است. 
چرا او به دنبال آثار نویسندگان فارسی زبان 
نمــی رود؟ او مــدام باید خودش ســناریو 
بنویســد. به هر حال فكر می کنم دست کم 
باید سالی20 رمان درخشــان منتشر شود 
که بتوان بر اساس آن ها فیلم های درخشان 

 .تولید کرد

شما كار ناصر 
تقوایی را نگاه 

كنید كه از رمان 
»داشتن و نداشتن« 
همینگوی به عنوان 

سناریونویس 
اقتباس می كند و 

فیلم قوی و ماندگار 
»ناخدا خورشید« را 
می سازد. او مترجم 
هم نیست، اما ببینید 
كه با همین كارش 

چه تأثیر مطلوبی در 
سینمای ما گذاشته 

است
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معموالً همه بچه ها کتاب را دوست دارند. کتاب های 
عكس دار، رنگی، داستان، شــعر و الالیی برای آن ها 
جذابیتی به انــدازه یک اســباب بازی دارد. کودکان 
نوپا دنیای عجیب و شــگفت آور کتاب ها را دوســت 
دارند و این عالقه حتی تا ســال های اولیه مدرسه نیز 
همراه آن هاست، اما یادگیری یا فراموشی این عادت 
پســندیده به عوامل بیرونی بســتگی دارد. عشق به 
کتاب را می توان به کودکان تا زمان مدرسه آموخت، 
اما نمی توان در آن ها نهادینه کرد؛ چرا که در سال های 
مدرســه بچه ها تغییر می کنند و توجــه کمتری به 
کتاب ها نشــان می دهند، اما این دربــاره همه صدق 
نمی کند. البته در این امر قصور از بچه ها نیست، بلكه 
کوتاهی از سیستم رقابتی مدارس است. در مدارس به 
کتاب های غیر آموزشــی به طور ناخواسته، به عنوان 
یک ســرگرمی نگاه می کنند، نه تكلیف. در مدرسه 
ناخواســته به بچه ها یاد می دهند کــه نقش آن ها به 
عنــوان دانش آموز انجام تكالیف مدرســه اســت. با 
این روش، غیر مســتقیم رفتار مثبت را در کودکان 
سرکوب کرده و یادگیری کلیشــه ای و اجباری را به 
آن ها می آموزیم. به همین دلیل بیشتر سیستم های 
آموزشی مدارس هیچ  جذابیتی برای کودکان ندارد. 
بچه هــا متغیرند و این، طبیعت و بخشــی از رشــد 
آن هاست. بسیاری از والدین می خواهند به زور عالقه 
به ادبیات را در کودکانشــان به وجود بیاورند، چرا که 
اغلب برخی از کتاب ها و مجالت را تأیید نمی کنند و 
همین اجبار، عشــق به مطالعه را در کودک سرکوب 
می کند؛ چرا که در انتخاب عالقه اش اختیار ندارد. در 

این موارد نباید موشكافانه برخورد کرد. هیچ یک از ما 
تنها ادبیات آموزنده را نخوانده ایم و این امر با پیشرفت 
تكنولوژی و دسترســی به دنیای مدرن بیشتر اتفاق 
می افتد، چرا که دسترســی به تلویزیون، اینترنت و 
فیلم بیشتر شده که ممكن است رسانه های زیان آوری 
باشــند. اما اگر منطقی فكر کنیم، به این موضوع پی 
می بریم که اگر نشــانه های مثبــت در زندگی وجود 
داشته باشــد، ناخودآگاه همه مثبت می شویم و این 
مهم اســت که با وجود مثبت ها و منفی ها باز هم ما 

مثبت باشیم.
بســیاری از افراد اوقاتشان را با تماشــای تلویزیون، 
گوش دادن به رادیــو و انجام کارهــای غیر ضروری 
می گذراننــد و اگر دوســت داشــته باشــند کتاب 
می خوانند. این لزوماً بد نیســت، اما کتاب به عنوان 
یكی از لوازم ضروری زندگی اســت که نه تنها جنبه 
سرگرمی دارد، بلكه بســیاری از ویژگی های مثبت را 

برای افراد به ارمغان می آورد.

بسیاری از دانشجویان کتاب های درسی شان را بسیار 
خوب می خوانند، اما هنوز بــرای آن ها این مطلب جا 
نیفتاده که باید در کنار خواندن کتاب های درســی، 
کتاب هایی مرتبط با رشته شــان را نیــز تهیه و آن ها 
را بخوانند تا در این رشــته تخصص پیدا کنند یا یک 
شخص با شــغل مشــخصی که دارد، کتاب هایی در 
زمینه کاری اش بخواند تا بیشتر در آن زمینه مهارت 
پیدا کند. در واقع این به دلیل آن اســت که هیچ یک 
از ما هنوز عشــق به مطالعه را پیدا نكرده و مفهوم آن 
را نمی دانیم. عشــق به مطالعه یعنی این که مطالعه 
به عنوان یكی از لوازم لذتبخــش زندگی به کار برود 
و در صورتی که یک روز انجام نشــود )مانند نوشیدن 
چای( شخص احساس کمبود و کسالت کند. این در 
حالی است که تحقیقات نشان داده که مردها بیشتر 
از زن ها عالقمند به مطالعه هستند. سیستم آموزشی 
مدارس و دانشــگاه ها در هر جای جهان هنوز به آن 
حِد رشد و شــكوفایی نرســیده که از دانش آموزان 
خوانندگانی مشــتاق بســازد. همین امر باعث شده 
در کشــورهای عقب مانده یا در حال توسعه، کارهای 
فرهنگی جایگاه بسیاری پایینی داشته باشد. بنابراین 
والدین باید بدانند اگرچه عشــق به کتاب و مطالعه را 
می توان از همان سال های کودکی در فرزندانشان به 
وجود بیاورند، اما بیشترین عاملی که می تواند موجب 
نهادینه کردن این عادت در کودک باشــد، سیستم 

 .آموزشی است

نویسنده:آتله هتلند، منبع:نیشن نیوز

عشق به کتاب را 
بیاموزیم

ترجمه: مرجان آقبالغی
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ترجمه

ی کودکان و حتی کســانی 
کتاب های صوتی برا

که توانایی خواندن ندارند یا برای آن ها که دوست 

نیا و افزایش مشغله های 
دارند با مدرن شــدن د

زندگی، راحت تر زندگی کنند گزینه مناســبی 

ــود. کتاب های صوتی با وجود 
محســوب می ش

 هنوز در نخســتین مراحل شــكل گیری 
این که

و شناخته شدن در ســطح عمومی اند، در برخی 

کشــورها مانند هند محبوبیت بســیاری دارند. 

بســیاری از محققان دریافته انــد که کتاب های 

ه ویژه برای 
صوتی نسبت به انواع دیگر کتاب ها، ب

کودکانی کــه توانایی 

مطالعــه ندارند، تأثیر 

گذارترنــد ؛ چــرا که 

احســاس  کــودک 

شتر با کتاب 
می کند بی

ر کرده و 
ط برقــرا

ارتبا

یادگیــری و درک در 

این نوع کتاب ها بیشتر 
است.

گــر از دالیل 
یكــی دی

محبوبیــت کتاب های 

ی از بزرگســاالن این است 
صوتی بین بســیار

 تا زمانــی که در جایی 
که کتاب های کاغذی را

مستقر و ساکن نشده اید نمی توانید بخوانید، اما 

می توانید به یک کتاب صوتــی، در حال دویدن 

هم گوش بســپارید. کتاب های صوتی شــبیه 

یک همراه همیشــگی اند که برخــی به آن لقب 

»دانشگاه سیار« داده اند. 

از دیگر عوامل محبوبیــت کتاب های صوتی این 

فراد پیر 
است که این نوع کتاب ها می تواند برای ا

خود را از 
که در اثر ســالخوردگی، دید و بینایی 

اده و مفید باشد. 
ســیار قابل استف

دست داده اند ب

خورده توصیه 
در برخی از کشــورها به افراد سال

تفاده کنند. از 
ود تا از این نوع کتاب ها اس

می شــ

ده از موزیک، 
 موارد مثبت این کتاب ها استفا

دیگر

نمایشــنامه و راوی برای خواندن کتاب است که 

ژه کودکان 
أثیر زیادی در جذب مخاطب، به وی

ت

د تا گــوش دادن به 
ن امر باعث می شــو

دارد. ای

ب تــر از خواندن کتاب 
کتاب های صوتــی جذا

کاغذی باشد. 

برخی محققان بــه این نتیجه رســیده اند که با 

 امروز و گســترش دانش و 
مدرن شــدن دنیای

تكنولوژی، زندگی ها باز هم پر استرس و اضطراب 

خواهد شد و در این اوضاع هیچ چیز لذتبخش تر 

زیبا با موسیقی دل انگیز 
از شــنیدن یک کتاب 

شــار حاکم بر شخص را از 
نیست که اضطراب و ف

سوی محیط کمرنگ می کند 

این روزها فــروش کتاب های صوتی بیشــتر به 

است  آنالین  صورت 

و کمتر خرده فروشان 

اقدام به فروش آن ها 

. بازار فروش 
می کنند

صوتی  کتاب هــای 

حال  در  روزبــه روز 

افزایــش اســت، به 

طوری که در کشوری 

فروش  مانند هنــد 

صوتی  کتاب هــای 

یک درصد از فروش 

 داده و انتظار 
ل بازار کتاب را به خود اختصاص

ک

می رود که این فروش در سال های آینده بیشتر 

هم بشود. 

ت در کتاب های صوتی 
البته بایــد در نظر داشــ

صدای راوی بسیار مهم اســت، چون کتاب باید 

برای شنونده جذاب باشــد. صدای کسل کننده 

و آرام می تواند نه تنها جذابیــت کتاب، بلكه کالً 

جذابیت کتاب هــای صوتی را هــم از بین ببرد. 

ها در حالی اســت که در برخی کشورها 
همه این 

ناشران تمایلی به ارائه کتاب های صوتی ندارند، 

به این خاطر کــه قیمت کتاب هــای صوتی به 

ی تقریباً بیشــتر 
ده از موزیک و راو

دلیل اســتفا

از نمونه های سنتی آن اســت. همچنین در این 

رد، اما کتاب های 
کشورها انتشار کتاب مالیات ندا

 .صوتی مشمول قانون مالیاتند

منبع: اکونومیک تایمز،نویسنده:روحیت گاپتا

محبوبیت 

کتاب های صوتی 

برای کودکان

87    

ترجمه: مرجان آقبالغی



مهرومــاه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 28 | دی 1396    88

یادداشت

کتاب ســازی یا به تعبیر یكی »متاب«، یعنی 
کتاب هایی که شــكل و ظاهر کتاب را دارند 
و گاه حتی خیلــی تر و تمیز و شــكیلند، اما 
وقتی اهل کتاب بازشــان می کنند، انگشت 
حیرت به دنــدان می گزند؛ بــه عبارت دیگر 
همان گندم نمای جوفروش اســت. متاب ها 
را می توان کاًل به دو دســته تقسیم کرد؛ اول 
تألیف: در این زمینه متاب از اعتبار و تحقیق 
علمی برخوردار نیست و نویسنده، گاه حاصل 
تالش دیگران را بــه یغما می بــرد و بعضاً با 
تغییر برخی جمالت و کلمات، ســرهم بندی 
می کند و به نام خود جا می زند یا زحمت کافی 
نمی کشد و یا اصوالً در زمینه ای که می نویسد، 
از صالحیت، دقت و وسواس برخوردار نیست. 
و... دوم ترجمه: مترجم یا تــوان و فرهنگ و 
دانش الزم را برای ترجمه ندارد و یا شتابزدگی 
و عجله به خــرج می دهد )یا هــر دو با هم( و 

حاصل کار، سطحی و بی مایه از آب درمی آید 
و وقت و پول و انرژی عــده ای را تلف می کند. 
)این ها راکه گفتم عمومیت دارد و شامل اکثر 

کتاب ها نیز می شود.(
حال شاید این پرســش به ذهن متبادر شود 
که چه شرایطی باید فراهم شود تا دیگر شاهد 

این گونه حرکات نباشیم؟
آنچــه را در باال گفتــم معكــوس بفرمایید، 
تا شــرایط الزم حاصل آید. فقــط در این جا 
می خواهم اهمیت ویرایش یا دســت کم یک 
بار خواندن خواننــده ای آگاه و حتی االمكان 

متخصص را پیش از چاپ تأکید کنم.
کتاب سازی یا همان متاب، متأسفانه بر اوضاع 
نشــر و کتابخوانی تأثیر منفی هم می گذارد. 
مثالی می زنم: موقعی که چاپ کتاب »تانگوی 
تک نفره: زندگی نامه آنتونی کوئین« با ترجمه 
من مراحل نهایی کار را طی می کرد، نماینده 
ناشر محترمی به من تلفن زد و بیش از سه ربع 
ســاعت وقتم را تلف کرد و پرسید کتاب من 
در چه مرحله ای اســت و الی آخر و با توجه به 
شواهدی که در دســت او بود، او را راهنمایی 
کردم که کتاب به زودی چاپ خواهد شد، اما 
پس از گرفتن اطالعات از من ترجمه ناقص و 
مغلوط همان کتاب را به ســرعت تمام و کم و 

بیش همزمان با کتاب من منتشر کرد.
کتاب این ناشــر طرحی بــازاری و به ظاهر 

چشــمگیر هم دارد و چــون 250صفحه از 
متن حذف شــد و قیمت آن ارزان تر درآمده، 
فروش بیشــتری کرد یا به چاپ دوم رسید، 
)حال آن کــه کتاب اول من هنــوز به فروش 
نرسیده( خواننده عادی که نمی داند این همه 
از کتاب حذف شده،  به عالوه بسیاری اسامی 
آن غلط  نوشته شده و جمالت بسیاری از نظر 
دستوری و ترجمه غلط است، آن را می خرد و 

به خانه می برد و...
ظاهــراً کتــاب را به دســت ویراســتار هم 
داده اند، اما ویراستار هم مانند مترجم، اولین 
بار نامش در کتابی آمده و معلوم نیست واقعاً 
کتــاب را ویرایش کرده اســت یا نــه! از این 
مثال ها از موی سر زیادتر است، اما فقط یكی 
را می گویم: کــدام مترجم یا ویراســتار آگاه 
هســت که نام »ژان آنوی«، نمایشنامه نویس 
فرانسوی را که تصادفاً چند نمایشنامه اش در 
روزگار جوانی ما به فارســی هم ترجمه شده، 
نداند و بنویســد و ضبط کند: »جین آنوله«! 
دســت کم اگر چنیــن کســانی نمی دانند، 
می توانند از دیگران بپرســند. این مشتی بود 
نمونه خروار که از بر نوشــتم. یكی از راه های 
روشن کردن این موضوع، نوشتن نقد و نظر در 
مطبوعات به دست آدم های صاحب صالحیت 
اســت. این هم فقط یكی بود البته و راه های 

 .دیگری هم هست

آب گل آلود نشر و 
مرده فروشی

مهدی غبرایی
مترجم 
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خانواده

طالق توافقی؛ نوشدارو یا 
بیماری در جامعه

مسابقه تجمل
آستانه تحمل و خشم
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رفتار

ضعف خود پی ببرید. درواقع به قول علمای 
اخالق، ما دو بحث حسادت و غبطه را داریم. 
در حسادت، شما نمی خواهید دیگری داشته 
باشد و از این بابت حســابی ناراحت هستید 
و یک رذیلت محسوب می شــود؛ در غبطه، 
شــما می گوییــد ای کاش من هــم به این 
مرتبه رســیده بودم و یک فضیلت است. در 
غبطه، شما مقام باالی یک نفر و موفقیت او 
را پذیرفته و تحســین می کنید و آرزو دارید 
که شما هم  چنین باشــید، اما در حسادت، 
شما چشم دیدن موفقیت های طرف مقابل 

را ندارید.

زندگی بی نسبت با دینی که داریم
ایــن بحــث را مطــرح کردیم تــا بدین جا 
برســیم که؛ صفت های انســانی، همچون 
دارو هســتند؛ به موقع و در جای خودشــان 
و به انــدازه باید مصرف بشــوند. اگــر از این 
به موقع، به جا و به اندازه بودن خارج شــوند، 
می شــوند صفت های ضد انســانی. در مورد 
پرزرق وبــرق،  زندگــی  تجمل پرســتی، 
فخرفروشی و امثالهم نیز ماجرا چنین است. 
حتی اگر قائل به حسادت مثبت هم باشیم، 
این بحث در حوزه علــم، خدمات اجتماعی، 
زندگی بیرونی و تجاری و صنعتی و... مطرح 
اســت؛ که آن هم به غبطه تبدیل می شود و 
حرکت زاســت. در زندگی درونی و معنوی 
و دینی مان، ما چیزی به اســم حســادت و 
چشم و همچشــمی نداریم. سبک زندگی 
دینی اســالمی نیز، نشــأت گرفته از همین 
دانســته های ما از دینمان است. پس به این 
نســبت، می توان اطمینان یافــت که آنچه 
امروز در زندگی اجتماعــی و خانوادگی مان 
مشــاهده می کنیم، نســبتی با اخالقیات و 
اعتقادات اسالمی نداشــته و ندارد و در این 

زمینه، باید اشاره کنیم که عقب مانده ایم.

آفتاب آمد دلیل آفتاب
در این کــه چشــم و همچشــمی، تجمل، 
فخرفروشی و تازه به دوران رسیدگی چقدر 
در زندگــی اجتماعی ما نمــود دارد، به نظر 
می رسد که نیازی به آمار و ارقام نباشد. مقام 
باالی ایران در واردات و مصرف لوازم آرایشی 

چرا چشم و همچشمی باعث ناآرامی 
زندگی مردم می شود؟

مسابقه تجمل
می کنیم،  نگاه  خودمان  اجتماعی  زندگی  به  وقتی  و  روزها  این 
مصرف گرایی و تجمل پرستی نموِد بسیاری می یابد. نکته مهم در 
این موارد نیز، دو چیز است: سلب آسایش روانی از خود، و رقابت 
با دیگران برای چشم و همچشمی. این موارد به گونه ای پیش رفته 
که زندگی اجتماعی و سبک زندگی امروز ایرانی ها را، غالباً بدون این 
موارد کمتر می توان تصور کرد. اما چرا این گونه می شود و آیا این چشم 
و همچشمی و تجمل پرستی ها و ...، نفعی برای ما دارد و نسبتی با سبک 

زندگی دینی مان دارد یا خیر؟

از زندگی درونی به زندگی بیرونی
انســان، دو زندگی درونی و بیرونــی دارد. 
قواعد ایــن دو زندگی نیز غالبــاً با همدیگر 
تفاوت هایــی دارند. این کــه بخواهیم قواعد 
زندگی درونی را به زندگی بیرونی ربط بدهیم 
و برعكس، می تواند آســایش ما را حسابی به 
هم بریزد. در زندگی بیرونی، رقابت و مقایسه، 
البته جایگاه بلندی دارد. شما شرکتی دارید و 
برای این که بدانید دارید خوب عمل می کنید 
یا نه، باید عملكرد خودتان را با شــرکت های 
معتبر دیگر در حوزه کاری تان مقایسه کنید. 
شما دانشــجویی هســتید و باید خودتان را 
نســبت به دیگرانی که در این حــوزه دارند 
تحصیل می کنند، مقایســه کنید تا به نقاط 
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زنانه و در واردات خودروهــای لوکس، لوازم 
لوکس و حتی گوشــی های گران قیمتی که 
در کشــورهای تولیدکننده شان نیز هرکسی 
قادر به خریدشان نیســت، نشان از این اتفاق 
تلخ دارد. از آن جایی کــه می گویند »آفتاب 
آمد دلیل آفتاب«، تنها کافی اســت نگاهی 
ســاده به زندگی های خانوادگــی و عمومی 
ایرانیان بیندازید تا متوجه این امر بشوید. اما 
بحث مهم تر، این اســت که چرا مردم، نباید 
چشم و همچشمی کنند و با دیگران، مسابقه 
بگذارند؟ به نظر می رســد دانستن در این باره 
که چرا این سبک زندگی درســت و دینی و 
انسانی نیســت، مفیدتر از ارائه آمارها و ارقام 

باشد.

اخالق توصیفی چه می گوید
در حوزه اخالقیــات، ما چند مــدل اخالق 
داریم که یكــی از آن ها اخــالق کاربردی و 
دیگری، اخــالق توصیفی اســت. در اخالق 
توصیفی، شما کاری شبیه به جامعه شناسان 
و روانشناسان انجام می دهید؛ به این صورت 
که اخالقیات موجود در جامعه را بررســی و 
نقد می کنید. به نظر می رسد از منظر اخالق 
توصیفی و حتی اخالق کاربــردی، به خوبی 
بشود در این باره صحبت کرد. متفكران حوزه 
اخالقیات، انســان ها را به دو دســته تقسیم 
می کننــد؛ افراد اهــل موفقیت، افــراد اهل 
رضایت. اهل موفقیت، چند ویژگی شــاخص 

دارند که به آن ها اشاره می کنیم:

مقایسه با دیگران
اولین ویژگی، این است که همیشه خودشان 
را با دیگران مقایســه می کنند و زندگی شان، 
در نوعی رقابت و مسابقه با دیگران می گذرد. 
آن هــا مدام بررســی می کنند کــه چقدر از 
دیگران عقب افتاده اند. این دیگران، می توانند 
دوستان، خویشــاوندان نزدیک و دور و حتی 
افراد نادیده باشــند که از طریق صفحه های 
شــبكه های اجتماعی، مدام در حال تماشای 
آن ها هســتند. این اتفاق، هم در مقام عمل 
می افتد، هم در مقام نظر؛ یعنی در ذهنشــان 
مدام این فكرها را مرور می کنند، در عمل نیز 
برنامه ریزی شان، در همین راستاست. دومین 

ویژگی که اشــاره کردیم این است که گاهی 
مسابقه و مقایسه می تواند خوشایند و سازنده 
هم باشــد. اما در مورد اهل موفقیت، جهت 
مســابقه بیشــتر جنبه اجتماعی و ظاهری 
دارد؛ همچون ثروت، قدرت ظاهری، حیثیت 
اجتماعی، مقام، ریاســت، شهرت و... یعنی از 
جنبه های بیرونی، خودشــان را بــا دیگران 

مقایسه می کنند.

هویت های رقابتی و بی پایه
ویژگی بعدی این گروه، آن اســت که با این 
رقابت و مقایســه، هویــت می گیرند؛ یعنی 
خوشحالی و ناراحتی شــان از این بابت است 
که اگر در این چشــم و همچشمی ها پیروز 
شــوند، خوشحال شده و احســاس سرزنده 
بودن می کننــد، اگر هم شكســت بخورند، 
احســاس افســردگی خواهند داشت. آن ها 
عقب افتادگی ها و شكســت ها را یک تجربه 
نمی دانند، یک مشــكل هویتی می دانند و 
همه چیز را شــخصی کرده و به خودشــان 
می گیرند. ویژگی مهم تر و آخــر این افراد، 
این اســت کــه هویــت اجتماعــی دارند، 
نه هویــت فردی. آن هــا اهل مقایســه اند، 
میدان مقایسه شــان اجتماعــی و ظاهری 
اســت و از این بابت هم هویــت می گیرند، 
پس چرا هویتشــان اجتماعی نباشد؟ این، 
همان نكتــه ای اســت که در حــال حاضر 
زیاد می بینیم و کار را برای ســبک زندگی 

ایرانیان، خراب کرده است.

این مردم ناآرام
اما همه این بحث ها به کنار، اساســاً چرا این 
افــراد نباید زندگی خوبی داشــته باشــند؟ 
همان طور که می بینیم اکثریت قریب به اتفاق 
این افراد، مدام در جســتجوی خوشــبختی 
هســتند و تصور می کنند که زندگی خوبی 
ندارند؛ چراکه اساساً زندگی اصیلی ندارند. اما 
به دو علت، این افراد مشكل فردی، اجتماعی 
و ذهنی خواهند داشــت؛ اول، از حیث نظری 
و دوم، از حیث عملی. از حیث نظری، اساســاً 
مقایســه ها منطقی نبوده و بی مورد اســت. 
جایگاه هایی که مردم از طریق آن ها شــروع 
به حرکت می کننــد، متفاوت اســت، پس 

چرا باید رقابت کــرد؟ حتی نوع حرکت و نوع 
نگاه به حرکت مردم نیز متفاوت اســت؛ برای 
یک نفر ثروت همه چیز اســت؛ برای دیگری 
خلق آثار فرهنگی و... حاال این کسی که آثار 
فرهنگی خلق کرده، شاید به پولی هم برسد؛ 
اما این دلیل نمی شــود که دیگــران بگویند 
که بله، حاال این استاد دانشــگاه چقدر پول 
درمی آورد و حیف ما که رفتیم فالن کار و... از 
نگاه نظری، مقایسه، کار درستی نیست؛ چشم 
و همچشمی کار درستی نیســت. چون کار 
درستی نیست، فقط و فقط زندگی و اعصاب 
ما را به هم می ریزد. از نظر عملی نیز، همیشه 
عده ای هستند که از شــما جلوترند؛ آن وقت 
تكلیف چیست؟ شما هر چقدر هم ثروتمند 
شده باشید، از شــما ثروتمندتر هم هستند. 
همین چند روز پیش اعالم کردند که رئیس 
آمازون، پولدارتر از بیل گیتس شــده است؛ 
و پولدارترین آدم تاریــخ. در این وضعیت، آیا 
همیشه ناآرام نخواهیم بود؟ قطعاً این ناآرامی 
همیشــه وجود دارد، چراکه هیچ گاه زندگی 
خوشــایندی نخواهیم داشــت و همیشــه 
احساس پیروزی و شكست ظاهری ما را آزار 

خواهد داد.

مشکل بزرگ امروز ما
مشكل بزرگ ســبک زندگی امروز ما، همین 
موارد است. سبک زندگی اســالمی، بیشتر 
به طرف اهــل رضایت و رضامنــدی گرایش 
دارد؛ این کــه در مورد چیزهایــی که خارج 
از اختیار ما هستند، شــكوه و گالیه نداشته 
باشــیم. رضامنــدی در اخالقیــات و حتی 
اعتقادات اســالمی چنان جایگاه بلندی دارد 
که حتی مالاحمد نراقــی در کتاب »معراج 
الســعاده« خود، آن را به اســتناد احادیث و 
روایت های مختلف، جــزو باالترین ویژگی ها 
انســان های مؤمــن برشــمرده؛ چنانچه در 
حدیثی، اشاره کرده که عده ای بدون حساب  و 
کتاب، از قبر خود راهی بهشت می شوند، صرفاً 
به این دلیل که دو ویژگی شاخِص عدم گناه 
در خلوت و رضامندی را داشتند. اما وضعیت 
رضامندی در ســبک زندگی امروز ما چقدر 
است؟ به نظر می رسد اخالق توصیفی در این 

 .زمینه، چندان امیدوارکننده نباشد

سبک زندگی اسالمی، بیشتر به طرف اهل رضایت و رضامندی گرایش دارد؛ این که در مورد 
چیزهایی که خارج از اختیار ما هستند، شکوه و گالیه نداشته باشیم

صفت های انسانی، 
همچون دارو 

هستند؛ به موقع و 
در جای خودشان 

و به اندازه باید 
مصرف بشوند. 

اگر از این به موقع، 
به جا و به اندازه 

بودن خارج شوند، 
می شوند صفت های 

ضد انسانی. در 
مورد تجمل پرستی، 

زندگی 
پرزرق وبرق، 
فخرفروشی و 

امثالهم نیز ماجرا 
چنین است
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کلمه نخست

آسیب اجتماعی، تنها دو واژه به ظاهر ساده 
است که در خود دنیایی از تباهی و نابودی 
دارد و با فقر، بیکاری، اعتیاد، دزدی، خالف و 
هر آنچه خانمان برانداز است گره خورده است. 
بغل گوش مان،  و درست  پایتخت  همین  در 
چند  فاصله  به  که  دارد  وجود  محله هایی 
کوچه ـ نه چند خیابان ـ از هم، اوج فقر و 
اوج ثروت را می توان دید. در یکی از کوچه ها 
ماشین های گران قیمت می آیند و می روند و در 
چند کوچه آن طرف تر فقر جوالن می دهد. زیر 
آسمان همین شهر نوزادانی از مادرانی غرق 
پا در  و  زاده می شوند  نئشگی و خماری  در 
دنیایی پر از آسیب و بی اعتمادی می گذارند. 
بچه هایی هستند که غرق در ناز و نعمت، اما در 
حسرت یک آغوش گرم به نوجوانی می رسند 
و کودکانی که در حسرت یک غذای خوب قد 
می کشند و بدین ترتیب آسیب در کوچه های 
شهر ریشه می دواند و بزرگ و بزرگ تر می شود.

آســیب هایی که گریبــان نوجوانان را 
می گیرد

دکتر هدایت اهلل ستوده، آسیب های اجتماعی 
را در کتــاب »آسیب شناســی اجتماعــی« 
این گونه تعریف می کند: »آسیب اجتماعی به 
هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق می شــود 
که در چارچــوب اصول اخالقــی و قواعد عام 
عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه، محل 
فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و درنتیجه با 
منع قانونی یا قبح اخالقــی و اجتماعی روبه رو 
می گردد. به همین دلیل کج روان ســعی 
دارند کج روی هــای خــود را از دید 
ناظران، قانون اخالق عمومی و نظم 
اجتماعی پنهان سازند، زیرا در غیر 
این صورت با پیگرد قانونی، تكفیر 
اخالقی و طــرد اجتماعی مواجه 

می شوند.«
دوران نوجوانــی و جوانی که دوران 
بلوغ جســمی و جنســی نیز هست 
و تغییرات مهمی را در زندگی فرد به 
وجود می آورد، می تواند فرصتی مناسب 
برای درگیر شدن با آسیب های مختلف 
اجتماعی باشــد که از میان آن ها ارتباط 
و عشــق های نامتعارف میان دختر و پسر، 
استفاده نامناسب از اینترنت و فضای مجازی 

و شــبكه های اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر 
نوظهور، حضور در پارتی های مختلط، مدگرایی 
و... را می توان از جمله مهم ترین این آســیب ها 

برشمرد.

نه کنترل بیش  از حد، نه آزادی بی قید و 
شرط

الهــام بهرامــی، روانشــناس، در ایــن زمینه 
می گویــد: »آســیب های اجتماعی بیشــتر 
دامن گیر نوجوانان و جوانانی می شــود که در 
خانواده های نابه سامان یا خانواده هایی که بیشتر 
دارای مشكالت هســتند، زندگی می کنند.« 
به گفته این روانشــناس، آزادی بیش  از حد و 
ســخت گیری زیاد، هر دو در تربیت نوجوانان و 
سوق دادن آن ها به سوی آسیب های اجتماعی 
بسیار آسیب زا هستند. او می افزاید: »بچه هایی 
که در خانواده های بسیار کنترل گر و سخت گیر 
زندگی می کنند و هرگز مســئولیتی به آن ها 
سپرده نمی شود و فرصت نمی کنند قابلیت ها 
و اســتعدادهای خود را بروز دهند، در آینده به 
انسان هایی بسیار آســیب پذیر تبدیل خواهند 
شد. از ســوی دیگر، افرادی که در خانواده های 
بسیار باز و بی قیدوبند زندگی می کنند و اصاًل 
محدودیتی نداشــته و ندارند نیز با آسیب های 
مختلفی در جامعه مواجه خواهند شد. مسئله 
اصلی و اساسی این اســت که به هیچ وجه نباید 
بچه ها را به حال خود رها کــرد و بدون نظارت 

آزادی کامل به آن ها داد.«

نوجوانی کــه »نه« نمی گویــد و آلوده 
می شود

بچه هــا مانند پرنــدگان تازه متولد شــده ای 
هســتند که باید اول به آن ها پرواز را آموخت و 
ســپس آن ها را آزاد گذاشــت که بپرند، بروند 
و اوج بگیرنــد. اگر بــدون آمــوزش و نظارت 
صحیح آن ها را رها کنیــم، باید منتظر اتفاقات 
ناخوشایندی باشــیم. یكی از آموزش هایی که 
باید به فرزندانمان بدهیم، آموزش مهارت های 
زندگی اســت که »نــه« گفتن یكــی از این 
مهارت هاســت. خیلی وقت ها خیلی از افراد با 
علم به این که کاری که می کنند درست نیست و 
تبعات بدی برایشان خواهد داشت، باز هم آن را 
انجام می دهند، فقط به این دلیل که نمی توانند 
به دوســتان و آشــنایان خود »نــه« بگویند و 

بررسی آسیب های 
اجتماعی در دوران 
نوجوانی و جوانی

جای خالی 
مهارت های 
زندگی
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گزارش

نگار رجبیان
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همین امر سرآغاز بســیاری از بزه ها و آسیب ها 
خواهد شــد. بهرامی، در ایــن زمینه می گوید: 
»افرادی که مهارت نه گفتن را در دوران کودکی 
نیاموخته اند، اغلب رفتاری انفعالی دارند و برای 
این که حمایت دوســتان و همســاالن خود را 
از دســت ندهند، در برابر خواســته های آن ها 
تسلیم می شــوند. برخی از نوجوانان و جوانان 
نیز از آن طرف بام می افتند و در برابر پیشنهادها 
و خواســته هایی که مطابق میلشــان نباشد، 
واکنش های بســیار تندی نشــان می دهند و 
پرخاشگری می کنند که این هم درست نیست 
و باعث از دست دادن دوستان، انزوا و تنهایی فرد 
می شود. بنابراین حتماً باید بچه ها را آموزش داد 
تا مهارت های زندگی را به درستی بیاموزند و این 
مهم باید از همان ســنین کم در خانه و مدرسه 

انجام شود.«

اینترنت؛ خوب یا بد؟
شــاید این روزهــا اینترنت نگرانــی خیلی از 
خانواده ها باشد و پدران و مادران زیادی باشند 
که اینترنت و فضای مجازی را به چشــم عاملی 
در سوق دادن فرزندانشان به سمت آسیب های 
مختلف ببینند، اما آیا واقعاً خود اینترنت می تواند 
تا این حد مخرب باشد، یا نحوه استفاده ماست 
کــه آن را به ابزاری ســودمند یــا مضر تبدیل 
می کند؟ بهتر است واقع بین باشیم و قبول کنیم 
که در دنیای امروز نمی توان اینترنت را از زندگی 
نســل جوان و نوجوان حذف کرد، کما این که 
اینترنت یک غول فاســد هم نیست و می توان 
از آن در جهت درســت بهره برداری کرد. اما باز 
هم نقش پررنگ والدین و سیســتم آموزشــی 
در کنترل غیرمســتقیم و البته آموزش مهارت 

درست استفاده از آن به میان می آید.
به گفته دکتر بهرامی، یكی از عوارض استفاده 
کنترل نشــده از اینترنت، کم کردن رابطه بین 
اعضای خانواده اســت، اما یک نكته این است 
که والدیــن به عنــوان الگوی بچه هــای خود 
چگونه رفتار می کنند؟ آیا آن هــا در حالی  که 
خودشــان غرق در گوشــی همراه و کامپیوتر 
هستند، بچه ها و نوجوانانشان را از این کار منع 
می کنند، یا این که خودشان، زمان و نوع استفاده 
از اینترنتشان را کنترل می کنند؟ واقعیت این 
است که اینترنت می تواند جذابیت های زیادی 
برای جوانان و نوجوانان داشــته باشد و خیلی 

غیرمنطقی اســت که ما مــدام از فرزندانمان 
بخواهیم کمتر ســراغ اینترنت بروند، در حالی 
 که جذابیت بیشتر برای آن ها فراهم نكرده ایم. 
به طور مثــال در یک عصر جمعه پــدر در حال 
تماشای تلویزیون است و مادر در حال آشپزی، 
پس طبیعی اســت که فرزند هم ترجیح بدهد 
بعدازظهرش را پای اینترنت به شب برساند؛ اما 
اگر یک برنامه تفریحی خوب دورهمی داشــته 
باشید، شانس این که بتوانید فرزندتان را از پای 
اینترنت بلند کنید بیشتر خواهد بود و در نتیجه 
احتمال کمتری دارد که فرزندتان به پرسه زنی 

بیهوده در اینترنت بپردازد.

وقتی عشق نوجوانی هم سر به رسوایی 
می زند

یكی از دام های فضای مجــازی برای دختران 
و پسران نوجوان که به شكل کنترل نشده ای 
از این ابزار اســتفاده می کننــد، فراهم آمدن 
زمینه ای برای داشتن ارتباط با جنس مخالف 
اســت؛ اگرچه این ارتباط ممكن اســت نه در 
فضای مجــازی، بلكه در دنیــای واقعی و زیر 
گوش والدین نیز به وجود بیاید و اثرات ســوء 
خود را بر زندگی نوجوان بگذارد. یكی از دالیل 
مهم تمایل نوجوانان به داشتن رابطه با جنس 
مخالف، نیازی اســت که به ارتباط داشتن با 
دیگران و کسب اســتقالل و به اصطالح بزرگ 
شــدن احســاس می کنند. البتــه نمی توان 
هیجان های جنســی که در ایــن دوران برای 
دختران یا پسران به وجود می آید را نیز نادیده 
گرفت. در حالی  که به دالیل مختلف از جمله 
نداشــتن تجربه و آگاه نبودن از معنای واقعی 
عشق، این روابط به هر دو طرف آسیب  زده، یا 
یک طرف جریان را قربانی اخاذی، رابطه جنسی 

نامتعارف و... خواهد کرد.

نقش هــای اجتماعی مــان را فراموش 
کرده ایم

دکتر مجید ابهری، جامعه شناس، در ادامه این 
مبحث با تأکید بر نقش شكاف های اقتصادی 
در ایجاد انواع آســیب های اجتماعی می گوید: 
»متأسفانه شكاف طبقاتی، این روزها در جامعه 
ما هر روز بیشتر و بیشــتر می شود و همین امر 
باعث گســترش انواع آســیب های اجتماعی 
می شود. از سوی دیگر مردم بیش ازپیش نسبت 

به نقش های اجتماعی خود بی توجه شده اند و 
مدام هر مشكلی را به گردن دولت ها می اندازد 
و گویی انتظار دارند همیشه یک دست خارجی 
به اوضاع سروســامان بدهد.« اگرچه نمی توان 
نقش مســئوالن را در ایجاد یا رفع ساماندهی 
آسیب های اجتماعی نادیده گرفت، اما به طور 
حتم هر یک از اعضای جامعه نیز در این زمینه 
مؤثر هستند. به گفته مجید ابهری، این روزها 
مردم بیشــتر در نقش یک مخبر وارد میدان 
می شــوند و کمتر تأثیرگذار هستند و همین 
می شــود که وقتی در خیابان شــاهد تصادف 
یا دعوا و ... هســتند، بــدون هیچ گونه کمک و 
مداخله ای فقط عكس و فیلــم می گیرند تا در 

شبكه های اجتماعی منتشر کنند!
ابهری در ادامه می گوید: »دود این بی تفاوتی به 
نقش و تعهدات اجتماعی هم درنهایت به چشم 
خود ما و فرزندان ما می رود. اگر ما امروز به عنوان 
انسان هایی مسئول و مؤثر در جامعه ایفای نقش 
نكنیم، فردا هــم فرزندانمان همین گونه عمل 
خواهند کرد. از سوی دیگر روش تربیت والدین 
نیز در این زمینه مؤثر است. در دنیای پیچیده 
این روزها، تربیت فرزنــدان کار چندان راحتی 
نیست و باید با چشــمی باز و با آگاهی این کار 

را انجام داد.«

نهادی غافل...
در یک کالم می توان گفت آموزش مهارت های 
زندگی و شیوه درست زندگی کردن می تواند تا 
حدود زیادی از آسیب های اجتماعی پیشگیری 
کند. این در حالی  اســت که گاهی ما مدام به 
جوانان و نوجوانان دربــاره نبایدها می گوییم، 
اما یادمــان می رود به آن ها یــاد بدهیم بایدها 
چه چیزهایی هســتند و شــیوه درست کدام 
اســت. بخش عمده ای از این نقــش بر عهده 
آموزش وپرورش اســت تا با آموزش و تقویت 
مهارت هــای زندگــی در طی 12 ســالی که 
کودکان و نوجوانان در ارتباط مستقیم با مدرسه 
هســتند، به نوعی آن ها را در برابر آسیب های 
اجتماعی واکسینه کنند، اما متأسفانه به نظر 
می رســد این نقش مهم و تأثیرگذار نه تنها ایفا 
نمی شود، بلكه بی توجهی نسبت به مهارت های 
زندگی در مدارس و جــای خالی این درس در 
میــان ســایر دروس، باعث بروز آســیب های 
 .اجتماعی در خود مدارس نیز شده است
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بچه ها مانند پرندگان تازه متولد شده ای هستند که باید اول به آن ها پرواز را آموخت و سپس آن ها 
را آزاد گذاشت که بپرند، بروند و اوج بگیرند. اگر بدون آموزش و نظارت صحیح آن ها را رها 

کنیم، باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی باشیم

یکی از دالیل مهم 
تمایل نوجوانان 
به داشتن رابطه 

با جنس مخالف، 
نیازی است که 

به ارتباط داشتن 
با دیگران و 

کسب استقالل 
و به اصطالح 
بزرگ شدن 

احساس می کنند. 
البته نمی توان 

هیجان های جنسی 
که در این دوران 
برای دختران یا 
پسران به وجود 

می آید را نیز 
نادیده گرفت
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کلمه نخست

خشونت از خودش تغذیه می شود
اگــر می خواهید به سرچشــمه خشــونت 
برســید، باید درک کنید که این سوء رفتار، 
از خودش تغذیه می شود؛ یعنی خشونت، از 
خشونت زاده شده، گســترش پیدا می کند و 
دوروبر ما را فرامی گیرد. وقتی به جامعه نگاه 
می کنیم، بیشتر رفتارها، ارتباطات و تعامالت 
اجتماعی مان، پر از خشــونت است. خب، به 
نظرتان از چنین فضایی، آیا می توان انتظاری 
بیشتر از خشــونت داشــت؟ این جاست که 
اشاره می کنیم که خشونت، از خشونت زاده 

شده و گسترش پیدا می کند.

جامعه ای خشن داریم
کافی اســت کمــی نگاهمــان را جامع تر، 
کامل تر و عمیق تر کنیــم. وقتی رفتارهای 
خشــن و نامتعــارف در مجلــس و نــزد 
نماینــدگان مردم می بینیم، چــه انتظاری 
بایــد از جامعه داشــته باشــیم؟ وقتی که 
صداوســیما به عنوان رســانه ملی، ابایی از 
پخش و بازپخش صحنه های خشــونت آمیز 
نداشــته و ندارد، آن  هم در ساعاتی که اوج 
بیننده را از همه قشر و نوعی دارد، دیگر چه 
انتظاری می توان داشت؟ آن  هم ساعاتی که 

حتی کودکان نیز، پای گیرنده ها می نشینند 
تــا برنامه ها را تماشــا کنند. اصــاًل به خود 
خانواده توجه کنیم؛ وقتی که دانش آموزان 
توســط والدیــن خــود به راحتــی تحقیر 
می شــوند و وقتی که حتی در مدرســه ها، 
رفتارهای خشونت آمیز با آن ها می شود، آیا 
باید انتظار داشــت که خشونت و عصبانیت 
عمومی نشــود و گســترش پیدا نكند؟ به 
اداره ها نــگاه کنیم؛ وقتی کــه در اداره ها و 
نهادهای اجتماعــی نیز رفتارهــای زننده 
مسئوالن و رؤسا با زیردســتان و کارمندان 
را می بینیــم، یا حتــی رفتار نامناســب با 
ارباب رجوع، و کلی از رفتارهای ریزودرشت 
دیگــر را که همــه روزه از صبح تا شــب در 
جامعه می بینیم و نیازی بــه بازگویی آن ها 
نیســت، به راســتی که از چنین جامعه ای، 
نباید انتظاری جز خشــونت داشت؛ چراکه 
ورودی هــای چنیــن جامعــه ای، مملو از 
خشونت بوده است و در نتیجه خروجی های 

آن نیز، همرنگ ورودی هایش خواهد بود.

خشونت حتی بر جنین هم اثر دارد
بر اســاس تحقیقــات جامعه شناســانه و 
مطالعاتی کــه در ایــن ســال ها در حوزه 

خشونت، یک رفتار روانی و فردی است که البته وقتی به 
اجتماع کشیده می شود، جنبه های عمومی و اجتماعی هم 
به خودش می گیرد. این جاست که درباره آن باید نگاهی 
فردی  نگاه  از  و  باشیم  داشته  هم  عمومی  و  اجتماعی 
قرایی مقدم،  امان اهلل  نگاه دکتر  این باره،  در  دور شویم. 
جامعه شناس نام آشنا را مرور می کنیم؛ که نگاهی کامل به 

ایجاد و بسط و گسترش خشونت از منظر اجتماعی است.

دکتر امان اهلل قرایی مقدم 
جامعه شناس، از دالیل رواج خشونت 

در جامعه می گوید

ارمغان تاریک 
شهرنشینی 
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روانشناســی اجتماعی صورت گرفته است، 
ریشــه رفتارهای خشــن حتی بــه دوران 
جنینی بازمی گردد؛ به طوری که بر اســاس 
تحقیقات مشخص شده است که استرس ها 
و عصبانیت هــای مــادر در دوران بارداری، 
نه تنها می تواند تأثیرات جسمی روی جنین 
بر جا بگذارد، بلكه روی خلق وخو و سالمت 
روان او هم در بلندمدت اثرگذار خواهد بود. 
بعد از تولد نیــز نحوه شــیردهی و برخورد 
مادر با نوزاد بسیار مهم اســت. در تحقیقی 
که در ایــن زمینه صورت گرفته، مشــخص 
شده اســت همه مردم یک قبیله در منطقه 
اقیانوسیه افرادی آرام و صلح جو هستند، در 
حالی  که مردم قبیله هم جوار به شدت افراد 
تندخو و عصبی هستند. جالب است بدانید 
یكی از ویژگی های قبیله نخســت این است 
که مــادران در این قبیلــه در کمال آرامش 
و به مدت طوالنــی به فرزندان خود شــیر 
می دهند، در حالی  که در قبیله دوم، مادرها 
خیلــی کم و بــا بی حوصلگــی و عصبانیت 
به بچه هایشــان شــیر می دهند که نتیجه 
مســتقیم چنین رفتاری از جانب مادران، به 
وجود آمدن و تربیت نســلی خشن و کاماًل 

ناآرام است.

بی حوصلگی زیاد شده است
در بین مادران ایرانی هــم در موارد زیادی 
شــاهد بروز رفتارهــای تنــد و همچنین 
بی حوصلگی نسبت به فرزندانشان هستیم. 
اما متأســفانه همه داستان به همین جا ختم 
نمی شود و بعد از خانواده به مدرسه و سپس 
جامعه می رسیم. در کشور ما شادی و خنده 
دو مقوله فراموش شــده هســتند که اغلب 
به آن ها توجهی نمی شــود یا توجه ها جدی 
و کافی نیست. موســیقی پاپ، رپ و هیپ 
پاپ در بین جوانــان رواج دارد و طرفداران 
فراوانی نیــز پیدا کرده اســت، در حالی  که 
این موســیقی ها هیچ کــدام نه تنها نواهایی 
آرامش بخش نیســتند، بلكه به خودی خود 
خشــن و مخرب هم محســوب می شوند. از 
سوی دیگر بیكاری، تورم و مشكالت فراوان 
اقتصادی، همــه و همه جامعه امــروز ما را 

به سوی خشونت بیشتر سوق می دهد.

تعصب هــای بی جــا؛ عصبانیت های 
بی نهایت

می توان گفت کــه جامعه ما تــا حدودی 
جامعــه ای متعصــب اســت و متأســفانه 
دســتاورد ایــن تعصب ها نیــز چیزی جز 
افزایــش خشــونت نخواهد بــود. در واقع 
وقتی فردی حساســیت بیــش  از حد روی 
فــردی دیگر داشــته باشــد، زود عصبانی 
می شــود و گاهی دســت به اعمالی بسیار 
خشــن می زند. به همین دلیل هم پدرها و 
برادرها در ایران معموالً به خودشــان اجازه 
می دهنــد رفتارهای خشــنی نســبت به 
دخترها و خواهرهایشان داشته باشند و به 
 نوعی می توان گفت که مردهای ما نسبت به 

همسر خود حس تملک دارند.

جامعه ای همراه با تضادهای ارزشی
در اندونــزی قبیلــه ای به نــام بالی وجود 
آن  در  هیچ کــس  کــه  قبیلــه ای  دارد؛ 
عصبانــی نمی شــود و مردمــش بســیار 
آرام هســتند و آستانه تحملشــان خیلی 
باالســت. علتش هم این است که این مردم 
از همان ابتدا این گونه تربیت می شــوند و 
خشــم، عصبانیت، پرخاشــگری و... هیچ 
جایــی در فرهنگ و آموزش هــای آن ها از 
دوران کودکی تا بزرگســالی ندارد. از سوی 
دیگر باید این مســئله را نیز در نظر گرفت 
که وقتی خواســته های خانــواده و جامعه 
یكدست و هماهنگ است، این مسئله باعث 
می شود که افراد در برهه ها و موقعیت های 
مختلف زندگی شــان دچار تضاد و تعارض 
نشوند، در حالی  که در کشور ما برعكس این 
موضوع وجود دارد؛ یعنی فــرد در خانواده 
یک ســری ارزش ها دارد، ولی جامعه برای 
خودش ارزش های دیگری دارد و مدرســه 
هم ارزش هــای متفاوتی؛ ایــن تعارض ها 
واقعاً چه نتیجه ای جز رواج خشونت خواهد 

داشت؟

ارمغان شهرنشینی
جامعه مصلحت گرا که در آن هر فردی فقط 
به دنبال سود و منفعت خودش است، روابط 
معنــوی در آن کمتر معنا دارد و انســان ها 

مانند ربات هایی متحــرک از کنار یكدیگر 
رد می شوند، دســتاوردی جز خشم بیشتر 
و افزایش خشــونت نخواهد داشت. ارمغان 
شهرنشینی، افزایش خشونت است. مردم، 
به خصوص در شهرهای بزرگ، مدام در حال 
مسابقه هستند و زندگی جریان بسیار تند 
و استرس آوری دارد. بنابراین آستانه تحمل 
مردم، هم روزبه روز کمتر می شــود و هم به 

تبع آن خشونت افزایش پیدا می کند.

باید فکری کرد
همــه عوامل یاد شــده مــا را به ســمت 
داشتن جامعه ای خشن تر سوق می دهد و 
متأســفانه بعد از مدتی، خشونت به عنوان 
بخشــی از زندگی مردم پذیرفته می شود 
تا جایی که بعــد از مدتی قبــح آن کمتر 
می شــود و رفتارهــای خشــن در جامعه 
به امری عــادی بدل می گردنــد. پس باید 
تا اوضاع بدتر از این نشــده فكری به حال 
این جامعه خشــمگین کرد. خشم را باید 
در خانواده، سپس مراکز آموزشی و جامعه 
کنترل کرد و برای دســتیابی به این مهم، 
نه تنها الزم اســت همه افراد بــار دیگر در 
رفتار خود بازنگری داشــته باشــند، بلكه 
مســئوالن هــم باید نگاهــی دوبــاره به 
سیاست های خود داشته باشند. جوانی که 
با دو فوق لیسانس هنوز بیكار است، چطور 
می تواند خوشحال و شــاد و خندان به افق 
آینده بنگرد و خانواده اش چطور می توانند 
از شــرایطی که بــه آن ها تحمیل شــده، 
عصبانی نباشند؟ و چه حكیمانه گفته است 
حضرت موالنا: جمله خشم از کبر خیزد از 
تكبر پاک شو/ گرنخواهی کبر را رو بی تكبر 
خاک شو/ خشم هرگز برنخیزد جز ز کبر و 
ما و من/ هر دو را چون نردبــان زیر آر و بر 

افالک شو...
یادمــان باشــد بیــكاری، مــادر همــه 
فسادهاست و خشــم، یكی از نیرومندترین 
هیجان هاســت؛ همچون انبــاری از باروت 
کــه ممكن اســت با یــک جرقــه منفجر 
گردد. فراموش نكنیم که اگر شــادی را در 
جامعه بكشــیم، راه را برای رواج خشونت و 
 .ناهنجاری ها در جامعه هموار کرده ایم

در اندونزی قبیله ای به نام بالی وجود دارد؛ قبیله ای که هیچ کس در آن عصبانی نمی شود و 
مردمش بسیار آرام هستند و آستانه تحملشان خیلی باالست. علتش هم این است که این مردم از 

همان ابتدا این گونه تربیت می شوند

به طوری که بر 
اساس تحقیقات 

مشخص شده است 
که استرس ها و 

عصبانیت های مادر 
در دوران بارداری، 

نه تنها می تواند 
تأثیرات جسمی 
روی جنین بر جا 

بگذارد، بلکه روی 
خلق وخو و سالمت 

روان او هم در 
بلندمدت اثرگذار 

خواهد بود
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راهکار

خشم ناشی از »ای کاش ها«
خشم انفعالی؛ این جور خشــم ها وقتی بروز می کنند که فرد، درگیر 
ناکامی باشــد. ناکامی هایی مثل نیازهای شــخصی، جنســی، نیاز 
به احترام و عزت نفــس، هدف یابی و... که تأمین نشــده اند. در کل، 
چنین وضعیت هایی باعث می شــوند فرد ناکام بماند و در نتیجه به 
خشــم روی بیاورد. راحت تر بگویم که اولین واکنش ناکامی، خشم 
محسوب می شــود. در واقع ناکامی در آرزوها، که آن ها را بیشتر در 
»ای کاش ها« و »چه می شــود به فالن برســم« و... می بینیم، منجر 
به خشمگین شدن افراد می شــود. البته در این جا، باید میان خشم 
و پرخاشــگری تفاوت قائل شــویم. خشــم، حاالت هیجانی درونی 
اســت که فرد در درون خودش متوجه آن می شــود و شاید دیگران 
متوجه نشوند. اما پرخاشگری، نمود بیرونی این خشم است؛ طوری 
که دیگران متوجه می شــوند. خودزنی، فریاد کشــیدن، شكستن 
و مواردی از این دســت، نمودهای پرخاشــگری هســتند که همه 

می توانند آن را ببینند. 

گام های خشونت زدایی
اما چطور می شود خشــم را مهار کرد؟ در این جا می توانیم به چهار 
راهكار کالن اشاره کنیم؛ اولین گام این است که خاستگاه های خشم 
را شناسایی کنیم. پیدا کردن منشأ خشم بسیار مؤثر است. می توانیم 
از خودشناسی و کمک مشاور ســود ببریم. اگر خوب بررسی کنیم، 
متوجه خواهیم شــد که خشم ما نشــانه ای یا انفعالی است. مشكل 
ما هم در این زمینه این اســت که شناخت منشــأ خشم را آموزش 
نمی دهیم و فقط بــه جنبه های مدیریت بیرونی خشــم نظر داریم. 
گام بعدی در زمینه مهار خشم، شناخت روش های بروز خشم است. 
هر فردی می داند که موقع خشــمگین شــدن، چه کارهایی را انجام 
می دهد. بعضی ها داد و فریاد می کنند و بعضی دیگر خودزنی و... اگر 
این ها را بشناسیم، راحت تر می توانیم برای کنترل خشم برنامه ریزی 

کنیم.

شناخت کامل عصبانیت ها
مرحله ســوم، ارزیابــی میــزان موفقیت آمیــز بودن شــیوه های 
شناسایی شده در خشم اســت. برای این منظور نیز باید مالک هایی 
را مد نظر قرار دهیم؛ مثل  این که راهكارهای خشمگین شدن، چقدر 
به آرامش موقت یــا دائم ما کمک می کند. بــرای مثال فردی موقع 
رانندگی، دوســت دارد الیی بكشــد. خب، حاال این الیی کشیدن، 
موجب خشمگین شدن او می شــود یا موجب آرام شــدنش. البته 
این که این راهــكار، چقدر به خود و دیگران آســیب می زند نیز باید 
بررسی شود شــود؛ حتی این که در هنگام بروز خشم، احساس گناه 
یا عذاب وجدان فرد کم می شــود یا زیاد. نهایتاً این که به فرد بگوییم 
به نظرت با این رفتارها شــخصیت خود را در مقابل دیگران ســالم 
نشان می دهی یا در ذهن آن ها خودت را شــخصی نابهنجار معرفی 

می کنی؟ 

چرا عصبانی می شویم و برای جلوگیری از آن
چه کارهایی باید بکنیم؟

آستانه تحمل و خشم
حمید رفیعی هنر

عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث

خشم، چیزی است که هر کسی می تواند آن را بارها تجربه کند. البته باید بین دو خشم انفعالی 
و نشانه ای فرق بگذاریم. ما بیشتر درباره خشم انفعالی بحث می کنیم. تحقیقات نشان می دهد 
که آسیایی ها، افسردگی خود را در قالب خشم نشان می دهند. پس اگر می بینیم که در خانواده 
ایرانی، مثالً مردی مرتب خشمگین می شود و زود از کوره در می رود، این که صرفاً بگوییم فرد 
خشمگینی است و ارائه راهکارهای مدیریت خشم، کمکی به او نخواهد کرد. چاره این جاست که 
عمق ماجرا را بررسی کنیم که ممکن است گاهی این خشم او، ناشی از افسردگی پنهانش باشد.
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انسان یا دیگ بخار؟
در یک دوره ای روانشــناس ها فكر می کردند که آدم شبیه زودپز است؛ 
یعنی بخار می کند، بخار می کنــد و بعد به درجه ای می رســد که اگر 
منفذی نداشته باشــد که این بخارها خارج شــود، منفجر خواهد شد. 
به این نســبت، توصیه می کردند وقتی فرد عصبانی شــد، فریاد بزند و 
حتی چیزهایی را بشكند. حتی بعضی ها سفارش می کنند که بالشتی 
را بردارید و تا می توانید مشــت بزنید تا عصبانیت شــما تخلیه شود. 
این رفتار، هرچند که موجب تســكین موقت افراد عصبانی می شد، اما 
روانشناسان متوجه شدند که دو پیامد منفی دارد: اول این که وقتی فرد 
مجدداً عصبانی شد، به فریاد زدن بیشتر و شكستن اجسام بیشتر مجبور 
خواهد شــد. در واقع آستانه رضاپذیری او رشــد می کند و دیگر با یک 
فریاد و شكستن ساده، مشــكل رفع نمی شود. پیامد منفی دوم این بود 
که چنین رفتار و توجیهی، به افراد عصبانی آرامش عمیق نمی بخشید، 
بلكه یک سبک غلط یادگیری در این افراد ایجاد می کرد که به آن ها یاد 
می داد که عصبانی باشند و اساســاً آدم ها عصبانی هستند؛ یک الگوی 
یادگیری عصبانیت. طبق نظریات روانشناسی، رفتارها اگر تكرار شوند، 

موجب تقویت می شوند و در این مورد نیز چنین خواهد شد. 

مهار خشم، بهتر از بروز خشم
در نتیجة این بررسی ها، روانشناسان جدید موضوع مهار خشم را جدی 
گرفتند و از مثال قبلی عقب نشــینی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند 
که هر چقدر کنترل خشم بیشتری داشته باشیم، حاالت عصبانیت بیشتر 
از بین خواهد رفت. البته در این  بین، برخی افراد هم وجود دارند که مثل 
همان بمب ساعتی هســتند. این ها در اقلیت اند و باید به مشاور مراجعه 

کنند تا مشكلشان حل شود. اما در کل، ماجرا همان است که گفتیم.

قدرت تحمل و خشم
مسئله بعدی، نسبت آستانه تحمل و خشم اســت. خشم، یک حالت 
هیجانی، و تحمل، یک ویژگی شــخصیتی اســت. اگر فردی تحمل 
باالتری نسبت به نُرم جامعه داشته باشد، تاب آوری باالتری هم نسبت 
به استرس و مشكالت خواهد داشــت که در کل، منجر به خشم کمتر 
خواهد شد. از این  دست افراد انتظار نداریم زود عصبانی شوند و همین، 

نسبت این دو را مشخص می کند.

دین چه می گوید
و اما بعد، می رســیم به بحث مهم کارکرد دیــن و اخالقیات در مهار و 
کنترل خشم. این نكته خیلی مهم اســت. یكی از راهكارهای مهم در 
زمینه کنترل خشم، توجه به این نكته است که دین، چه راهكارهایی 
ارائه می کند. راهكارهای دین را می توان به کالن و خرد تقســیم کرد. 
در راهكارهای کالن، در واقع دین یک نوع ســبک زندگی ســالم ارائه 
می کند که به عنوان سرچشمه، باعث می شــود تا رذیلت های اخالقی 
از بین بروند و فرصتی برای تغذیه نداشته باشند. وقتی ما طبق سبک 
زندگی دینیـ  اســالمی، مراقب آرزوهای غیرعقالنی خودمان باشیم، 

دیگر خشم ناشی از ناکامی به ســراغمان نخواهد آمد. وقتی که مراقب 
دلبستگی های دم دســتی، کم ارزش و بی ارزش دنیایی مان باشیم، در 

این صورت درگیر فرآیند ناکامیـ  خشمـ  پرخاشگری نخواهیم شد.

کدام ارزش دارد و کدام ارزش ندارد
در واقع رویكرد اسالم چنین است که در برخی موارد، ارزنده سازی و در 
برخی موارد دیگر، ناارزنده سازی داشته باشیم تا از منظر کالن بتوانیم 
ریشه های خشــم و دیگر رذیلت ها را بخشــكانیم. اگر طبق سفارش 
اسالم، در مســائل اخروی ارزش گذاری و ارزنده ســازی کنیم، در این 
صورت تنها وقتی خشمگین خواهیم شد که مثاًل دیگران عقاید به حق 
ما را پایمال کنند، یا موارد دینی را خدشــه دار ســازند، در این صورت 
هم خشم ما، خشمی ممدوح و تأیید شده و به اصطالح مقدس خواهد 
بود. مكمل این رفتار، آن است که به مســائلی که به آخرت ما کمكی 
نمی کنند، ارزش ندهیم. البته برایشان برنامه ریزی خواهیم داشت، ولی 
برای آن ها ارزش ذاتی قائل نخواهیم شــد. در ایــن صورت مثاًل وقتی 
تصادف کردیم، دیگر ناراحت نخواهیم بود؛ چراکه آن را ارزنده ســازی 
نكرده ایم. در نتیجه کار به فحش، درگیری، یقه گیری و ضرب و شــتم 

نخواهد رسید؛ چراکه اساساً برایمان ارزشی ندارد.

شخصیت فقط در امور معنوی است
اســالم به ما می آموزد که شــخصیت و بزرگی را صرفاً در امور معنوی 
ببینیم. در واقع طبق این رویكرد، افرادی عصبانی می شوند که احساس 
بی ارزشی کرده و احســاس کنند شخصیتشان زیر ســؤال رفته. کدام 
شخصیت؟ همان شخصیتی که خودشان برای خودشان تعریف کرده اند، 
هویتی که خودشــان برای خودشــان تعریف کرده اند؛ نه شخصیت و 
هویتی که اسالم و دین برایشان در نظر گرفته است. بسیار پیش می آید 
که ما با نقاب هایی وارد جامعه می شویم، نه باشخصیت واقعی مان. وقتی 
به شخصیت ما توهین شد یا احســاس کردیم که در موضع تهمت قرار 
گرفته ایم، باید اساساً این پرســش را مطرح کنیم که به نقاب هایی که با 

آن ها وارد جامعه شده ایم توهین شده، یا شخصیت واقعی مان.

نمونه های امیدوارکننده
جدا از این نگاه کالن، البته اسالم راهكارهای خردی نیز ارائه می کند؛ 
راهكارهایــی چون ذکرهــا و دعاهــا، تغییر موقعیت، ســكوت و نیز 
عاقبت اندیشــی در کارها که تبدیل به ملكه ذهنی و درونی ما شــود. 
نتیجه این می شود  که هرقدر جامعه ای بیشتر به سمت اخالق مداری 
و دین مداری برود، عصبانیت و پرخاشگری در آن کمتر خواهد شد؛ چه 
در جامعه و چه در خانواده. تحقیقات انجام شده در کشورهای اسالمی 
نشان داده که آمار پرخاشگری و جرم در زمان هایی از سال، به خصوص 
ماه مبارک رمضان، کاهش دارد. این آمار به خویشــتن داری افراد در 
جامعه برمی گردد که یک نوع آن، در خویشتن داری خشم تجلی پیدا 
می کند و در نتیجة این نوع کنترل، آثار مثبت مدیریت خشم در جامعه 

 .اسالمی پدیدار می شود

اگر طبق سفارش اسالم، در مسائل اخروی ارزش گذاری و ارزنده سازی کنیم، در این صورت تنها وقتی 
خشمگین خواهیم شد که مثالً دیگران عقاید به حق ما را پایمال کنند، یا موارد دینی را خدشه دار سازند، 

در این صورت هم خشم ما، خشمی ممدوح و تأیید شده و به اصطالح مقدس خواهد بود

اسالم به ما 
می آموزد که 

شخصیت و بزرگی 
را صرفاً در امور 

معنوی ببینیم. 
در واقع طبق این 
رویکرد، افرادی 

عصبانی می شوند 
که احساس 

بی ارزشی کرده 
و احساس کنند 

شخصیتشان زیر 
سؤال رفته. کدام 
شخصیت؟ همان 

شخصیتی که 
خودشان برای 

خودشان تعریف 
کرده اند، هویتی 

که خودشان برای 
خودشان تعریف 

کرده اند؛ نه 
شخصیت و هویتی 

که اسالم و دین 
برایشان در نظر 

گرفته است
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گزارش

گزارش اختصاصی مهروماه از وضعیت 
تأسف بار طالق در ایران

طالق توافقی؛ 
نوشدارو یا بیماری 
در جامعه

سمانه سادات فقیه سبزواری 

 روایت کوتاهی از یک طالق با سرعت 
برق و باد

نامش یلداست و 13ســال زندگی مشترک 
را تجربــه کرده، ولــی در این مــدت کوتاه 
از زندگی مشــترک فقط یــک خاطره تلخ 
برایش باقی مانده اســت. در حالی که اشک، 

هوای دلش را بارانی کرده، با صدایی بریده 
بریده و غم،بــار می،گوید: همه،چیز 

خــوب بــود و زندگــی خوبی 
داشــتیم تا جایی که خودم را 
روی  زن  خوشــبخت،ترین 
زمیــن می،دانســتم. ناگهان 

رفتار همسرم عوض شد و احساس 
می کــردم هــر روز نســبت به من 

سردتر از دیروز می شود. تمام تالشم 
را کردم که زندگی ام را حفظ کنم ولی 
نشد؛ گویا مسئله ای بود که همسرم را 

نســبت به من بدبین کرده بود. پس از کمی 
تحقیق در محل کار و روابط همسرم متوجه 
شدم به تازگی زنی که خود از همسرش جدا 
شــده و اکنون به عنوان کارآموز به محل کار 
همسرم آمده، ارتباط صمیمانه ای با همسرم 
دارد. خواســتم دســت زنی که زندگی ام را 

آشــوب کرده بود از زندگی مشترکمان 
کوتاه کنم ولی ...؛ دیگر بغض و اشک 

امانــش نمی دهد؛ وقتــی متوجه 
شدم جایی در این زندگی ندارم، 

از همسرم خواستم مرا طالق 
دهــد و او نیز بــه راحتی 
پذیرفت و پس از مراجعه 
بــه دادگاه خانــواده در 
کمتریــن زمــان ممكن 
به صــورت توافقی طالق 

گرفتیم.

 ســرعت باالی طالق 
توافقی در رویه قضایی 
مهدی حبیبی تبار، وکیل 
پایه یک دادگستری، در 
گفتگو با ماهنامه مهروماه 
با اشــاره به ســرعت در 
طــالق توافقــی، اظهار 

کرد: قانونگذار با این که تالش کرده در قانون 
جدید توسط مشــاوره جلوی طالق توافقی 
را بگیرد، ولی به صورت عملــی باز هم رویه 

قضایی در سرعت طالق توافقی وجود دارد.
وی با بیان این که برخی مواقع قضات تالش 
می کنند جلــوی این 
امــر را بگیرند، 
تصریح کرد: 
بــا ایــن 
وجــود 
هم  باز 
نون  قا

گفته می شود ۸0 درصد از 
طالق  هایی که در جامعه صورت 
می گیرد توافقی است و اگر در 
یک روز 100مورد طالق به ثبت 
برسد، طالق توافقی در صدر 
جدول قرار دارد و زوجین به 
آسانی از یکدیگر جدا می شوند. 



مهرومــاه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 28 | دی 1396    99

و حقوق نمی تواند کاری از پیش ببرد و زمانی 
که زوجین برای طــالق توافقــی می روند، 
همه کارهــا از قبل انجام شــده و مقررات به 
صورت ظاهری و تشــریفاتی انجام می شود و 
جلساتی که برای مشــاوره گذاشته می شود 
صوری است و دراکثر مواقع جلساتی تشكیل 

نمی شــود و اگر هم جلساتی 
تشكیل شــود، جنبه 

ظاهــری و غیــر 
مؤثر دارد.

وکیل  این 

دادگستری ادامه داد: آمارهای مرکز مشاوره 
نشان می دهد حتی یک درصد زوجین هم از 
طالق توافقی منصرف نشده اند و این جلسات 
نتوانســته زوجین را به توافقی به جز طالق 

راضی کنند.
حبیبی تبار افزود: به نظر می رسد عوامل اصلی 
این اتفاق، غیر حقوقی اســت و عوامل اصلی، 
به روابطی که زوجین داشــته اند می رسد 
و قبل از این که بخواهنــد به دادگاه 
مراجعه کنند، تصمیم قاطع خود 
را گرفته اند و مراکز مشــاوره 
هم بــه صــورت عملی 
نمی توانند کاری از پیش 

ببرند.

 ازدواج های نادرست؛ مهم ترین 
دالیل طالق در جامعه

وی اضافه کرد: ناهنجاری هایی که در 
جامعه به وجود می آید، به نوع طالق که 
توافقی باشــد یا قضایی ارتباطی ندارد، 
بلكه به خود مقوله طالق مربوط می شود. 
ولی در برخی موارد اگر طالق در اوایل 
ازدواج صورت بگیرد، می تواند آسیب 

کمتری را به دنبال داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگســتری با 
تأکید بر این که مشكل اصلی در 
جامعه ما ازدواج هایی است که 
به دور از تفكر درست صورت 
شــاهد  گفت:  می گیــرد، 
هستیم که ازدواج هایی با 
انگیزه های بسیار عجیب 
رخ می دهد و زمانی که 
اصــل ازدواج بــر پایه 
صحیح شكل نگرفته، 
بــه ســرعت موجب 

طالق می شود.
ادامه  حبیبی تبــار 
علت هــای  داد: 
بــرای  گوناگونــی 
طالق وجــود دارد 
که اگرســوء رفتار و 
اعتیاد که هنوز هم 
دالیل  مهم ترین  از 

طالق ها به شمار می رود را استثنا کنیم، باید 
دالیل طالق های امروزی را در همسان نبودن 

سطح فرهنگ خانواده ها جستجو کرد.
وی اضافه کرد: ایــن روزها ازدواج هایی بدون 
آینده نگــری صــورت می گیرد و بر اســاس 
هماهنگی و توافقات صــورت گرفته که بین 
دختر و پســر رخ می دهد، به اجبار خانواده ها 
بــه ایــن ازدواج رضایت می دهنــد و پس از 
ازدواج و زمانی کــه هیجانــات جوانی آنان 
فروکش کرد و تفكر جای هیجان را گرفت، به 

دنبال جدایی هستند.

 افزایش سرعت طالق با فضای مجازی
این وکیل باســابقه با اشــاره به تأثیر فضای 
مجازی در پیشبرد مقوله طالق، گفت: فضای 
مجازی توانسته سرعت رســیدن به مرحله 
طالق را باال ببرد و یكی از دالیل آن را می شود 

روابط ناصحیح افراد با یكدیگر ذکر کرد.
حبیبی تبار با عنوان این که شاید در گذشته 
روابط ناصحیح خارج از منزل افراد رخ می داد، 
گفت: بعضــاً خانواده ها گمــان می کنند که 
اگر جوانشــان در خانه باشد، فاسد نمی شود، 
ولی از این مســئله غافل هستند که هرکدام 
از دختران و پســران جوان می تواند در خانه 
باشــد، ولی با اســتفاده از فضای مجازی با 

غریبه ای ارتباط ناصحیح برقرار کنند.
وی اضافه کرد: این نوع ارتباط ها که در فضای 
مجازی رخ می دهد، وقتی منجــر به ازدواج 
شــد می تواند طالق را هم به دنبال داشــته 

باشد.

 فرهنگ ســازی مهم ترین راهکار در 
مقابله با طالق 

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: قوه 
قضاییه کار چندانی در ارتباط با مقوله طالق 
نمی تواند انجام دهد و گاهی ممكن است که 
یک پرونده طالق به دلیل طوالنی شدن برای 
رسیدن به مرحله نهایی، ضرر جبران ناپذیری 
را هم به دنبال داشته باشد. حبیبی تبار یكی از 
راه های مقابله با مقوله طالق را فرهنگ سازی 
عنوان کرد و گفت: اگر جامعه به ســمتی از 
آگاهی برود که برخــی ازدواج های غلط رخ 

ندهد کمتر شاهد طالق هستیم.

این روزها ازدواج هایی بدون آینده نگری صورت می گیرد و بر اساس هماهنگی و توافقات صورت گرفته 
که بین دختر و پسر رخ می دهد، به اجبار خانواده ها به این ازدواج رضایت می دهند و پس از ازدواج و زمانی 

که هیجانات جوانی آنان فروکش کرد و تفکر جای هیجان را گرفت، به دنبال جدایی هستند

آمارهای مرکز 
مشاوره نشان 

می دهد حتی یک 
درصد زوجین هم 

از طالق توافقی 
منصرف نشده اند 

و این جلسات 
نتوانسته زوجین 

را به توافقی به جز 
طالق راضی کنند
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 کودکان قربانی طالق دیرهنگام
وی افزود: اصرار بــر ازدواج برخی افراد و گاهی اوقــات اصرار به ادامه 
زندگی و بچه دار شدن نمی تواند عواقب مطلوبی را داشته باشد، زیرا این 
عمارتی است که از پایه و اساس ویران است و اشتباهات پشت سر هم 
تكرار می شــود و در نهایت یک طفل معصوم که نیازمند خانواده است 

قربانی اشتباهات بزرگ ترها می شود.
حبیبی تبار ادامه داد: متأسفانه دختران و پسران جوان گمان می کنند 
خودشــان دو نفر اگر تفاهم داشــته باشند، کافی اســت و به فرهنگ 
خانواده ها توجه نمی کنند در حالی که 50 درصد سالمت یک زندگی 

به فرهنگ خانواده طرفین مربوط می شود.
وی با تأکید بر این که نباید همیشــه طالق، به ویژه طالق توافقی را به 
صورت منفی نــگاه کرد، گفت: طــالق به ویژه طــالق توافقی گاهی 
می تواند راهكار باشــد و جلوی یک فاجعه را بگیرد؛ البته این سخن به 
این معنی نیســت که اصل طالق کار شایسته ای اســت، ولی باید این 
نكته را هم در نظر داشت که اگر طالق قبل از به وجود آمدن یک طفل 
بی گناه رخ بدهد، بهتر از زمانی اســت که یک کودک نیز به آنان اضافه 

شود و سرنوشت نامعلومی را در جامعه داشته باشد.
این وکیل باسابقه گفت: همان گونه که  احساســات زودگذر می تواند 
موجب سرعت در ازدواج شود، می تواند شــرایط را برای طالق سریع 
نیز فراهم کند. زیرا به رغم گذشته در جامعه امروزی، هیچ قبحی برای 
طالق وجود ندارد و زوجین جوان با کوچک تریــن اختالفی خواهان 
طالق می شوند و گمان می کنند بعد از جدا شــدن، بهشت در انتظار 
آنان است و نمی دانند چه آسیب ها و خطرات بسیاری در جامعه وجود 

دارد که پس از طالق در انتظار آنان است.

 آسیب های طالق باید در جامعه مطرح شود
مهدی شریفی رنانی، مدیر مرکز مشاوره امین نیز در گفتگو با ماهنامه 
مهروماه، در ارتباط با رویكرد مثبت و یا منفی طالق در جامعه گفت: به 
نظر می رسد باید آسیب های طالق گفته شود، ولی تأمل در این زمینه 
نشان می دهد که بهترین نوع طالق، طالق توافقی است زیرا بسیاری 
از مشكالت، دعواها و سخنان ناپسند در طالق توافقی کمتر بین زن و 

شوهر رد و بدل می  شود. 
وی با اشــاره به مهم ترین آســیبی که زنان پس از طالق با آن مواجه 
می شوند، تصریح کرد: باالترین مشــكل برای زنان در طالق این است 
که دچار بحران هویتی می شوند و احســاس تنهایی و طردشدگی در 

جامعه می کنند.
شریفی رنانی اضافه کرد: مشكل دیگر زنان بعد از طالق نوع نگاهی است 
که مردان جامعه و چه بسا اقوام نزدیک با آنان دارند و این مسئله فشار 
بسیاری به زنان وارد می کند تا جایی که آنان برای رهایی از فشارهای 

روحی و روانی به یک رابطه نامناسب دیگری دست می زنند.
این روانشــناس با تأکید بر این که آســیب طالق تنها گریبان زوجین 
را نمی گیرد، گفت: فرزنــدان خانواده های طالق هم دچار آســیب ها 

و مشكالت روحی و روانی می شــوند تا جایی که دچار افت تحصیلی 
می   شوند.

وی با بیان این که مردان با مسئله طالق راحت تر کنار می آیند، عنوان 
کرد: نگاه یک مرد به زندگی زناشــویی با نگاه زن به زندگی زناشویی 

متفاوت است و راحت تر با این مقوله کنار می آیند.

 تربیت غیر صحیح فرزندان عامل اصلی طالق 
شــریفی رنانی، اصلی ترین دالیل طالق ها را ناســازگاری در زندگی 
دانست و گفت: نســل قبل در تربیت فرزندانشان خوب عمل نكردند و 
به آنان آموزش ندادند که چگونه می توانند از مهارت های حل مسئله، 

گفت وگوی موثر، کنترل افكار و... در زندگی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: وقتی تحقیق می شــود معموالً افرادی که با مســئله 
طالق مواجه می شوند در سطوح مختلف زندگی مثل روابط با فامیل، 
آشنایان، همكاران، همسایه ها و... دچار مشكل هستند و نمی توانند به 

آسانی با دیگران ارتباط مناسب و دائمی داشته باشند.
مدیر مرکز مشاوره امین اضافه کرد: مسئله دیگری که زمینه طالق را 
فراهم می کند ترویج روحیه ای اســت که مسئولیت اشتباهات خود را 

قبول نمی  کنند و طرف مقابل را مسئول اشتباه خود می دانند.
وی با تأکید بر این که علت طالق را باید در تربیت خانواده ها جســتجو 
کرد، گفت: متأســفانه خانواده ها از مهارت تربیــت صحیح فرزند آگاه 
نیســتند و با روش های ســنتی تربیت که در تربیت فرزنــدان به کار 
می برند، موجب می شــوند فرزندان در آینده نتوانند زندگی مشترک 
موفقی را داشــته باشند. این روانشناس با اشــاره به سونامی طالق در 
نســل دهه 70 بیان کرد: در حال حاضر هر چه جلوتر می رویم مسئله 
طالق جدی تر و بیشتر می شود. زیرا خانواده ها اگر روش صحیح تربیت 

فرزند را بلد نباشند، به طور قطع طالق در فرزندانشان مشهود است.

 تهدید جدی طالق برای نسل آینده 
وی با اشاره به آسیب های فرزندان طالق در جامعه بیان کرد: فرزندان 
طالق فرزندانی هستند که در آینده نزدیک ازدواج می کنند و احتمال 
عدم موفقیت آنان در زندگی مشترک، به این دلیل که با یكی از والدین 
زندگی می کنند بسیار بیشتر است. این احتمال وجود دارد که در نسل 

آینده سونامی طالق فراگیرتر شود.
شــریفی رنانی با عنوان این که هر جامعه ای دارای یک هویت اســت، 
گفت: هویت جامعه از هویت های خانواده ها تشــكیل شده است و در 
نهایت هویت اشخاص شكل می گیرد، به همین دلیل زمانی که کانون 
خانواده از هم پاشیده شــود، در نهایت هویت اشخاص نیز در خانواده 

تشكیل نمی شود و ثبات پیدا نمی کند.
بنابر نظر کارشناســان علــل گوناگونی بــرای طالق وجــود دارد و 
آســیب های جدی جامعه را تهدید می کند، ولی باید این مسئله را به 
صورت ریشه ای حل کرد و با فرهنگ سازی و تدوین قوانین صحیح از 

 .این آسیب در جامعه جلوگیری کرد

 فرزندان طالق 
فرزندانی هستند 
که در آینده 
نزدیک ازدواج 
می کنند و احتمال 
عدم موفقیت 
آنان در زندگی 
مشترک، به این 
دلیل که با یکی 
از والدین زندگی 
می کنند بسیار 
بیشتر است. این 
احتمال وجود دارد 
که در نسل آینده 
سونامی طالق 
فراگیرتر شود

گزارش
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هالل

مشق بشردوستی و محبت
سازمان جوانان محملی برای تبلور 

ارزش های انسانی
زمین لرزه غرب كشور و چند درس آموخته

كهنه هایی كه امید یک خانوار می شود



مهرومــاه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 28 | دی 1396    102

کلمه نخست

ســازمان جوانان هالل احمر دی ماه امســال 
هفتاد ساله شد. ســازمانی که طی هفت دهه 
فعالیت مســتمر و متمرکز در حوزه پرورش 
جوانان برای انجام امور انسان دوســتانه فعال 
بوده و کارنامه ای درخشــان دارد. به مناسبت 
هفتاد سالگی این سازمان، همایشی با حضور 
مدیران ارشــد و صدها تن از اعضای سازمان 
جوانان سراسر کشــور در سالن اجالس سران 
در تهران برگزار شد. در این جلسه که از جوانان 
برتر و فعال در عرصه های مختلف بشردوستانه 
و امدادی جمعیت هالل احمر قدردانی شــد، 
نماینده ولی فقیه در هالل احمر هم سخنرانی 

کرد.
در این همایــش، دکتر علی اصغــر پیوندی، 
رئیس جمعیت هــالل احمر، به ســخنرانی 
پرداخــت. او عنــوان کرد: امــروز هفتادمین 
ســالگرد تأســیس ســازمان جوانان هالل 

احمر اســت و الزم می دانم به جوانان قدیم و 
همین طور شــما جوانان که در صحنه حضور 
پررنگی دارید تبریک بگویم. این ســازمان در 
طول 70 سال گذشته توانسته در صحنه های 
اجتماعی ظهور مناســبی داشــته باشد. پس 
از انقالب نیز ســازمان جوانان بسیار پرفروغ 
ظاهر شــد و با تشــكیل کانون هــای متعدد 
دانش آموزی، روستایی، دانشجویی، طالب و 
غنچه های هالل توانسته تمام رده های سنی 

جوانان را به کمک بگیرد.
رئیس جمعیت هالل احمــر در ادامه گفت: ما 
باید به جوانان فرصت بیشتری بدهیم و ثابت 
کنیم اعتقاد شدیدی به نقش آفرینی جوانان 
داریم و باید بــه آن ها اعتماد کنیــم. جوانان 
می توانند با انگیزه های بــاال کمک حال ما در 

صحنه های مختلف اجتماعی باشند.
او با اشــاره بــه توجه بــه نقش جوانــان در 

برنامه هــای فدراســیون بین المللی صلیب 
سرخ گفت: استراتژی فدراســیون هم توجه 
به جوانان اســت و آن ها را رهبران، داوطلبان 
و بهره مندان آینده یاد می کند و در سندهای 

مختلف به نقش جوانان تأکید کرده است.

هالل احمر؛ یکه تاز ساماندهی جوانان 
پیوندی با بیان این که در کشــور ما ســازمان 
مســتقلی که جوانان به صــورت خاص حول 
محور آن خالقیتشــان را بروز دهند بســیار 
کم است، گفت: تنها سازمان جوانان و وزارت 
ورزش و جوانــان را داریم کــه البته آن جا نیز 
بیشتر به ورزش توجه می شــود و شاید هالل 
احمر یكه تاز این عرصه اســت که تشكیالت 
الزم را دارد تا تمام افكار و شهروندان جوان زیر 
پرچم هالل احمر قرار بگیرند و توانمندی ها و 
استعدادهای آن ها در خدمت مردم قرار بگیرد.

او تصریح کرد: از اهداف عمده سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر می توان به کاهش آالم و 
دردهای حادثه دیدگان، ترویج صلح و دوستی 

و جلوگیری از بروز خشونت اشاره کرد.
رئیس جمعیت هالل احمر ادامــه داد: دادن 
نقش و بها بــه جوانان و بهتر دیــدن آن ها، به 
حضور مؤثر و نقش آفرینی بهتر قشــر جوان 
کشــور در امور مختلف کمک بزرگی می کند. 
باید تشــكیالت مناســبی برای بهره مندی از 
فضای مناسب حضور جوانان سراسر کشور و 

روح لطیف و خالق آن ها فراهم شود.

سازمان جوانان هالل احمر هفتاد ساله شد

مشق بشردوستی و محبت
از  با تأکید بر رسالت این سازمان،  در همایش هفتاد سالگی سازمان جوانان هالل احمر، 
فعالیت های انسان دوستانه اش قدردانی شد و همچنین از حجت االسالم والمسلمین معزی و 

جمعی از هنرمندان از جمله کیانوش عیاری، کارگردان مطرح سینمای کشور، تجلیل شد. 
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پیوندی اضافه کرد: اساسنامه سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر در آبان ماه ســال 1326 
به تصویب رسید و این سازمان پس از انقالب 

فعالیت خود را با جدیت بیشتری دنبال کرد.
رئیس جمعیت هالل احمر اظهــار کرد: باید 
جایگاه مرجعیت جوانان در کشــور را جدی 
بگیریم و آن هــا را در رده های مختلف جذب 
کرده و به جوانان به عنوان نیرویی مؤثر هویت 

بدهیم.

ُمروجان صلح و دوستی 
دکتر پیونــدی ادامــه داد: ســواد اجتماعی 
جوانان کشــور باید عمق بیشتری پیدا کند و 
همچنین با افزایش منابع، می توان در ترمیم 
زیرساخت ها و استانداردسازی آن ها با حضور 
و مشارکت جوانان  گام های مؤثری برداشت. 
جوانان عضو ســازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر، روحیه مهربانی و ایثار را در میان مردم 
پخش می کنند و با اقدامات امدادی خود صلح 

و دوستی را رواج می دهند.
او در پایــان ســخنانش بیان کــرد: جوانان 
جمعیت هالل احمر در قالب تیم های »سحر« 
در مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه حضور 
یافتند، بار زیادی را از دوش مردم حادثه دیده 
برداشتند و مشكالت مردم را کاهش دادند، بر 
این اساس باید فرصت الزم را در اختیار جوانان 

قرار دهیم.

جوانانی که انتخاب خوبی دارند 
دکتر مســعود حبیبی، رئیس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمــر در این مراســم با بیان 
این که خدا را شــاکریم که به ما فرصت داد که 
در جمعیت هالل احمر عضو داوطلب باشیم تا 
بتوانیم در جهت تحقق اهداف واالی جمعیت 
گام برداریم، گفت: درود بر جوانان ســازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر؛ شما که خوبید و 
خوبی را انتخاب کرده اید و تمام ارزش شما به 

انتخابتان است.
او ادامه داد: در ســازمان جوانان اهدافی چون 
تكریم انســان ها، کمک به کاهش آالم، حفظ 
جان، نجات انســان ها و گســترش دوستی، 
محبت و صلح پایدار که تمــام این ها برای ما 
اعضای داوطلب جمعیــت هالل احمر افتخار 
بزرگی اســت را دنبال می کنیم. دانش آموزان 

ما مشق بشردوستی و محبت می کنند، با هم 
تمرین گفتگو می کنند تا بتوانند بسترســاز 
محبت، دوستی و صلح پایدار در جامعه باشند. 
دکتر حبیبی با بیان این کــه دانش آموزان ما 
آموزش می بینند تا بتوانند به هموطنان کمک 
کنند و ایــن مفاهیم را در جامعه گســترش 
دهند، اضافه کرد: در 1200 دانشگاه و مؤسسه 
آموزش عالــی، کانون دانشــجویی و در 800 
شهر کشور، کانون جوانان داریم. امروز در 200 
حوزه علمیه، کانون طالب و در 700 روســتا، 
کانون روســتایی داریم که جوانانمان در همه 
آن ها حضور فعال دارنــد و در جهت خدمت 
به همنوعان و گســترش بشردوستی فعالیت 

می کنند.
او با تأکید بر این که از پنج ســالگی مهربانی و 
خدمت کردن را شــروع و تمریــن می کنیم 
تا بتوانیم آینده ای ســربلند برای کشــورمان 
داشته باشیم، گفت: در 3 هزار و 500 مدرسه، 
پیش دبستانی و مهدکودک کانون غنچه های 
هالل را داریم و امروز عالوه بر این که سازمان 
جوانان در برنامه پنج ســاله جمعیت جایگاه 
بســیار واالیی دارد، احكام برنامه پنج ســاله 
توجه ویژه ای به جوانان داشــته، به طوری که 
در جمعیت تحقق اســتراتژی yes جوانان را 

رهبران فعالیت در جمعیت دانسته اند.
رئیس ســازمان جوانــان ادامــه داد: مجامع 
کانون های دانشجویی و جوانان هالل احمر در 
تمام تصمیماتی که در سازمان گرفته می شود 
نقش دارند و مدیران ما در تمامی اســتان ها 
هم از مشورت جوانان بهره مند می شوند؛ این 
شــبكه هماهنگ در خدمت جامعــه و مردم 
و تحقق اهداف عالی جمعیت اســت. در زلزله 
کرمانشاه در کوتاه ترین زمان، هماهنگی های 
الزم انجام شــد و قســمتی از این ســاختار 

هماهنگ و منسجم، کانون ها و مجامع بودند.

نظر رهبر معظم انقالب درباره جوانان
حبیبی با بیان این که افتخار می کنیم که بیش 
از یک میلیون جــوان عضو ســازمان جوانان 
هستند، تأکید کرد: مقام معظم رهبری بارها 
و بارها فرموده اند که ما بهترین جوانان دنیا را 
داریم، شما افتخاری برای کشورمان هستید و 
به شما افتخار می کنیم. همه بهترین هستید و 
امروز به نمایندگی از شما کانون هایی را برای 

تقدیر انتخاب کردیم و این فرصت نشــان از 
توجه ریاست محترم جمعیت هالل احمر دارد 
و صمیمانه از این توجه و نگاه بلندشان به حوزه 

جوانان تشكر می کنم.   

تقدیری ها
در این همایش، لوح سپاســی توسط جوانان 
عضو به حجت االســالم والمســلمین معزی، 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، به 
دلیل حمایت از فعالیت های جوانان جمعیت 

هالل احمر تقدیم شد. 
از کیانوش عیاری نیز برای ساخت فیلم »بیدار 

شو آرزو« قدردانی و از 
خانواده زنده یاد مهدی 
راه  شــهید  صفائــی، 

خدمت تقدیر شد.
در ادامــه از معاونــان 
جوانان سازمان جوانان 
هالل احمر  جمعیــت 
که تیم های ســحر آنها 
از اســتان های مختلف 
در مناطــق زلزلــه زده 
حضــور  کرمانشــاه 
قدردانــی  داشــتند 
کانون هــای  از  و 
ی،  ز مــو نش آ ا د تر بر
هــالل،  غنچه هــای 
روســتایی،  طــالب 
دانشجویی و جوانان نیز 

تجلیل شد.
ایــن  در  همچنیــن 

همایش با گرامیداشت یاد دکتر معتمدی، از 
دکتر گورابی، از اساتید برجسته علوم سلولی 
و ژنتیــک رئیس ســابق پژوهشــگاه رویان 
که فرصتی فراهــم کردند تا پرســنل رویان 
کمک هایشــان را برای زلزله زدگان بفرستند 
و در مراســم تودیع خودشــان تمام هدایای 
دریافتی را به زلزله زدگان اهدا کردند، سرکار 
خانم فاطمه دانشــفر، مدیرعامل موسســه 
مهرآفرین که کمک شــایانی برای حمایت از 
کودکان زلزله زده کرده بودند و زهرا جعفرزاده 
و ُسمیرا زمانی خبرنگاران روزنامه شهروند به 
دلیل پوشــش خبری زلزله کرمانشاه تقدیر 

 .شد
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نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر تاکید کرد: 

سازمان جوانان
محملی برای تبلور 
ارزش های انسانی

در همایش هفتاد سالگی سازمان جوانان هالل احمر حجت االسالم 
والمسلمین معزی نماینده رهبر انقالب در جمعیت هالل احمر به ایراد 
سخنرانی پرداخت و سازمان جوانان هالل احمر را فضایی برای تبلور 

ارزش های انسانی در جوانان دانست.
حجت االسالم والمسلمین معزی، با ابراز خرسندی از حضور در مراسم 
گرامیداشت هفتادمین سالروز تأسیس سازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر، جوانی را بهترین، ارزشمندترین و حساس ترین دوره عمر انسان 
دانســت و افزود: در این دوره پر فراز و نشــیب که سرنوشت انسان رقم 
خواهد خورد، سازمان جوانان جمعیت هالل احمر فضایی را پدید آورده 

تا زمینه ساز بروز و ظهور ارزش های واالی انسانی در جوانان باشد.
نماینده رهبر انقالب در جمعیت هالل احمر، اعضای ســازمان جوانان 
را سرمایه های عظیم اجتماعی و معنوی جمعیت هالل احمر دانست و 
گفت: نقش مؤثر جوانان در شكوفایی، توسعه و پیشرفت جامعه، با رشد، 

خودباوری، نشاط و سالمت آنان محقق می شود.
ایشان در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به آیات قرآن و آموزه های 
دینی در زمینه های رشــد و بالندگی جوانان، اظهار کرد: قرآن کریم در 
ســتایش جوانان، به جوانمردان اصحاب کهف اشــاره دارد که ایمان به 
پروردگار را ســرلوحه اعمال خویش قرار دادند و همچنین در ستایش 
شخصیت بزرگ پیامبران، حضرت اسماعیل)ع( را لبریز از عشق معبود و 

تسلیم به امر خدا معرفی می کند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر بیان کرد: نمونه بارز پاکدامنی 
و تقوای الهی در سنین جوانی در قرآن کریم، حضرت یوسف)ع( است که 

در برابر تمایالت نفسانی و شیطانی مقاومت کرد و سال های جوانی را در 
زندان گذراند، اما تن به گناه نیالود تا افتخاری برای بشریت به شمار آید.

علی)ع( پیشوای به حق جوانان است 
حجت االسالم والمســلمین معزی همچنین با یادآوری سروش غیبی 
»الفتی اال علی الســیف اال ذوالفقــار«، حضرت علی)ع( را پیشــوای 
جوانان معرفی کرد و گفت: تأمل در سیره و منش دوران جوانی زندگی 
معصومین علیهم السالم نشان از این دارد که ایمان، عمل و تقوای الهی و 

ایثار و فداکاری از خصایص بارز اولیاء ا... بوده است.
نماینده رهبر فرزانه انقالب در جمعیت هالل احمر، در ادامه به نامگذاری 
روز میالد حضــرت علی اکبر)ع( به عنوان روز جوان در کشــور اشــاره 
و تصریح کرد: شخصیت ارزشــمند فرزند برومند امام حسین)ع( برای 
همیشه بر تارک تاریخ می درخشد و مصداق روشن ایستادگی و مقاومت 
در برابر دشمنان، شجاعت و ازخودگذشــتگی برای همه جوانان جهان 

اسالم است.
حجت االســالم والمســلمین معزی بخش بعدی ســخنان خود را به 
برشمردن خصایص ویژه دوره جوانی اختصاص داد و افزود: جوانان دارای 
ارزش های بسیار واالیی هستند که مهم ترین آن ها قلب پاک و دل صافی 
اســت که مانند زمینی برای پرورش بذر، آمادگی رشــد، ترقی و تعالی 

دارد.

ایستادگی مقابل دشمن
او دومین اصل برای موفقیت جوانان را عزت نفس معرفی و تصریح کرد: 
خویش باوری و باورمندی جوانان، موجب عزت نفس در آنان می شود که 
این مســئله نقطه قوتی برای ترقی و تعالی آنان است؛ چرا که دشمنان 
دیروز و امروز نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران همواره از این عزت 

نفس جوانان کشورمان در هراس هستند.
حجت االسالم والمســلمین معزی، بیان کرد: فضای ســازمان جوانان 
محیطی برای بشردوســتی و انسان دوستی اســت و همین امر سبب 
می شود که اعضای این جمعیت با تكریم انسان ها، مقام واالی انسانیت را 

در جامعهـ  به دور از هر نژاد، رنگ و زبانـ  ارج نهند.
حجت االســالم والمســلمین معزی با تجلیل از مقام جوانان پیشــتاز 
در عرصه بشردوســتی گفت: جوانان پرتالش ایــن جمعیت در حادثه 
زمین لرزه کرمانشاه، با تالش شــبانه روزی خود به یاری حادثه دیدگان 
شتافتند و با نجات جان آن ها و همچنین ارائه حمایت های روانی در قالب 
تیم های »سحر«، در راستای تسكین آالم بشری بر پایه عشق و عالقه به 

انسان ها قدم برداشتند.
ایشــان در همین زمینه ادامه داد: نــگاه ویژه مقام معظــم رهبری به 
جوانان در طول 28 ســال رهبــری، همواره بیانگر امید بــه جوانان در 
عرصه های علم، دانش، ایثار، فداکاری، شجاعت، ایستادگی در برابر کفر، 
استكبارستیزی و همیاری در خدمت رســانی است و تحقق این امور در 
جمعیت هالل احمر به سبب بهره گیری از توان باالی اعضای وابسته به 

 ..این جمعیت از اهمیت بیشتری برخوردار است
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نماینده ولی فقیه در هالل احمر در دومین 
عامل  و  ستادی  مدیران  کاربردی  همایش 
استان ها بر لزوم جمع آوری تجربه های حاصل 
از حوادثی که در کشور رخ می دهد تاکید کرد 
و گفت: تجربه های بم و ورزقان و رودبار کجا 
هستند؟ ما آنها را جمع آوری نکرده ایم و از 
دست رفته اند. بنابراین نیاز است سامانه ای 
برای جمع آوری تجربیات حاصل از حوادث 

ایجاد شود. 

حجت االسالم والمسلمین معزی در افتتاحیه 
دومین همایش کاربردی مدیران ســتادی 
و عامل اســتان ها گفت: در شــرایط خاصی 
گرد هم آمده ایم و این حضور گرامی اســت. 
ما در این  چندماه با حوادثی روبه رو شــدیم؛ 
به ویژه مســاله زلزله پراهمیت کرمانشــاه و 
همچنین زلزله هایــی در کرمان و تهران. اگر 
از منظر جهان بینی نــگاه کنیم، این حوادث 
ابعــاد مختلفــی دارد؛  من جمله آنكــه ما را 
به یاد پــروردگار می انــدازد. زندگی روزمره 
غفلت زا است. گاهی حتی فراموش می کنیم 
که در زمان نماز حضور قلب الزم را داشــته 
باشیم. حوادث طبیعی ما را هوشیار و متوجه 
پــروردگاد متعــال می کند. یكــی از دالیل 
پدیدآمدن حوادث، توجه انســان ها به خالق 

زمین و زمان است.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر افزود: مساله 
دیگر ابتال و آزمایش اســت؛ چه برای آنهایی 
که حادثه بر آن ها وارد می شــود، و چه برای 
آن ها کــه در پیرامون حادثه اند.  دســته اول 
امتحان می شوند که چطور با حوادث برخورد 
کنند. اساسا هستی جای آزمایش است. افراد 

امتحان می شوند. از سوی دیگر کسانی که در 
حاشیه حادثه هستند هم امتحان می شوند. 
آیا در کنار و برای دیگران اند؟ آیا تالشگرند و 
با تمام وجود به میدان می آیند؟ یا اینكه گذرا 

عبور می کنند؟
او از دیدگاه آموزه های قرآنی این نوع حوادث 
را میدان آزمایش دانست و اظهار کرد: در این 
امتحان کسانی سرافرازند که به وظایف خود 

عمل کنند.
حجت االسالم والمســلمین معزی در ادامه 
گفت: از ســوی دیگر، حوادث ما را هوشــیار 
می کند کــه چطور برخــورد کرده ایــم. آیا 
می توانســتیم حادثــه را کنتــرل کنیم که 
عوارض کمتری داشــته باشــد؟ بناست که 
زندگی و حیات را مدیریت کنیم. باید با علم، 
دانــش و معرفت، زندگی را به ســمت کمال 
برد، نه اینكه از پا افتــاد. نماینده مقام معظم 
رهبری در هالل احمر عنــوان کرد: خداوند 
متعال همه چیز را در اختیار ما قرار داده است. 
در این جهان تمام امكانــات برای فراگرفتن 
وجود دارد. در عرصه دانش دو دسته هست: 
»دانش صریح« که در کالس و دانشــگاه به 
دست می آید، و »دانش ضمنی« که با تجربه 
به آن می رسیم تا بتوانیم زندگی را مدیریت 
کنیم؛ به شــكلی که اگر زلزله 8ریشتری هم 

آمد بتوان عوارض را به حداقل رساند.

کمک رســانی به مردم، نیازمند علم و 
معرفت است

حجت االسالم والمســلمین معزی با اشاره 
به زلزله کرمانشــاه خطاب به مدیران عامل 
اســتان ها اظهار کرد: همه شــما به مناطق 

زلزله زده رفتید و از نزدیک در صحنه حضور 
داشــتید. چند روز در کنار مردم و ویرانی ها 
زندگی و کار کردید. باید گفت که برای انجام 
کوچک ترین حرکت هم شناخت الزم است 
تا بتوانیم بهتر به مردم خدمت کنیم. حضور 
لحظه ای در حوادث و دســت مردم را گرفتن 
نیازمند علم و معرفت اســت. عقل و خرد به 
ما می گوید که از تجربه خــود و دیگران بهره 

بگیریم.

توفیق انسان در حفظ تجربه است
او ادامــه داد: »امــام علــی )ع( فرموده اند: 
»والعقل حفظالتجارب«. یعنی از نشانه های 
عقل }و خردمندی{ حفظ تجربه هاســت. 
امیرالمومنین )ع( همچنیــن فرموده اند: »با 
مردان آزموده و صاحب تجربه همنشین باش، 
چه اینان متاع پر ارج تجربه هــای خود را به 
گران ترین بها یعنی فدا کردن عمر خود تهیه 
کرده اند و تو آن متاع گرانقدر را با ارزان ترین 
قیمت یعنی بــا صرف چند دقیقــه وقت به 
دست می آوری.« باید گفت که عظمت هالل 
در اعتماد مردم اســت.  این اعتماد با تجربه 
به دســت می آید. توفیق انســان ها در حفظ 
تجربه است. تجربه های بم کجاست؟ رودبار 
چه شــد؟ با تجربه های ورزقان چه کردیم؟ 
تجربه ها کجا جمع می شود؟ بیش از 1500 
کتاب درباره زلزله در ایران تدوین شــده، اما 
دربــاره تجربه ها هیچ چیزی نداریــم. ما راه 
تجربه اندوزی را نمی دانیم. بیاییم سامانه ای 
ترتیب بدهیم و هرکســی اطالعاتی دارد در 
آنجا بگذارد. ســعی کنیــم تجربه های زلزله 

 .کرمانشاه را جمع آوری کنیم

حجت االسالم والمسلمین معزی در 
دومین همایش کاربردی مدیران ستادی 

و عامل استان ها:

تجربه های بم 
کجاست؟

زندگی روزمره 
غفلت زا است. 

گاهی حتی 
فراموش می کنیم 
که در زمان نماز 
حضور قلب الزم 
را داشته باشیم. 

حوادث طبیعی ما 
را هوشیار و متوجه 

پروردگاد متعال 
می کند. یکی از 

دالیل پدیدآمدن 
حوادث، توجه 

انسان ها به خالق 
زمین و زمان است



مهرومــاه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 28 | دی 1396    106

یادداشت

حادثه دلخراش زمین لرزه منطقه غرب کشور 
فارغ از تمامی رنج هایی که به موجب فقدان 
از هموطنان و  از چهارصد و سی تن  بیش 
مصدومیت چند هزار نفری ساکنان آن مناطق 
به بار آورد، درس آموخته های ارزشمندی نیز 
برای جمعیت هالل احمر به عنوان بزرگ ترین 
و  بشردوستانه  نهاد  و  امــدادی  سازمان 
عام المنفعه به همراه داشت که در ادامه به 

آنها اشاره می شود:

ضرورت تبیین و تشریح اصولی وظایف 
جمعیت هالل احمــر در حوادث برای 

اعضای مدیریت بحران
به رغم برگزاری جلســات متعــدد و متنوع 
با حضور اعضای ســتاد مدیریــت بحران در 
پایتخت و مراکز اســتان ها و شهرستان ها در 
قالب کارگروه های مختلــف و اتفاق و اجماع 
نظر اعضا و نمایندگان دســتگاه ها بر شــرح 
وظایف تخصصی و حتی اجــرای مانورهای 
پشت میزی و میدانی، اما متاسفانه در عرصه 
عمل تداخل مسئولیت ها و موازی کاری های 
غیر کارشناســی به عنوان عامــل بازدارنده و 
کندکننده فرآیندهای عملیاتــی، امدادی و 

پشــتیبانی ظاهر می شــود؛ مورد و مصداقی 
که در جریان حادثــه زمین لرزه مناطق غربی 
کشور نیز به وضوح قابل مشاهده بود و هست. 
انتقاداتی کــه درباره ضعــف مدیریت توزیع 
منابع، اقــالم و کاالهای امــدادی و اهدایی 
بین حادثه دیدگان وجود دارد، آیا به راســتی 
متوجه جمعیت هالل احمر است و یا محصول 
عدم توجه و اعتنای دســتگاه های متولی در 
صحنه حادثه به وظایف مصرح قانونی و ذاتی 
جمعیت هالل احمر در بحران ها؟ به راســتی 
اگر متناسب و مستند به اســناد باالدستی از 
جمله اساســنامه جمعیــت، مصوب مجلس 
شــورای اســالمی، آیین نامه های امدادی و 
دســتورالعمل های کارگروه امــداد و نجات، 
وظیفه تخصصی مدیریت و نظارت بر دریافت، 
جمع آوری، تفكیک و توزیــع اقالم امدادی و 
اهدایی،  به هالل احمر ســپرده شده بود، آیا 
باز هم شــاهد معضل ایجاد شــده در مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه بودیم؟ حل قطعی 
و همیشگی مشكل یاد شده، منوط به بازنگری 
در دستور کار و هدفمند نمودن روند جلسات 
مدیریت بحران در ســطوح ملی، منطقه ای، 
استانی و شهرستانی و تبیین اصولی وظایف 
دستگاه های امدادرسان به ویژه جمعیت هالل 

احمر در مواقع بروز حوادث و بالیاست.

زمین لرزه غرب کشور و 
چند درس آموخته

فیض اله جعفری
مدیر عامل جمعیت هالل احمر فارس
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اهمیــت هماهنگــی و یکپارچگی در 
جمع آوری کمک های مردمی در حوادث

کمک های نقدی و غیرنقدی مردم شــریف 
و نیكوکار ایران عزیــز در زمان وقوع حوادث 
برای حمایــت از آســیب دیدگان و متاثرین 
از حادثه، ســرمایه بزرگ و مهمی اســت که 
نشان از حس نوعدوستی، تعاون و همبستگی 
اجتماعی اســت و در این میــان تخصیص و 
تحویل کمک ها به جمعیت هالل احمر بیانگر 

اعتماد عمومی جامعه به جمعیت است.
متاسفانه در حوادث مختلف و از جمله حادثه 
اخیر استان کرمانشاه شــاهد ورود نهادها و 
دســتگاه هایی بودیم که به رغم اشاره صریح 
قانون به مســئولیت جمعیت هــالل احمر 
در جمع آوری کمک هــای ملی و بین المللی 
در حوادث غیرمترقبه، در ایــن امر مداخله 
نمودنــد و بالطبع در چنین آشــفته بازاری 
بستر سوء استفاده برخی افراد در پوشش های 
حقیقی و حقوقــی نیز به وجــود می آید که 
مهم تریــن زیان آن متوجــه اعتماد عمومی 

است.
البته ذکر این نكته نیز خالی از لطف نیســت 
که ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
بایستی فرآیند جمع آوری کمک های نقدی 
و غیرنقدی مردمی در حــوادث را با تدوین 
دســتورالعملی جامــع و با فراهــم نمودن 
بسترهای اجرایی، نظارتی و توزیعی دقیق تر 

و قوی تر مدیریت کند.

سرمایه های اجتماعی ارزشمندی برای 
جمعیت هالل احمر به نام داوطلبان

در مواقع بحرانی و شرایط اضطراری است که 
ارزش و جایگاه ســرمایه های مهم اجتماعی 
جمعیت یعنی اعضا و داوطلبان نمود و ظهور 

بیشتری پیدا می کند.
خلق صحنه های زیبا و بی بدیل از تالش ها، 
فداکاری ها و نقش آفرینی هــای موثر اعضا 
و داوطلبــان در کمــک بــه حادثه دیدگان 
اعم از فرآیندهــای امداد و نجات، اســكان 
و تغذیــه اضطــراری، حضــور تیم هــای 
ســحر در راســتای حمایت هــای روانی از 
آســیب دیدگان، حضور داوطلبان تیم های 
بهداشــت و درمان اضطــراری و همچنین 

اعــالم آمادگی داوطلبانی بــا تخصص های 
مختلف برای کمــک به حادثــه دیدگان و 
عالوه بر آن مشــارکت اعضا و داوطلبان در 
برپایی ایســتگاه های جمع آوری کمک های 
مردمی و دریافت و تفكیــک این کمک ها، 
همگی نمونه های بارزی از ظهور و بروز ارزش 
و اعتبار این سرمایه اجتماعی جمعیت است 
که باید با سیاســت گذاری و برنامه ریزی در 
جهت حفظ، نگهداشت و ارتقای این سرمایه 

اقدام کرد.

تاکید دوباره بر اهمیت آموزش
اگر این اصــل کلیدی را بپذیریــم که اولین 
امدادگــران مبتدی و یا حرفــه ای، کاربلد یا 
کارنابلد در لحظات نخســتین وقوع حادثه، 
مردم هســتند و باز اگر به ایــن اصل اعتقاد 
داشته باشیم که آسیب دیدگان یا متاثرین از 
حادثه مردم هستند، بنابراین مقوله آموزش 
ضرورت و اهمیت خود را بیش از پیش آشكار 

می کند.
آموزش هــای خودامدادی و دیگــر امدادی، 
ارتقای ســطح تــاب آوری، افزایــش میزان 
آمادگی خانوارهــا در برابر مخاطــرات و ... 
برنامه ها و سیاست های اولویت داری است که 
در جهت کاهش تبعات منفی ناشی از حوادث 
و جلوگیری از هدررفت ســرمایه ها و منابع 
کشور در شرایط اضطراری، باید در دستورکار 

جمعیت هالل احمر قرار گیرد.
و البته به مورد فوق باید آموزش دستگاه های 
دخیــل در امر مدیریــت بحــران از جمله 
نیروهای نظامی و انتظامــی حافظ امنیت و 
نظم منطقه حادثه دیده و ســایر دستگاه ها و 
همچنین توجیه و آموزش نیروهای داوطلب 
به عنوان حافظ منافع سازمانی جمعیت هالل 
احمر اضافه شود تا شاهد هماهنگی بیشتر در 

امر مدیریت بحران باشیم.
امید است جمعیت هالل احمر در بهره گیری 
بهینــه از درس آموخته هــای حادثه اخیر 
کرمانشــاه و تالش برای تقویــت نقاط قوت 
و رفع نقاط ضعف در آینــده گام های جدی 

 .بردارد

*پایگاه اینترنتی جمعیت هالل احمر

با ارسال لوح تقدیری خطاب به رئیس 
جمعیت هالل احمر صورت گرفت:
تقدیر رئیس شورای شهر 

سرپل ذهاب از خدمات هالل احمر 
 در زلزله کرمانشاه

رئیس شورای اســالمی شهر ســرپل ذهاب با ارسال پیام 
تقدیری از زحمات ارزنده و خداپســندانه رئیس جمعیت 
هالل احمر و امدادگران این جمعیت در زلزله کرمانشــاه 

تقدیر و تشكر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیــت هالل احمر در 
متن تقدیرنامه حشمت صفری خطاب به دکتر علی اصغر 

پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر آمده است:
»به هنگامی  که گام های اســتوار مخلصین در راه خدمت 
به خلق خدا صادقانه برداشته می شود کسی قادر نمی باشد 
تالش های این انسان های شایسته و خدایی را به شایستگی 

سپاس گوید جز یگانه باغبان آفرینش؛ آفریدگار محبوب.
بی شک ثمره عمر هر انســان لحظاتی است که در خدمت 
خلق خدا ســپری می شــود و آنها که در ایــن راه گام بر 
می دارند ماندگار می مانند. بدین وســیله از زحمات ارزنده 
و خداپســندانه و بذل عنایت ویژه حضرتعالی و نیروهای 
تحت امر شما در آن جمعیت، صمیمانه قدردانی نموده و 
امیدوارم در پناه توجهات حضرت حق و در ســایه متبرک 
آخرین شاخه بوســتان محمدی حضرت بقیه اهلل االعظم 

)عج( موفق و پیروز و سرافراز باشید.«

اگر این اصل کلیدی را بپذیریم که اولین امدادگران مبتدی و یا حرفه ای، کاربلد یا کارنابلد در لحظات 
نخستین وقوع حادثه، مردم هستند و باز اگر به این اصل اعتقاد داشته باشیم که آسیب دیدگان یا متاثرین از 

حادثه مردم هستند، بنابراین مقوله آموزش ضرورت و اهمیت خود را بیش از پیش آشکار می کند
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گزارش

اسراف و افراط در مصرف، رفتار و عادتی ناپسند است که در اسالم 
و روایت های  احادیث  و درباره آن  قرار گرفته شده  مورد نکوهش 
بسیاری از پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین وجود دارد. مقوله اسراف، 
عالوه بر اسالم، در تمامی ادیان و جوامع، حتی جوامع غربی نیز رفتاری 
ناپسند و غیر انسانی تلقی می شود که بارها به نهی و دوری از آن تأکید 
شده است. برآوردهای فائو نشان می دهد که هرساله مقدار 1.3 میلیارد 
تن غذا در جهان هدر می رود که تنها 35 میلیون تن از این مقدار، در 
ایران دور ریخته می شود. بررسی فائو فقط به دورریزهای غذایی اشاره 
دارد، در صورتی که عالوه بر مواد غذایی،  موارد مصرفی دیگر مثل 
پوشاک، کاغذ، لوازم منزل و... که ساالنه به عنوان موارد غیر مصرفی 
دور ریخته می شوند را هم نمی توان نادیده گرفت. در خصوص این 
موضوع به سراغ مدیر مؤسسه خیریه حضرت ام البنین)س( رفته ایم 
که برای سامان دهی و استفاده مطلوب از دورریزها، طرح سودمندی 

را در این خیریه اجرا می کنند.

مختصری درباره مؤسسه
مؤسسه خیریه حضرت ام البنین)س( که از سال 1384 فعالیت رسمی 
خود را آغاز کرده، با شــماره مجوز 516/1932 در منطقه غرب تهران 

در زمینه های مختلفی مشغول به فعالیت است. مدیریت این مؤسسه 
را آرزو ســلمانی به همراه چند تن از بانوان منطقه بر عهده دارد. آرزو 
سلمانی درباره مؤسسه و افراد تحت پوشش آن چنین می گوید: »این 
مؤسســه تعداد 450 نفر، یعنی نزدیک به 100 خانوار را تحت پوشش 
دارد و آن ها را در زمینه های مختلف حمایت می کند. بیشتر مددجویان 
این مؤسسه ســاکن شهرستان و تعداد نیز اهل شــهر تهران و حاشیه 
تهران هســتند. برخی از مددجویان خیریه، ثابــت و برخی مقطعی 
هســتند. مددجویان ثابت خیریه عموماً خانواده های بدسرپرست یا 
بی سرپرست هســتند که به صورت دائمی و متناســب با شرایط شان 
حمایت می شوند. مددجویان مقطعی نیز، در یک برهه زمانی، نیازمند 
حمایت انــد؛ مثل خانواده هایی کــه برای تــدارک جهیزیه عروس یا 
هزینه های درمان در مضیقه هســتند؛ خانواده های آبروداری که قادر 
به صرف هزینه های باال بــرای چنین مخارجی نیســتند.« او درباره 
حمایت های خّیرین می گوید: »این حمایت هــا دو جنبه دارد؛ جنبه 
مادی و معنوی. بسیاری از افراد خّیر به صورت نقدی به مؤسسه کمک 
می کنند و برخی با حمایت های معنوی خود یاری گر افراد نیازمندند. 
مثاًل پزشــک، مشــاور، مددکار و... از خّیرین این مؤسســه هستند 
که از حمایت و کمک هــای آن ها بهره مند می شــویم.« حمایت های 
این مؤسســه چهارچوب و محدودیت خاصی نــدارد. خیریه حضرت 
ام البنین)س( متناســب با شــرایط مددجویان، به آنان خدمات ارائه 
می کند؛ از کمک هزینه تحصیل و مســكن گرفته تا تهیه سبد کاالی 
فصلی. مدیر این خیریه درباره هزینه های مصرفی می گوید: »بخشــی 
از کمک های ما وابسته به کمک های نقدی خّیرین است که به صورت 
ثابت یا مقطعی به حساب خیریه واریز می شود، اما بخشی دیگر، وابسته 
به درآمدزایی خوِد خیریه اســت. این مؤسســه قصد ندارد که تنها به 
کمک نقدی خّیرین متكی باشــد. اعضای مؤسسه با روش هایی مثل 
تهیه غذای خانگی، ترشــیجات، ســبزی های آماده، راه اندازی مغازه 
پوشاک و... برای خیریه درآمد کسب می کنند که اغلب مدیریت چنین 
کارهایی را زنان سرپرســت خانوار تحت پوشش خیریه بر عهده دارند. 
خیریه حضرت ام البنین)س( این شعار را ســرلوحه کار خود قرار داده 

است که به جای دادن ماهی، ماهی گیری بیاموزد.«

نقش دورریزها
این مؤسســه در طرح جالبی اقدام به جمع آوری دورریزها کرده است. 
جمع آوری این دورریزها محدودیت خاصی ندارد و شــامل همه انواع 
دورریزها، مانند غذا، لباس، لوازم منزل و حتی نان خشک هم می شود. 

استفاده از دورریزها، راهکار یک مؤسسه خیریه برای مبارزه با اسراف

کهنه هایی که امید یک خانوار می شود
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آرزو سلمانی درباره این طرح می گوید: »اوایل فعالیت مؤسسه بود که 
برخی از مراجعین ســؤال می کردند که آیا تلویزیون، فرش، کمد و... 
دســت دوم هم قبول می کنید؟ آن روزها به دلیل محدودیت مكانی، 
امكانش فراهم نبــود، اما بعدها برای جمــع آوری چنین دورریزهایی 
مصمم شدیم. جایی را به عنوان انبار در نظر گرفتیم و این وسایل را بعد 
از تحویل در آن جا قرار دادیم تا در شــرایط مناسب مورد استفاده قرار 
بگیرد. برای مثال، نزدیک ایام نوروز که خیلی از افراد لوازم منزل خود 
را عوض می کنند، لوازم قدیمی شــانـ  از کوچک ترین تا بزرگ ترینـ  
را برای خیریه می آورند که اغلب نزدیک 80 درصد این وســایل مورد 
استفاده قرار می گیرد. البته این وسایل نیز دسته بندی می شوند و در دو 
نوع دسته بندی جای می گیرند. دسته بندی اول مربوط به وسایل نسبتاً 
نویی اســت که می توانیم آن ها را در اختیار خانواده عروس نیازمندی 
قرار بدهیم که مشــغول تدارک جهیزیه هســتند. برخی دیگر نیز در 
دسته دوم جای می گیرند. این نوع از وسایل کار کرده هستند، اما باز هم 
امكان استفاده از آن ها وجود دارد. در صورت نیاز، این وسایل به دست 
مددجویان نیازمند شهرستانی می رسد. بارها برخی از افراد درباره این 
کار به ما خــرده گرفته اند، اما واقعاً یک تلویزیــون کوچک رنگی برای 
خانواده پرجمعیتی در دورافتاده ترین روســتای ایران، غنیمت است. 
شــاید یک تلویزیون بی مصرف که خیلی از افــراد آن را تنها یک زباله 
می دانند، چیز بی ارزشی باشــد، اما برخی خانواده ها به همین وسیله 
کم ارزش راضی هســتند و با آن روزگار می گذراننــد. برخی دیگر نیز 
ممكن است نیازمند به تعمیر باشد. در صورت تعمیر با هزینه کم، این 

وسایل نیز مجدداً مورد استفاده قرار می گیرند.« 

وقتی اضافه غذا و پوشاک هم به کار می آید
پوشــاک، مواد غذایی، نان خشــک، کاغــذ و... از دورریزهای دیگری 
است که توسط این مؤسسه جمع آوری می شــود. »یكی از بیشترین 
دورریزهایی که جمع آوری می شــود، مواد غذایی و پوشــاک اســت. 
بســیاری از افــراد بعد از تمام شــدن مراســم  خود مثل عروســی، 
ختم، مهمانی های بــزرگ و... با ما تمــاس می گیرند کــه آیا غذای 
دست نخورده شان به کار مؤسســه می آید. ما هم با کمال میل غذای 
باقیمانده آن ها را می پذیریم تا به دست نیازمندان برسانیم. در نزدیكی 
منطقه کــِن تهران، خانواده هایی هســتند که حتی نــان خالی  برای 
شب شــان ندارند و همین غذا می تواند در چندین وعــده برای آن ها 
مفید باشد. جمع آوری پوشــاک هم به همین روش است. برخی کاماًل 
نو هســتند و برخی استفاده شــده که باز هم به کار می آیند. ما هنگام 
جمع آوری پوشــاک، ابتدا آن ها را تفكیک کرده، ســالم و کارکرده ها 
را از هم جــدا می کنیم. لباس های نــو را در مناســبت های مختلف، 
کادو کرده و به عنــوان هدیه به مددجویانمان تقدیــم می کنیم. مثاًل 
لباس های نوزادی سالم را برای تهیه سیسمونی خانواده های نیازمند 
نگه می داریم یا با فرارسیدن مهر، کیف های مدرسه و لوازم التحریری 
را که می شود مجدداً از آن ها اســتفاده کرد، به شهرستان می فرستیم. 

برخی از پوشاکی که به دست ما می رســد، به هیچ عنوان قابل استفاده 
مجدد نیســتند. به همین خاطر ما این اقالم را به بخش های بازیافتی 
می فروشــیم و هزینه دریافتی را برای امور دیگر به مصرف می رسانیم. 
بخش های بازیافتی زیادی هســتند که این دورریزها را از ما می خرند. 
ما در هر ماه، تعداد زیادی پوشــاک، لوازم غیر قابل مصــرف و... را به 
فروش می رسانیم که می توانیم با هزینه دریافتی آن، وسایل و لوازم نو و 

سالم تری را جایگزین کنیم.« 

یک خاطره ماندگار
ذهن آرزو ســلمانی به عنوان مدیــر این خیریه سرشــار از خاطراتی 
اســت که با لبخند از آن ها یاد می کند؛ »چند وقت پیش خانمی به ما 
مراجعه کرد که آیا اسباب بازی هایی که چند بار استفاده شده هم قبول 
می کنیم. ما هم از خدا خواسته گفتیم هر چیزی که فكرش را بكنید، 
قبول می کنیم. ایشــان رفتند و با تعداد زیادی اسباب بازی برگشتند. 
بعد از دیدن ظاهر اسباب بازی ها فهمیدیم که فقط یكی دو بار از آن ها 
استفاده شده اســت. بعضی از اســباب بازی ها هم داخل جعبه بودند. 
ما اســباب بازی ها را قبول کرده و در تدارک یک سیســمونی از آن ها 
استفاده کردیم. ایشان چندین بار دیگر هم برای ما لباس، اسباب بازی 
و... آوردند. خودشــان اعتقاد داشــتند که بعد از یكی دوبار اســتفاده 
کهنه شده اند، اما ما می دانســتیم که واقعاً این طور نیست و از همین 
وسایل می توانیم برای شاد کردن خیلی ها استفاده کنیم. حاال ایشان 
هرماه وســایل زیادی را برای خیریه می آورند. بــار آخری که آمدند، 
خودشان گفتند که خوب شــد این خیریه را پیدا کردیم. ما تا قبل از 
این اسباب بازی ها و لباس هایی را که دیگر پسرم دوست نداشت از آن ها 
استفاده کند، کنار سطل زباله می گذاشــتیم. بعدها متوجه شدیم که 
این خانواده از وضعیت مالی خوبی برخــوردار بودند و هر ماه لباس ها 
و اسباب بازی های تنها فرزندشــان را تعویض کرده و مدل جدیدتر و 

 . ».تازه تری را جایگزین آن می کردند

شاید یک تلویزیون 
بی مصرف که خیلی 

از افراد آن را تنها 
یک زباله می دانند، 

چیز بی ارزشی 
باشد، اما برخی 

خانواده ها به همین 
وسیله کم ارزش 

راضی هستند 
و با آن روزگار 

می گذرانند. برخی 
دیگر نیز ممکن 
است نیازمند به 
تعمیر باشد. در 
صورت تعمیر با 
هزینه کم، این 

وسایل نیز مجدداً 
مورد استفاده قرار 

می گیرند
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کلمه نخست

کشــتی نفتكش ایرانی در دل اقیانوس دچار سانحه شد و 32 خدمه و 
سرنشین آن درگذشتند. حاال خانواده های این افراد داغدارند و مردم و 
جامعه هم در غم آنها شریک. هنوز تلخی زلزله سخت استان کرمانشاه 
از خاطر جامعه پاک نشــده، این اتفاق تلخ هم کام مــردم و جامعه را 

تلخ تر کرد.
ملوانان و کسانی که در کشتی های نفتی کار می کنند جانشان را کف 
دست می گذارند و کار می کنند زیرا به واقع یک بمب متحرک زیرپای 
آنهاست که هر لحظه ممكن اســت هزار اتفاق برای آنها رخ دهد. این 
افراد با کاری که می کنند، محیط کاری که دارند و فشــاری که روی 
آنهاســت، کار بزرگمردانه ای انجام می دهند زیرا شرایط ویژه ای مثل 
گرما، سرما و طوفان برای آنها رخ می دهد. در موتورخانه کشتی باالی 
50 درجه حرارت وجود دارد و این افــراد در آنجا کار می کنند تا چرخ 

اقتصادی کشور را به حرکت درآورند.

این دریــادالن به واقع برازنده صفت دریادل هســتند و نامشــان در 
خاطره ها می ماند. خانواده هالل احمر هم هــر چند مانند همه مردم 
ایران داغدار شد و با خانواده بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد، 
اما از جهتی دیگر نیز داغدار شد. گویی هر جا قهرمانی هست، ردی هم 

از هالل احمر می توان یافت.
سجاد عبدالهی داوطلب فعال و از جمله نجاتگران جمعیت هالل احمر 
اســتان فارس به عنوان دانشجوی کارآموز عرشــه در کشتی سانچی 
حضور داشت و متاسفانه در این سانحه غم انگیز جان خود را از دست 

داد. 
در پی جان باختن تعدادی از دریانوردان کشور و خدمه کشتی سانچی، 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر این مصیبت جانكاه را تسلیت 

گفت. متن پیام حجت االسالم  والمسلمین معزی به شرح زیر است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
جان باختن دریانوردان دریادل کشورمان که در راه خدمت به میهن، 
جان به جان آفرین تسلیم کردند، موجی از تالم و تاثر را در قلوب مردم 

کشورمان و اینجانب ایجاد نمود.
حضور داوطلب و نجاتگر عزیز جمعیت هالل احمر در میان آن عزیزان، 
اندوه این مصیبت جانكاه را برای خانواده بزرگ هالل احمر دو چندان 
کرده اســت، یاد این امدادگر از جان گذشــته و دیگر کارکنان کشتی 
نفت کش که در راه پیشبرد اهداف کشــور تالش می نمودند جاودانه 
خواهد ماند و مسیر پیشرفت و ســازندگی ایران اسالمی مزین به نام 

آنها خواهد شد.
اینجانب ضمن عرض تســلیت به بازماندگان این حادثه جانگداز برای 
خانواده های بزرگوار این عزیزان صبر و شكیبایی و برای درگذشتگان 

علو درجات را از درگاه پروردگار متعال  مسالت می نمایم.«
همچنین دکتر پیوندی رئیس جمعیت هالل احمــر طی پیامی این 
حادثه را تســلیت گفته و تاکید کرد خاطره ســجاد عبدالهی در دل 
خانواده هالل احمر همیشــه زنده می ماند. در بخش هایی از این پیام 

آمده است: 
»آتش سوزی و غرق شدن کشتی نفتكش کشورمان که هجرانی ابدی 
همچون شهادت را برای پرسنل و خدمه عزیز آن رقم زد، باعث تالم و 

اندوه این جانب و خانواده بزرگ جمعیت هالل احمر شده است.
علی الخصوص اینكه باخبر شدیم »ســجاد عبدالهی«، داوطلب فعال 
و از جمله نجاتگران عزیز جمعیت هالل احمر اســتان فارس به عنوان 
دانشــجوی کارآموز عرشه در این کشــتی حضور داشته که متاسفانه 
در این ســانحه غم انگیز جان خود را از دســت داد. یاد و خاطره او در 
میان داوطلبان و اعضای خانواده بزرگ هالل احمر برای همیشه باقی 

می ماند.
این مصیبت بزرگ را به خانواده های داغدار تســلیت گفته و از درگاه 
حضرت حق برای روح این افتخــار آفرینان عرصه ملی، رحمت الهی و 
برای بازماندگان علی الخصوص پدران، مادران و همســران و فرزندان 

صبر و شكیبایی مسئلت دارم.«

دریادالن در آتش 
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هموطن عزیز در غم تو شریكم و فقط زمانی شادم که گل خنده بر لبان تو پیدا شود. معصومه اصفهانی، مشهد 9155194885

زلزله هرچه را توانست ویران کرد، ولی نتوانست محبت را ویران کند. ایران در زلزله کرمانشاه یكصدا بود؛ زنده باد کشورم ایران. شهاب ملكی، کرمانشاه9183581282

ای هموطن، ای غیور، ای ایستاده در برابر مشكالت، ای صبور، ما در کنارتانیم، همدم و همراهتانیم. اگر خزانی آمد، بعدش بهار می آید. فرحناز افشاریان، خراسان جنوبی9153632565

جمله ای در خصوص زلزله کرمانشاه نمی گویم وقت جبران است، نه، وقت قدرشناسی از رشادت های مردمی است که 8سال مثل کوه ایستادند تا ما راحت باشیم. پس دریابیم کرمانشاه 9153512202
عزیز را. علیرضا سبیانی، خراسان رضوی 

ارزش بودنت را همیشه ازاندیشه یک لحظه نبودنت می توان فهمید. امروز را برای بیان احساس به عزیزانت غنیمت شمار، شاید فردا احساس باشد، اما عزیزی نباشد. صبر کنید و داغ مرگ 9125510801
را در آغوش بگیرید، و تسلیت مارا بر مصیبت زلزله کرمانشاه بپذیرید. نرگس ظهرابی جمكرانی، استان قم

کرمانشاه عزیز، زمینت لرزید، اما جنس تو آسمانی  است و قلبت با این لرزش ها نمی لرزد. با دستانی از جنس امداد، همچون پازل می سازمت. مجتبی یوسفی، خراسان جنوبی9155613216

تسلیت الزم نیست، احیایش کنید. قلب ها هنوز در کرمانشاه می تپد...! بضاعتی، خراسان رضوی9359704359

شكوه نستوه غیرت مردان کرد در زلزله باز هم تكرار شد. دوباره می سازیمت کرمانشاه. مهری عزیزی، کرمانشاه9376373466

بخواب کودک اسیر آوارم! تدبیرالهی تو را به آرامش می رساند. شهال رحیمی کنشتی، کرمانشاه9183306338

داغ از دست دادن عزیزانمان در زلزله را با یاد شهدای بازی دراز پیوند می زنیم. شهین سلیمی، کرمانشاه9183396055

هموطن کرمانشاهیم، زلزله زیر پای تو را لرزاند و این جا دل، زبان و چشمان ما را. ما تو را در کنار خانه های ویران شده در یک قاب می بینیم و حس می کنم چقدر دلت شكسته است. پس 9139845769
مرا دعا کن. خدیجه محمدی خواه، چهارمحال و بختیاری

اگر درد را حس کردیم، زنده ایم، اما اگر درد دیگران را احساس کردیم، انسانیم. کنارتم کرمانشاه. اگر برنده شم، هدیه اش رو تقدیم مردم کرمانشاه می کنم... جاودان باشی وطن من. الشان 9308952708
هوشمندی، تبریز

زلزله از شانه ها می آغازد، سیل از چشم، حریق از دل آه... آدمیزاد و این همه بالی طبیعی. احمد جاسمی، سنندج 9187994610

آذربایجان دیارنانم کرمانشاهلی عزیز گارداشم وباجیم بیزیم اوریمزسیزننده. ترجمه: از دیار آذربایجان به شما برادر و خواهر عزیزم می گویم دل ما هم با شماست. سقفی، بناب9148875494

قلب خانواده بزرگ هالل احمری ها برای کرمانشاه می تپد و در این زلزله دل های امدادگران نیز لرزید و در پس هر زلزله ای می لرزد؛ پس اعتمادمان همیشه به این هالل مهربانی. سعید 9138790017
کاظمی، چهار محال و بختیاری

کرمانشاه عزیز، دست هایم خالی است، چیزی برایت ندارم، اما اگر بپذیری دلم را در گلبرگ ها می پیچم و به تو هدیه می کنم. امیر زرگوشی، ایالم9185887184

ما امدادگران و جوانان، باصالبت و همچون کوه درکنار مردم قهرمان و قهرمان پرور کرمانشاه ایستاده ایم. عزت ارفعی، خراسان رضوی 9159363758

هموطن اشک هایم را که از سوز دل بر می آید... نثار زخم های درونت خواهم کرد، شاید التیامی باشد بر تمامی دردهایت...کرمانشاه تسلیت. سیداحمد مسلمی، یاسوج9177438525

صبر و بردباری هموطنان کرد، بار دیگر چهره غیور آنان را نمایان کرد،کردها تمام مرگ ها را تجربه کرده اند؛ مردن با گلوله، مردن دسته جمعی، سر بریده شدن، مردن با بمب شیمیایی و 9126184217
این بار مردن با زلزله... اما هرگز از ترس نمرده اند. لیال مداح، تهران 

رفتید، بی آن که لحظه ای تردید کنید... بی آن که لحظه ای درنگ کنید... در رفتن یا ماندن! بی آن که، دلبستگی هایتان را مرور کنید و آرزوهایتان را بارور... وحید کالتی، گلستان9117536696

پس از فراخوان مجله مهروماه در شماره بیست وشش و دعوت از شما خواندگان عزیز برای ارسال جمالتی 
با  همدلی  و  همدردی  احساس  از  حاکی  رسید  ما  دست  به  جمالتی  کرمانشاه،  تأثرانگیز  زلزله  درباره 

حادثه دیدگان. تعدادی از این جمالت را به عنوان جمالت منتخب در ادامه می خوانید: 



مسابقه پیامكی مهروماه

عالقه مندان  به شرکت در مسابقه پیامكی مهروماه می توانند با مطالعه سؤاالت زیر، پاسخ 
آن را در بخش های مختلف مجله پیدا و به سامانه 3000486644 ارسال کنند.

پاسخ شما باید یك عدد 10 رقمی باشد که هر رقم آن گزینه صحیح هر یك از سواالت است. 
به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 صحیح است و در ســوال 2 گزینه شماره 4 و در 

سؤال 3 گزینه شماره 1 و ... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام اســتان و محل خدمت تان را قید 

کنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.

SMS

   25 بهمن
 پیام تا 

زمان ارسال

01
چهار خصلت اصلی و فضیلت رفتار انسان در علم اخالق چیست؟

ب(حکمت، عزت، شجاعت، عدالت الف(حکمت، عفت، شجاعت، عدالت    
ج(شجاعت، علم، عدالت، عزت                     د(سخاوت، عدالت، حکمت، عزت

02
کتاب »بر سکوت« نوشته کیست؟

د( متین غفاریان ج( رضا امیرخانی   ب( حمیدرضا منایی    الف( میکاییل عظیمی  

03
سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در چه سالی بود؟

د( 1268 ج( 1269     ب( 1271     الف( 1270   

04
چند درصد طالق ها توافقی است؟

د( 80 درصد ج( 50 درصد    ب( 60 درصد    الف( 70 درصد  

08
 پلیس آمریکا در طول یک سال چند نفر از مردم آمریکا را کشته است؟

د( 950 ج( 800    ب( 300     الف( 1200   

06
ناصرالدین شاه چند امتیاز تجاری به خارجی ها واگذار کرد؟

د( 83 ج( 73    ب( 60    الف( 70   

07
امتیاز تنباکو در ازای چه مبلغی واگذار شد؟

د( 35 هزار پوند ج( 25 هزار پوند   ب( 40 هزار پوند    الف( 20 هزار پوند  

05
در رابطه با امتیاز تنباکو چند نفر به ایران آمدند؟

د( صد هزار نفر ج( دویست و پنجاه هزار نفر  ب( دویست هزار نفر   الف( صد و پنجاه هزار نفر  


