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کلمه نخست

در جستجوی عدالت
جمهوری اسالمی وارد چهلمین سال پیروزی اش می شــود و این فقط یک عدد نیست. اگر در نظر داشته 
باشیم این چهل سال با چه شرایطی بر این کشور گذشتته اســت، درمی یابیم بزرگی همت ایرانیان را که 
انقالب خود را چگونه از مسیر پرتالطم حوادث بی شــمار گذر داده اند و چه رادمردانی که با ایثار جان و مال 
خود بر اســتواری این بنا افزوده اند. مردمان ایران البته به وعده الهی باور داشــتند که اگر دین خدا را یاری 
کنید، خداوند یاریتان خواهد کــرد. »ان تنصرواهلل ینصرکم و یثبت اقدامكــم.« بی تردید مهم ترین هدف 
انقالب مردم ایران، غلبه اراده خداوند بر شیطان بوده اســت، جایگزین کردن شریعت و احكام دین خدا بر 
خواست طاغوت بوده است. نخستین ســند گویای اهداف و مسیر انقالب، قانون اساسی جمهوری اسالمی 
اســت. در مقدمه این قانون به اختصار چگونگی و جهت قیام مردم تبیین شده است. »ویژگی بنیادی این 
انقالب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مكتبی و اسالمی بودن آن است. ملت مسلمان ایران 
پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت استعماری ملی شدن نفت، به این تجربه گرانبار دست 

یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها، مكتبی نبودن مبارزات بوده است.« 
این جمالت به درســتی باطن و ماهیت مبارزات مــردم را بازمی نمایاند. اگرچه در ایــن مبارزات گروه ها و 
جریانات مختلف حضور داشتند، لكن شكی نیست که قاطبه ملت ایران چنین مقصودی در دل داشته اند. 
رأی قاطع به جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن نیز شاهدی دیگر بر این مدعاست. جمهوری اسالمی اما 
برای تحقق این خواست با مشكالت و موانع بسیاری روبه رو شد. غائله های ماه های نخست پس از پیروزی 
در گوشه و کنار کشور و پس از آن هجوم رژیم بعثی و آغاز جنگ فرساینده تحمیلی بخشی از این مشكالت 
بودند. این همه اما در برابر اراده قاطع ملت در قیام برای برپایی حكومــت دینی ناتوان بود. ملت راه خود را 

یافته بود.
حكومت دینی اما واقعاً در پی چه بود؟ مهم ترین خواست مردم در برپایی حكومت دینی چه بود؟ اصاًل چه 
فرقی اســت بین حكومت دینی و حكومت غیر دینی. جمهوری اســالمی مردم را بر امور خود مسلط کرد. 
اختیار تصمیم گیری درباره سرنوشت به خود مردم سپرده شد. اما این ویژگی در برخی نظام های حكومتی 
دیگر نیز وجود دارد. اگرچه برای کشور وابسته ای که قلدرترین شاه آن به اشاره آمریكا و انگلیس به جزیره 
موریس تبعید می شود، این دســتاورد بزرگی اســت. اگر چه انتقال روح مجاهدت به همه مردم باعث شد 
کشور هشت سال در برابر تجاوز خارجی تاب بیاورد و ذره ای از این خاک را به دشمن ندهد. فراموش نكنیم 
که ارتش بزرگ شاهنشاهی با همه تبلیغاتی که درباره اش می شــد، کمتر از چهار روز دربرابر متجاوزان از 
شمال و جنوب کشور دوام آورد و درهم شكست و اُمرایش پا به فرار گذاشــتند. اما همه این دستاوردهای 
بزرگ و نیز پیشــرفت کشــور در زمینه های مختلفـ  در پرونده ای به طور مفصل درباره اش نوشــته ایمـ  
مقدمه ای اســت برای هدف نهایی که عدالت است. در قرآن کریم هدف از فرســتادن پیامبران را گرویدن 
و قیام مردم برای قســط)عدالت( می داند. پس اتفاقی نیست که نخســتین جمله قانون اساسی جمهوری 
َناِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمیَزاَن لَِیُقوَم الَنّاُس بِالِْقْسِط« این  اسالمی این آیه است: »لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبِیّ

آیه مهم ترین هدف انقالب اسالمی را در خود دارد. 
دست یافتن به عدالت البته دشــوار است؛ بسیار دشوارتر از دســت  یافتن به پیشرفت در زمینه های علمی 
و ایجاد رفاه. جمهوری اسالمی برای دستیابي به عدالت و گســترش این مفهوم، نیاز به تالش و مجاهدتی 
هم ســنگ مجاهدت مردان غیور در مبارزات پیروزی انقالب و نیز هشت سال پایداری دارد، و بلكه باالتر از 
آن. در راه گسترش عدالت، فتنه ها و شبهه ها بسیار است و گذر از آن ها استواری در عقیده و راسخ بودن در 

ایمان می خواهد. هنوز تا دستیابی به جامعة مبتنی بر عدل فاصله بسیاری داریم. 
 .

سردبیر



راهبرد

نســبت مــردم و حکومت 
مهمتریــن شــاخصه برای 
بررسی و دسته بندی نوع یک 
جایگاه  است.  سیاسی  نظام 
مردم در هر ساختاری و ارزش 
جامعه  اراده  طریقی  یا  ذاتی 
یا آحاد افراد جامعه می تواند 
تصویری روشن از ویژگی های 
آن ساختار ارایه دهد. در این 
نوشتار حقوق اصلی مردم در 
نگاه رهبر انقالب بررسی شده 
اســت. اصولی چون کرامت، 
حقوق شهروندی، آزادی و.... 
و تحلیل این حقوق از منظر 
ایشان اهمیت و جایگاه مهم 
مردم در اندیشــه حکومت 
بــاز می نمایاند. را  دینــی 

مردموحکومت
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اصلشهروندی
شــهروند به معنای شهرنشــین، بومی، تابع و رعیت اســت. تــا پیش از 
مشروطیت، در ایران به جای این واژه از اصطالح »رعیت« استفاده می شد. 
شهروند تبعه ای بود که حق و حقوقی در جامعه نداشت و در سلسله مراتب 
نظام اجتماعی، مردم کشــور، رعیت پادشــاه و پیرو و فرمانبردار او تلقی 
می شدند. امروزه شهروند عضو یک اجتماع سیاســی است که از یک سو 
از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار است، و از ســوی دیگر، در برابر دولت 
تكلیف هایی به عهده دارد. یا تعبیر شده است که دارای حقوق و وظایفی در 
ارتباط با این عضویت است. بنابراین شهروندی منزلتی برای فرد در ارتباط 
با یک اجتماع یا دولت است و غالباً این منزلت بر کسی اطالق می شود که 
از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و 

از آن حمایت کند و منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می کند.
در اندیشه سیاسی اسالمی هنوز جای این سؤال باقی است که شهروند تابع 
یک شهر است یا یک کشور و یا این که باید تابع یک امت و داراالسالم باشد؟ 
قدر متقین این است که اصطالح مردم، شــهروند و رعیت در متن جامعه 
معنی می یابد خواه جامعه در محدوده دولت شهر و ملی باشد و یا در حد یک 
امت گسترده در محدوده دولت منطقه ای و یا در سطح دولت جهانی باشد، 
به اعتبار تابعیت و اطاعتش از یک دولت و حاکمیت به او شهروند و رعیت 
اطالق می شــود و به اعتبار این که نقطه مقابل دولت است با عنوان مردم 
شناخته می شود. بنابراین شهروند از مفاهیم سیاسی و اجتماعی و ناظر بر 
ساختار و حقوق اجتماعی و سیاســی و توزیع قدرت در دولت- شهرهای 

جدید است. حقوق شــهروندی مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی 
است که بر روابط اجتماعی حاکم است. حقوق شــهروندی در واقع بیان 
کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار 
اســت. همانند حق آزادی فكر، عقیده، بیان و اندیشــه، مساوات و برابری 
همه شهروندان در بهره مندی از حقوق و تكالیف و مشارکت همه آن ها در 
ساختن زندگی اجتماعی. انواع حقوق مانند، حق آزادی، حق نظارت، حق 
انتقاد، حق مساوات، حق قانون گرایی، حق عدالت، حق امنیت، حق رفاه و 
توسعه، حق انتخاب سرنوشت سیاسی، حق مسكن و سكونت و سایر حقوق 

مادی و معنوی.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر این که انقالب اسالمی، منشأ به وجود 
آمدن واقعیت شــهروندی در ایران اســت، معتقدند در گذشته واقعیت 
شهروندی در ایران وجود نداشت و مناســبات بین حاکم و مردم، در قالب 
رابطه سلطان و رعیت، رابطه غالب و مغلوب، رابطه مالک و مملوک و ارباب 
و رعیت مطرح بوده اســت.1 این مناسبات به صورت فرهنگ سیاسی رایج 
درآمده بود. شاهان با این فرهنگ، حكومت می کردند که مملكت را متعلق 
به خودشان می دانستند؛ یعنی مثل یک اربابی که یک مزرعه ای دارد، یک 
دهی دارد، یک ملكی دارد، یک عده هم در آن ملک مشــغول کار و زندگی 
هستند. مسئله  او، مسئله  آن مردم نیست؛ مسئله  او مسئله  خودش است.

ملک مملكت اوست، درآمدهایی دارد، رابطه حكومت با مردم یک چنین 
رابطه ای بود. مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور، مطلقاً مطرح نبودند. در 
این ملک بزرگ، یک ناصرالدین شــاهی حكومت می کرد که او همه آحاد 

راهبرد

اصول راهبردی نظام سیاسی 
اسالم در منظومه فکری

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

حقوقمردمدرحـکومتاسالمی
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این مردم را نوکران خودش می دانســت؛ اعم از نوکران رســمی اش که از 
صدراعظمش گرفته تا وزرا و این ها که خودشــان هم می گفتند.2 در نظام 
اسالمی، شهروند کسی اســت که عالوه بر حق، دارای تكلیف هم هست. 
از دیدگاه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای تمام کســانی که در جامعه 
اسالمی زندگی می کنند، شهروند جامعه اسالمی محسوب می شوند و نوع 
اعتقاد مذهبی و دینی در احراز شهروندی تفاوتی ایجاد نمی کند. همه حق 
دارند؛ حق امنیت، حق زندگی، حق کار، حق تالش، حق تحصیل و فرهنگ 
دارد.3 بنابراین، حتی کســانی که دشمن نظام اسالمی هستند، می توانند 
در این نظام زندگی کنند، مخالفان اسالم و کسانی که اسالم را اصاًل قبول 
ندارند، می توانند در ایــن نظام زندگی کنند و از همه حقوق شــهروندی 
برخوردار باشند.4 در احقاق حقوق شهروندی، مذهب و دین مطرح نیست.5 
حقوق شهروندی با مفهوم حقوق بشر رابطه تنگاتنگی دارد. به یک لحاظ 
حقوق شهروندی بر پایه حقوق بشر است. از طرفی هم انسان هایی که در 
چارچوب یک کشور واقع می شوند، به اعتبار بشر بودن شان از همان حقوق 
برخوردار هستند. بر مبنای رویكرد فلســفی و حقوقی، بخشی از حقوق 
شهروندی در طبیعت و فطرت انســانی دارد و ادیان هم ارشاد به حقیقت 
آن ها دارد و آن حقوق را به رسمیت شناخته است.6 برمبنای رویكرد کالمی 
و دین شناختی، بخشی از حقوق شهروندی ریشــه در تكالیف الهی دارد 
که خداوند برای انســان ها معین کرده است.7 بین حقوق طبیعی و فطری 
با حقوق الهی هیچ گونه تضاد و تعارضی وجود ندارد. بر مبنای دو نوع حقوق 
طبیعی و الهی، انســان ها در حیات اجتماعی خود و برای سامان دادن به 
مناسبات اجتماعی یک سری حقوقی را وضع می کنند که با عنوان حقوق 
وضعی و قراردادی نامیده می شوند.8 حجیت حقوق موضوعه از دین است. 
بنابراین با حقوق الهی که خداوند در فطرت انسان ها به ودیعت گذاشته و 
حقوقی که به واســطه وحی ابالغ کرده، نباید در تعارض باشد. از این روی، 

حق اهلل هیچ گاه رقیب حق الناس نیست؛ نقطه مقابل حق الناس نیست.9

عرصه ها و گونه های حقوق شهروندی
حقوق شهروندی به بخش خاصی از زندگی شهروندی منحصر نمی شود 
بلكه تمام عرصه های زندگی اجتماعی بشر را به اعتبار این که عضو جامعه 
است، در برمی گیرد. حقوق انسانی در همه این عرصه ها وجود دارد. با نگاهی 
به سامانه زندگی شهروندی با این واقعیت مواجه می شویم که بخشی از این 
حقوق، حقوقی است که برای انسان به اعتبار این که فردی از جامعه است 
تعلق می گیرد و نمی تواند از آن بی نیاز باشــد و برای حراست از جان، مال 
و آزادی انسان وضع شده اســت که اصطالحاً به آن حقوق عمومی گفته 
می شود. این حقوق در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی وجود دارد و رنگ همان عرصه ها را به خود گرفته است و با همان 
عرصه شناخته می شــود. در برخی از تقسیمات، حقوق شهروندی، به سه 

نوع؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی تقسیم شده است.

مبانی حقوق شهروندی
در اندیشــه اســالمی، بر خالف دنیای غرب به ویژه مكاتب اومانیســم و 
لیبرالیسم، که نفی رعیت را برابر با نفی عبودیت الهی و ارتباط انسان با خدا 
پنداشتند، انسان یک فرد رها شده نیست؛ موجودی است برگزیده از جانب 

خداوند، خلیفه و جانشــین او در زمین، نیمه ملكوتی و نیمه مادی، دارای 
فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانت دار خدا و مسئول خویشتن و جهان، 
مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر، وجودش از ضعف و 
ناتوانی آغاز می شود و به ســوی قوت و کمال سیر می کند و باال می رود، اما 
جز در بارگاه الهی و جز با یــاد او آرام نمی گیرد. ظرفیت علمی و عملی اش 
نامحدود است، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است، احیاناً انگیزه هایش 
هیچ گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد، حق بهره گیری مشروع از نعمت های 

خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خویش وظیفه دار است.
در فلسفه سیاســی حضرت آیت اهلل خامنه ای، تمام عظمت های متعالی 
انسان ناشی از تعلق او به آستان ربوبی است. شــكوفا شدن استعدادهای 
عالی و برتر او صرفاً از طریق برقــراری این رابطه و توجــه به اصل و مبدأ 
خویش، در نظام تربیتی خاص الهی امكان پذیر اســت. انسان بریده از خدا 
فاقد این اوصاف و حقوق است. فطرت حقیقتی یكسان و همگانی در میان 
انسان هاست که آن ها را به ســمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع 
حقیقت انسانی است. براساس این فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایش 
فطری اســت. این فطرت دارای دو ویژگی؛ همگانی و غیراکتسابی بودن 

است وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
بنابراین، حــق آزادی، تعالــی و کمالی همگانی اســت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با عنایت به مبانی دینی بر این باورند که تأمین حقوق شهروندی 
در مسائل اجتماعی، ریشه دار و دارای مبنای دینی است01 و حقوق بشر در 
سایه اسالم و حكومت اسالمی تأمین می شود؛ اسالم است که می گوید: »ان 
الحكم اال اهلل امر اال تعبدوا اال ایــاه«11 این حكم، هر حاکمیت ظالمانه ای را 
نفی می کند.21 ایشان بر این باورند که حقوق واقعی بشر تنها در سایه اسالم و 
حكومت اسالمی تأمین می شود و جمهوری اسالمی ایران به عنوان مصداق 
بارز حكومت اسالمی، حقوق شهروندی بسیار پیشرفته و قابل دفاعی را در 
دنیای امروز، عرضه کرده اســت.31 این نظام برای مردم، حق قائل است.41 
ایشان با اشاره به معیارهای الهی، حقوق شهروندی را منحصر در مسلمانان 

نمی داند. غیرمسلمان ها هم از این حقوق برخوردارند.51

اصلکرامت
کرامت از مفاهیمی است که هم برای خداوند به کار رفته است و هم برای 
انسان؛ هرگاه خداوند با وصف کریم یاد شود، مقصود احسان و انعامی است 
که از او صادر می شــود؛ ولی هنگامی که کرامت برای توصیف انسان به کار 

حقوق شهروندی با 
مفهوم حقوق بشر 
رابطه تنگاتنگی 

دارد. به یک لحاظ 
حقوق شهروندی 
بر پایه حقوق بشر 

است. از طرفی 
هم انسان هایی 

که در چارچوب 
یک کشور واقع 

می شوند، به اعتبار 
بشر بودن شان 
از همان حقوق 

برخوردار هستند. 
بر مبنای رویکرد 
فلسفی و حقوقی، 
بخشی از حقوق 

شهروندی در 
طبیعت و فطرت 

انسانی دارد و 
ادیان هم ارشاد به 
حقیقت آن ها دارد 

و آن حقوق را به 
رسمیت شناخته 

است
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می رود، اشاره به اخالق و اعمال پسندیده ای است که از ایشان صادر می شود 
و یا در شأن اوست. در قرآن، کرامت انسان ابتدا به خداوند نسبت داده شده 
اســت »لقد کرمنا بنی آدم«61 یعنی ما آدمیزاد را گرامی داشتیم. این پیام 
الهی بیانگر آن است که نوع انسان از این احسان و تكریم الهی برخوردارشده 

است. از آموزه های قرآنی دو نوع کرامت انسانی قابل استفاده است:

یکم: کرامت ذاتی
مقصود آن چیزی اســت که در ذات آدمیان و در طبیعت و سرشت شان 
به طور تكوینی و طبیعی وجود دارد و تا زمانی که به مقام اثبات و تحقق 
خارجی نرسیده است به صورت بالقوه همه انســان ها از آن بهره مندند. 
همانند مقام؛ »خلیفــة اهلل«،71 » روح اهلل«،81 »امین اهلل«،91 »مســجود 
مالئک«،02 »تســخیر کننده آســمان و زمین«.12 توجه به کرامت ذاتی 

انسان ها از وظایف نظام اسالمی است.22

دوم: کرامت اکتسابی
مقصود از این نوع کرامت آن است که انسان ها با اسباب خاص و با راهبرد 
عقل و دین، زمینه های بالقوه کرامت و اســتعداد ذاتی خــود را بالفعل 
می کنند در صــورت غفلت و گناه و اهمال به مرحله ســقوط و اســفل 
السافلین تنزل می کنند. تحصیل این کرامت، در جامعه منوط به اجرای 
عدالت است، چون مهم ترین حرف نظام اســالمی عدالت است. بنابراین 
اگر عدالت تأمین شد، حقوق انسان و کرامت بشری هم تأمین می شود و 

انسان ها به حقوق و آزادی خود هم می رسند.32
کرامت ذاتی که در مقام ثبوت و نفس االمراســت، تنها »انســان بودن« 

انسان و است و رفتار و کردار آدمی هیچ نقشــی در احراز این مقام ندارد. 
در حالی که در مقام اثبات و اکتساب کرامت، اسباب و شرایط زیادی الزم 
است. از جمله عقل نقش اساسی در کرامت انسان دارد. اما به دلیل این که 
انسان خودبنیاد نیســت و همه جهت گیری ها و اهداف را عقل نمی تواند 
تشــخیص دهد، نیاز به راهنما و بعثت انبیاء دارد42 تا انســان ها را نجات 

بدهد و به سوی نور هدایت کند و به اخالق انسانی و کرامت برساند.52
شروط دستیابی به کرامت

در اندیشه سیاسی حضرت آیت اهلل خامنه ای برای دستیابی به کرامت به 
مثابه حق شهروندی دو شرط اساسی وجود دارد:

1. وجود دولت کریمه
اولین شــرط تأمین حق کرامت وجود دولت کریمه است. معنای »اللهم 
انا نرغب الیک فی دوله کریمه« این اســت که پــروردگارا! ما از تو دولت 
کریمه می خواهیم. خود دولت کریمه هم شــرایطی دارد. دولت کریمه، 
دولتی است که عزیز و معتقد راسخ به آن، نفوذناپذیر است. دولت کریمه 
دارای پیام اســت و برای دنیا حرف نو دارد. ما این حرف نو را داریم. امروز 
مردم ساالری دینی ای که ما در کشور خود مطرح می کنیم، یک حرف نو 
است.62 ایشان الگوی دولت کریمه را دوره ده ساله حكومت پیامبر)ص( 

می دانند که دارای شاخصه های ذیل است:
ایمان و معنویت؛ انگیزه و موتور پیش برنده حقیقی در نظام نبوی، ایمانی 
است که از سرچشمه دل و فكر مردم می جوشد و دست و بازو و پا و وجود 
آن ها را در جهت صحیح به حرکت در می آورد. با این شاخص، دمیدن و 
تقویت روح ایمان و معنویت و دادن اعتقاد و اندیشه درست به افراد انجام 

می شود.
قسط و عدل؛ اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقی به حق دار- 

بدون هیچ مالحظه- است.
علم و معرفت؛ در نظام نبوی؛ پایه همه چیز، دانستن و شناختن و آگاهی 
و بیداری است. کسی را کورکورانه به سمتی حرکت نمی دهند؛ مردم را 
با آگاهی و معرفت و قدرت تشخیص، به نیروی فعال- نه نیروی منفعل- 

بدل می کنند.
صفا و اخوت؛ در نظام نبوی، درگیری های برخاسته از انگیزه های خرافی، 
شخصی، سودطلبی و منفعت طلبی مبغوض است و با آن مبارزه می شود. 

فضا، فضای صمیمیت و اخوت و برادری و همدلی است.
صالح اخالقی و ررفتاری؛ انســان ها را تزکیه و از مفاسد و رذائل اخالقی، 
پیراسته و پاک می کند؛ انســان با اخالق و مزکی می سازد؛ »و یزکیهم و 
یعلمهم الكتاب و الحكمة«.72 تزکیه، یكی از پایه های اصلی است؛ یعنی 

پیغمبر روی یكایک افراد، کار تربیتی و انسان سازی می کرد.
اقتدار و عزت؛ جامعه و نظام نبوی، وابســته، دنباله رو و دست حاجت به 
سوی این و آن درازکن نیســت؛ عزیز و مقتدر و تصمیم گیر است؛ صالح 
خود را که شــناخت، برای تأمین آن تالش می کنــد و کار خود را پیش 

 می برد.
کار، حرکت و پیشــرفت دائمی؛ توقف در نظام نبوی وجود ندارد. به طور 
مرتب، حرکت، کار و پیشرفت اســت. البته این کار، کار لذت آور و شادی 
بخشی است؛ کار خستگی آور و کسل کننده و ملول کننده و تعب آورنده ای 

راهبرد
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نیست؛ کاری است که به انسان نشاط و نیرو و شوق می دهد.82
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با شــاخصه هایی که برای نظــام نبوی ذکر 
می کنند، در دوره معاصر، جمهوری اســالمی را نظامــی می دانند که به 

دنبال تحقق دولت کریمه است.92

2. وجود شهروندان کرامت طلب
یكی از ویژگی های ایشان این است که مسائل نظری را در کنار مسائل عملی 
و قضایای ذهنی را با قضایای عینی تكمیل می کنند. انســان کامل معظم 
له صرفا ذهنی و انتزاعی نیســت بلكه آن را در خارج هم نشان می دهند و 
مصادیق آن را معرفی می کنند. آنچه در انسان اصالت دارد، همان ارزش های 
متعالی وجود اوست که با اراده خویش می تواند آن ها را بالفعل نماید.03 در 
اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای همه انسان ها از ویژگی ذاتی برخوردارند 
و می توانند کرامت اکتسابی را تحصیل نمایند. چنانچه تابع و شهروند یک 
دولتی شوند، کرامت آن ها باید تأمین و حفظ شود، زیرا پذیرش شهروندی 
و تن دادن به مقررات اجتماعی برای این است که انسان راحت تر به حقوق 
و تكالیف خود برســد و ارزش های متعالی را در وجود خویش ایجاد نماید. 
ایشان بر اساس آموزه های دینی، معتقدند چنانچه پذیرش شهروندي یک 
جامعه اي مانع دسترسي انسان به کرامت و کمال و سعادت شود، باید علقه 
شهروندي قطع و براي به دست آوردن کرامت به مكان دیگري هجرت کند 
و خود را به شــهروندي دولت فاضله13 و کریمه اي برساند. حضرت آیت اهلل 

خامنه اي هجرت را به سه نوع تقسیم مي کند:
ـ هجرت معنوي الي اهلل یعني نچسبیدن به یک مكان.
ـ هجرت براي به دست آوردن زندگي مدني و شهري.

ـ هجرت براي مدنیت و شهروندي جدید.
ایشان، هجرت پیامبر اکرم)ص( از مكه به مدینه را مصداق نوع دوم هجرت 
معرفي مي کنند و معتقدند پیامبر اسالم)ص( با این هجرت یک مدنیت به 
وجود آوردند. زیرا تا وقتي که مردم تابع مدنیت و تجمع و اجتماع به اصطالح 
شهري نشوند، نمي شود نسخه هاي الهي و اسالمي را روي آن ها اجرا کرد و 

آن ها را به جایي رساند.23

اصلآزادي
مقوله آزادي در فلســفه سیاســي حضرت آیت اهلل خامنه اي، از مفاهیم 
اساسي و پیچیده است. بر خالف بسیاري از متفكران، آزادي تنها پدیده 
اجتماعي یا سیاســي یا صرفاً یک امتیاز حقوقي نیست تا در قبال دولت 
حاکم و نظام سیاســي موجود تعریف شــود. آزادي با دو رویكرد ایجابي 
)برخورداري از حقوق انســاني و شهروندي( و ســلبي )رهایي از قیود و 
موانع( قابل طرح است و در اندیشه ایشــان به هر دو معنا وارد شده است. 
در معناي نخســت اعتقاد به آزادي و تأمین حقوق شهروندي در مسائل 
اجتماعي را ریشــه دار و داراي مبناي دیني معرفــي مي کنند33 و به این 
واقعیت ایجابي تصریح دارند که هر کسي که معتقد به وحدانیت خداست 
و توحید را قبول دارد، باید انســان را آزاد بداند.43 اما با رویكرد ســلبي، 
آزادي را در مقابل دو نوع موانع دروني وبیروني قــرار مي دهند و آن را به 
معناي رها شدن از قید و بند شهوات و طاغوت ها و امكان حرکت و پرواز به 
سوي اهداف متعالي معنوي و الهي در سایه یک نظام عادالنه اجتماعي و 

اقتصادي معرفي مي کنند.53 از نظر ایشان دو نوع سلطه ضد آزادي وجود 
دارد. یكي ســلطه قواي سیاسي اجتماعي و دوم ســلطه قواي غضبیه و 
شــهویه؛ و آزادي یعني رهایي از این دو نوع سلطه و در مقابل، انساني که 
بر اثر ضعف، ترس، طمع، حرص و بر اثر شــهوات نفساني مجبور مي شود 
تحمیالتي را و محدودیت هایي را قبول کند، آن انســان در حقیقت آزاد 
نیست.63 ایشان با اشاره به مبناي اعتقادي خویش در مورد آزادي، منشأ 
آن را در نصوص دیني و رسالت انبیا مي داند و بعثت را به معناي رهاننده 
انسان و آزاد کننده انســان معنا مي کنند.73 به تبع این بعثت، معتقدند 
اسالم از همان آغاز همه بشــریت و پیوان ادیان قبلي را به آزادي دعوت 
نمود و به صراحــت اعالم کرد: »قل یا اهل الكتاب تعالوا الي کلمه ســواء 
بیننا و بینكم اال نعبدوا اال اهلل و ال نتخذ بعضنا بعض ارباباً من دون اهلل.«83 
بیایید هیچ کدام از ما، دیگري را ارباب و سرور خودمان قرار ندهیم. فقط 
خداي متعال سرور همه با باشد. این شــعار اسالم و منشور جهاني اسالم 
است. آزادي اســالمي، یعني آزادي از غیر خدا و اسالم، که انسان را بنده 
خدا مي داند.93 بر اساس مبناي فوق، حرکت علیه آزادي یک حرکت علیه 
یک پدیده الهي است و مبارزه براي آزادي یک تكلیف است. چون مبارزه 
براي یک امر الهي است.04 پس آزادي از منظر ایشان، هم آزادي در محیط 
زندگي و برخوردار از همه مواهب زندگي و حقوق شــهروندي است و هم 
آزادي از قدرت هــاي دیكتاتور و مســتبد، آزادي از خرافات و جهالت ها، 
آزادي از تعصب هاي جاهالنه و کج فكري هــا، و هم آزادي از کمند قدرت 

استكبار، کمند اقتصادي قدرت ها و فشار سیاسي قدرت هاست.14

   اصول و مباني آزادي
آزادي در فلسفه سیاسي حضرت آیت اهلل خامنه اي، هم به مثابه حق انساني 
است و هم ناشي از مباني و باورهاي دیني است24 و از هر دو منظر انسان ها 
از مادر آزاد متولد مي شــوند و کســي حق ندارد آن ها را برده و اسیر وبنده 

خودش کند و حق آزادي آن ها را سلب کند.34
بر مبناي مباني انسان شناختي و هستي شناختي معظم له، انسان با آزادي 
تعریف نمي شود؛ بلكه آزادي با انسان معنا مي یابد. اگرچه ممكن است در 
مقطعي، آزادي، هدف کوتاه مدت قرار گیرد، اما حق آن است که آزادي، 
غایت زندگي نیســت، بلكه زندگي آزاد به دنبال ســعادت و کمال است. 
بشر مجموعه انگیزه ها و غرائض متضادي دارد و مكلف است در خالل این 
انگیزه هاي گوناگون راه کمال را بپیماید. آزادي به او داده شــده به خاطر 
پیمودن راه کمال است. همین آزادي با این ارزش براي تكامل است؛ کما 
این که خود حیات انسان براي تكامل است.44 ایشــان با استناد به آیه »و 
ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون«؛54 خدا جــن و انس را آفریده براي 
رسیدن به مرتبه عبودیت الهي که بســیار مرتبه واالیي است. آزادي هم 
مثل حق حیات اســت، مقدمه اي اســت براي عبودیت. اسالم، آزادي را 
همراه با تكلیف براي انسان دانسته که انسان بتواند با این آزادي تكالیف، 
کارهاي بزرگ و انتخاب هــاي بزرگ انجام دهد و به تكامل برســد.64 بر 
مبناي این باور دیني است که ایشــان معتقدند هیچ کس غالم و کنیز به 
دنیا نیامده است. همه انسان ها آزادند74 و آزادي از ره آوردهاي دنیاي غرب 
نیست، بلكه ریشــه الهي دارد.84 آزادي مالزم با اسالم است، به طوري که 
هیچ کدام بدون دیگري قابل تصور نیست؛ اســالم منهاي آزادي، اسالم 

چنانچه پذیرش شهروندی یک جامعه ای مانع دسترسی انسان به کرامت و کمال و سعادت 
شود، باید علقه شهروندی قطع و برای به دست آوردن کرامت به مکان دیگری هجرت کند و 

خود را به شهروندی دولت فاضله38 و کریمه ای برساند

 انگیزه و موتور 
پیش برنده حقیقی 

در نظام نبوی، 
ایمانی است که 

از سرچشمه 
دل و فکر مردم 

می جوشد و دست 
و بازو و پا و وجود 
آن ها را در جهت 
صحیح به حرکت 
در می آورد. با این 
شاخص، دمیدن و 
تقویت روح ایمان 
و معنویت و دادن 

اعتقاد و اندیشه 
درست به افراد 

انجام می شود
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واقعي نیست و آزادي در غیر اسالم هم توهمي بیش نیست.94
یک ســري اصول و قواعد مســلم و ثابتي در فلســفه سیاسي حضرت 
آیت اهلل العظمــي خامنه اي وجــود دارد که حرکت به ســمت آن ها، 
ارزش و ارزش آفرین و تكامل محســوب مي شــود. این اصول و قواعد 
میزان ارزشیابي ســایر مفاهیم و ارزش هاي سیاسي هستند. آزادي از 
جمله مفاهیم سیاسي است که در چارچوب این اصول تبیین، تعیین 
و تحدید مي شود. اگر آزادي نردبان رشد و ترقي براي رسیدن به کمال 
و سعادت و حیات طیبه باشد بسیار ارزشمند است؛ اما اگر در خدمت 
ضایع کردن فرآورده هاي ارزشــمند معنوي یا مــادي یک ملت به کار 
گرفته شود، همین آزادي مضر است05 و سبب فساد و گمراهي انسان 
مي شــود. در این جا به برخي از اصول و مباني آزادي در اندیشه ایشان 

اشاره مي شود:
آزادي، ریشه در اراده الهي دارد. بنابراین براي انسان »اصالت آزادي« وجود 

دارد و قید و بندهاي خارجي و اسارت هاي اجتماعي عارضي هستند.15
آزادي به دلیل اصالت الهي ریشه در فطرت25 و طبیعت انساني دارد و جزو 

حقوق اساسي همه انسان هاست و قابل سلب نیست.35
جایگاه فطري، الهي و طبیعي آزادي آن را به مثابه یک حق ضروري و عقلي 

قرار داده است. 
خداوند تأمین این حق فطري را بر انسان ها به صورت تشریعي واجب کرده 
است، به طوري که هم بر انسان ها واجب است حق آزادي خود را مطالبه و 
محافظت کنند و هم بر دیگران حرام است که این حق را از سایرین سلب 

کند.45
با همه اهمیت و اصالت آزادي، این عطیه الهي براي انسان ها، نقش ابزاري و 
مقدمه اي دارد تا انسان ها بتوانند کارهاي بزرگ و انتخاب هاي بزرگ بكنند 

و بتوانند به تكامل برسند.55
تأمین و تحقق آزادي واقعي انسان تنها در سایه دین امكان پذیر است.65

آزادي از اساسي ترین مباني انتخاب انسان است؛ به طوري که بدون آزادي، 
انتخابي براي انسان در زندگي فردي و اجتماعي باقي نمي ماند.75

آنچــه در دنیــاي معاصر به نــام آزادي مطرح شــده، بخــش کوچک و 
تحریف شده اي از آزادي است.85

مهم ترین رکن آزادي انسان، رهایي دروني انســان از اسارت هوا و هوس، 
شــهوات، تمنیات و خواهش هاي نفســاني و رذایل و اوصاف ضد اخالقي 

است.95
آزادي از نظر ایشان از پدیده هاي مهم، پیچیده و چند ضلعي است که باید 
به صورت واحد ارزش گذاري بشــود، با این تفاوت که ابعاد دروني آزادي،06 
بیشــتر مورد توجه قرار دارند و بالطبع موانع آزادي دروني از موانع بیروني 
تأثیرگذارتر است.16 از مصادیق این نوع آزادي، به آزادي فكري و فرهنگي، 
آزادي از خرافات و جهالت ها، آزادي از تعصب هاي جاهالن و کج فكري ها26 
اشاره شده است و آزادي از شــر نظام ها و ســنت ها و رویه هاي جاهلي و 
طاغوتي و تشــریفات، تجمالت، مواضع طبقاتي نادرســت و ضد انساني، 
رنگ سیاه و سفید، این نژاد و آن نژاد و شــرایط اقلیمي است.36 مهم ترین 
آزادي هاي خارجي را هم در قالب آزادي سیاسي، یعني رها شدن از قید و 
بند طاغوت ها46 و قدرت هاي دیكتاتور و مستبد و فشارهاي سیاسي آن ها 

معرفي کرده اند.56

اصلمشارکت
فلسفه سیاســي حضرت آیت اهلل خامنه اي، از دو نوع مشارکت مطلوب، 
متناســب با نظام مردم ســاالري دیني و مشــارکت غربي متناسب با 
نظامات غیر دیني غرب نام برده و با معیارهایي بیان شده است. مشارکت 
سیاســي دیني را مي توان چنین تعریف کرد: مشــارکت سیاسي نوعي 
فعالیت ارادي و داوطلبانه با اهداف و انگیزه هاي الهي اســت که از طریق 
آن شــهروندان یک جامعه در امور سیاســيـ  اجتماعي خود بر اساس 
وظیفه با همدلي و همراهي شــرکت مي کنند و به صورت مســتقیم یا 
غیر مستقیم،66 حمایت جویانه76 یا رقابت آمیز86 در شكل دادن به حیاب 
سیاسي و اجتماعي خویش سهیم مي شوند. در واقع مشارکت سیاسي به 
معناي احساس تعلق به جامعه،96 درگیر شدن، سهیم شدن و همكاري 
در فراگردهاي سیاسي اســت که به گزینش نوع حكومت، ساختارها و 
رهبران سیاسي مي انجامد و سیاســت عمومي را تعیین مي کند یا بر آن 
اثر مي گذارد؛ به گونه اي که در فرآیند اداره جامعــه اعم از برنامه ریزي، 
ســامان دهي، هماهنگي و نظارت در راســتاي دســتیابي به اهداف آن 
جامعه، اثر دارد. از این نظر، مشــارکت سیاســي، فرآیندي اســت که 
شــهروندان در آن به فعالیتي ارادي و داوطلبانه دست مي زنند. در حالي 
که مشارکت غربي از نظر ایشــان رفتاري است بر پایه انگیزه هاي دنیوي 
و قدرت طلبانه07 که در آن شــهروندان موافق یا مخالف، سازمان یافته یا 
بدون سازمان، به طور داوطلبانه با روش هاي مشروع و یا نامشروع، براي 
تأثیر و انتخاب سیاست هاي عمومي، اداره امور عمومي، انتخاب رهبران 
سیاسي اقدام مي کنند. این نوع مشارکت که از روح معنوي و وظیفه دیني 
تهي است، تحت تأثیر عوامل مادي زیادي قرار دارد که در نهایت از آن به 

مشارکت صوري، ظاهري و نمایشي و تصنعي مي توان تعبیر کرد.17

اصلمردمساالريدیني
مردم ساالري دیني، ســاختاري از نظم سیاسي اســت که در چارچوب 
نظام سیاسي اســالم مطرح شده اســت. اگر چه این ســاختار در دوره 
مدرن پیشنهاد شده است، اما ماهیتي مدرن ندارد و بر همه سطوح نظم 
سیاسي؛ »نظم سیاسي نبوي«، »نظم سیاســي علوي«، »نظم سیاسي 
مهدوي« و »نظم سیاسي نیابي« فقیه محور دوره غیبت، منطبق مي شود. 
همان طور که حضرت آیــت اهلل خامنه اي در توصیــف حكومت مدینه 

پیامبر)ص( آن را مردم ساالري مي نامند.27
مردم ســاالري دیني، مفهومي مرکــب از دو جزو »مردم ســاالري« و 
»دیني« نیست، بلكه حقیقت واحد درون دیني و جاري در جوهره نظام 
اسالمي است که فقط در چارچوب مسائل دیني قابل تعریف است.37 این 
حقیقت واحد درون دیني در تعین خارجي خود، داراي اجزائي است که 
در نسبت ســنجي ممكن اســت برخي داراي اولویت و اهمیت بیشتري 
باشد. یک جزو »دین« و احكام دیني است و جزو دیگر»مردم« و خواست 
عمومي آن هاســت و جزو ســوم »حكومت« و نظم سیاسي است که در 
درون آن، سلسله مراتبي از نقش ها و جایگاه هاي تصمیم گیري، تقنیني 
و اجرایي به سامان رسیده است و جزو چهارم عنصر معنوي »حاکمیت« 
است که این نظم سیاسي را به مثابه یک واحد مستقل تحت آموزه هاي 

دین متمایز ساخته است.

راهبرد

آزادی در فلسفه 
سیاسی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، 
هم به مثابه حق 
انسانی است و 
هم ناشی از مبانی 
و باورهای دینی 
است و از هر دو 
منظر انسان ها از 
مادر آزاد متولد 
می شوند و کسی 
حق ندارد آن ها را 
برده و اسیر وبنده 
خودش کند و حق 
آزادی آن ها را 
سلب کند
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مردم ســاالري دیني یک نظام آرمانی47 قابل تحقق در جامعه اســالمي 
است که هم  ریشه در باطن مردم و هم در مقررات دارد و الگوي عملي آن 
در زمان حضور معصومان، رفتار سیاســي امیرالمؤمنین)ع(57 و در زمان 
غیبت، نظام والیت فقیه، در ایران است.67 بنابراین مفهوم مردم ساالري 
دیني، ناظر به مدلي از حكومت اســت که بر مشروعیت الهي و مقبولیت 
مردمي گفته مي شود و در چارچوب مقررات الهي قرار دارد و در راستاي 
حق مداري، خدمت محوري و ایجاد بســتري براي رشد و تعالي مادي و 

معنوي، ایفاي نقش مي کند.77
مردم ساالري دیني، خاســتگاه نویني پیدا کرده اســت و در موارد ذیل با 

مردم ساالري غربي مشابهت دارد، به طوري که در هر دو نظام معتقدند به:
- ذي حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت.

- زمینه سازي براي مشارکت مردمي در تمام مراحل تصمیم گیري سیاسي 
و اجتماعي.

- تعیین انتخابات، به عنوان طریق قانوني اعمال مردم ساالري.
- الزام به رأي اکثریت در امور اجرایي.

- احترام به آزادي هاي فردي و جمعي.
- توســعه همه جانبه و رشد و شــكوفایي خالقیت ها در پرتو تضارت آرا و 

تعامل افكار.
مع الوصف تفاوت هاي اساســي بین ایــن دو رویكرد وجــود دارد. همین 
تفاوت هاســت که تا حدودي چیستي مردم ســاالري دیني و تمایزات و 
شاخصه هاي آن را تبیین مي کند. در زیر به مواردي از این تفاوت ها اشاره 

مي شود:
در مردم ساالري غربي، حاکمیت ملي به طور مطلق پذیرفته مي شود؛ ولي 
در مردم ساالري دیني با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت ملي به 

صورت نسبي و در طول حاکمیت الهي خواهد بود.
مردم ســاالري غربي، رأي اکثریت را به صورت مطلق مــالک عمل قرار 
مي دهد، اما در مردم ســاالري دیني در بعد قانون گذاري، رأي اکثریت در 

چارچوب شریعت مورد قبول همان اکثریت پذیرفته مي شود.
در مردم ســاالري غربي، حاکمیت اوالً و بالذات از آن مردم اســت، ولي در 
مردم ساالري دیني، حاکمیت اوالً و بالذات از آِن خداست و حاکمیت مردم 

در طول حاکمیت خداوند است و نه در عرض آن.
در مردم ســاالري غربي، دین صرفاً امري شخصي و مربوط به حوزه فردي 
است؛ اما در مردم ســاالري دیني، دین، حوزه فردي و اجتماعي مردم را در 

بر مي گیرد.
مردم ساالري غربي با مردم ساالري دیني در ارائه تعریف از بشر و حقوق آن 

در پاره اي از موارد دیگر با هم اختالف دارند.
نظام مردم ساالري دیني، با این پیش فرض بنا شده است که هیچ کس حق 
اعمال حاکمیت ندارد. حاکمیت تنها متعلق به خداوند است، زیرا خداوند به 

عنوان آفریننده هستي مالک حقیقي و مطلق آن است.
حق امر کردن و فرمانروایي ناشــي از مالكیت حقیقي است و خداوند نیز 
به دلیل مالكیت حقیقي و مطلق بر هستي و انسان، تنها کسي است که 
حق حكمراني بر انسان را دارد. تنها خداوند مي تواند این حق را به افرادي 
خاص واگذاري کرده و چنین اشخاصي به موجب نصب از جانب خداوند 
حق فرمانروایي بر انســان  را دارند.87 خداوند چنیــن حقي را به پیامبر و 

امامان معصوم واگذار کرده است و از این رو آنان مصادیق قطعي حاکمان 
مشروع هستند.97 پیامبر و امامان نیز مي توانند این حق را به برخي به طور 
خاص و یا به طور عام واگذار کنند و چنین اشخاصي نیز حق صدور فرمان 
و حكمراني را دارند.08 امامان معصوم در عصــر غیبت، فقیهان را به طور 
عام جانشــین خود قرار داده اند و آنان به موجب نصب از جانب ائمه حق 
صدور فرمان را دارند.18 در این نظام، خداوند خالق انسان، جهان و منشأ 
و مصدر همه امور عالم است و به توانایي ها و نیازهاي انسان واقف است و 
بر اساس آن، برنامه زندگي انســان را تنظیم و تدوین مي کند. در اندیشه 
سیاسي حضرت آیت اهلل خامنه اي، حق حكومت از ناحیه خداوند هیچ گاه 
قابل تفویض نیست، حتي به پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( نیز تفویض 
نشده است؛ حقي است الهي که از مجاري خاصي با شرایط ویژه اي اعمال 
مي شــود و در همان حال که انســان هایي متولي اداره و اجراي قدرت 

سیاسي هستند، حكومت متعلق به خداوند است.28

مردم ساالري دیني یک نظام آرمانی قابل تحقق در جامعه اسالمي است که هم  ریشه در 
باطن مردم و هم در مقررات دارد و الگوي عملي آن در زمان حضور معصومان، رفتار سیاسي 

امیرالمؤمنین)ع( و در زمان غیبت، نظام والیت فقیه، در ایران است
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جمعبندی
نظام سیاســی، جایگاه مهمی در منظومه فكری مقــام معظم رهبری 
دارد. شــرح مفاهیم اساســی و دانش واژه های این نظــام، خواننده را به 
درون شــبكه مفهومــی آن وارد می کند و تبیین بنیان هــای معرفتی، 
هستی شناختی، انسان شناختی و فرجام شــناختی، این زمینه را فراهم 
ساخت تا روشن شود که روبناهای نظام سیاســی و عناصر و اجزای این 
نظام مبتنی بر زیرساخت های اندیشــه و پیش فرض های قطعی است. 
مبانی توحیدی و الهی در ســاخت اجتماعی و سیاســی جامعه انسانی 
نقش آفرین هستند. با بازســازی مبادی معرفتی، بحث غایت که نقش 
جهت دهندگی عناصر اندیشه را دارد، مطرح شد و نشان داده شد که بر 
خالف اندیشمندان رفتارگرا، دستگاه معرفتی حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
نشان می دهد که ایشان غایت مدار هســتند و همه اجزا و عناصر اندیشه 
ایشــان جهت گیری غایی دارد. در ورای همه رفتارها و افكار سیاســی 

ایشان، تحصیل سعادت، نیل به کمال و دستیابی به حیات طیبه، وجود 
دارد. بعد از تبیین مبدأ و معاد این دستگاه اندیشه، به عناصر قوام بخش 
در قالب دو گفتار اساسی اصول ارزشی و اصول راهبردی نظام سیاسی از 
منظر حضرت آیت اهلل خامنه ای پرداخته شــد. از تبییه سه اصل ارزشی 
دین و سیاست، مشروعیت نظام سیاسی و ضرورت آن، این نتیجه قطعی 
به دست آمد که در منظومه فكری ایشان، ماجرای سیاست و ارتباط آن 
با دین، ضرورتی غیرقابل انكار است و مشروعیت نظام سیاسی ریشه در 
دین دارد. اصل اساسی شهروندی در کنار شهریاری در این منظومه نیز 
تبیین شــد و حقوق فطری، طبیعی، وضعی و شرعی شهروندان جامعه 
مطلوب بررســی شــد و مقوله های متعالی ای چون اصل کرامت، اصل 

 .آزادی، اصل مشارکت و اصل مردم ساالری دینی بیان گردید
*برگرفته از کتاب »منظومه فکری آیت اهلل العظمی خامنه ای«
 عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران
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اندیشه     فاطمی

مقامات فاطمی
بانویبانوان

ندایرسایستمستیزی
نسخهانسانیت
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یادداشت

مقامات فاطمـــݡݡݡی
جایگاه و منزلت 
حضرت زهرا )علیها السالم(
مجتبی گودرزی

فاطمه)س( در جهــان آفرینش و در دنیای 
اســالم نقش محوری دارد. روایات بسیاری 
متذکر شــده اند که اگر فاطمــه)س( نبود 
آفرینــش جهان نبــود. در دنیای اســالم 
او محور اســالم، محــور رســالت، محور 
امامت و خالفت منصوص اســت. او محور 
اهل بیت)ع( اســت و محور اصحاب کســا، 
تداوم بخش نسل پیامبر اســت در جریان 
مباهله او مصداق نســاء و الگوی همه نیک 
زنانی است که تا قیام قیامت بر تارک تاریخ 
بشریت می درخشند. مهدی امت که چشم 
جهانیان منتظر اوست از نسل فاطمه)س( 
اســت پس فاطمه )س( مادر اسالم است و 
مادر قرآن، ام ابیها و ام االســالم است.اگر به 
حدیث »لوالک لما خلقــت اال فالک«1 که 
در شــأن پیامبر اسالم اســت توجه شود، 
باید فاطمه را محور آفرینش دانســت از آن 
بابت که بدون وجود او نسل پیامبر منقطع 
بود وتداوم بخشــی اســالم تا قیام قیامت 
که توســط نسل فاطمه)س( اســت بی  اثر 
می  ماند. فاطمه)س( همچنین محور تداوم 
عصمت است. فاطمه زهرا)علیها السالم( در 
نزد شــیعیان اگر چه امام نیست، اما مقام و 
منزلت او در نزد خداوند و در بین مسلمانان 
به خصوص شیعیان، کمتر از سایر ائمه)ع( 
نیست.مواردی که تا اندازه ای گویای مقام و 

جایگاه آن حضرت است عبارتند از: 

1. خطبه فدکیه؛ عبارات متقن و پرمغز این 
خطبه در باب توحید ذات اقدس ربوبی و نیز 
معرفت و بینش نسبت به رسول اکرم)ص( 
و تبیین امامت و همچنیــن احتجاجات به 
قرآن کریم و بیان علت تشریع احكام، خود 
حكایت از دریای بی کران علم اوســت که 

متصل به منبع وحی است. 

2. مرجعیت علمی آن حضرت به گونه ای 
که زنان و یا حتی مردان مدینه در مســائل 
دینــی و اعتقادی بــه آن بزرگــوار رجوع 
می کردند و با اســتدالل و منطق قوی وی 
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که حاکی از تســلط بر قرآن کریم و شرایع 
اسالمی بود قانع می شدند.

3.مقام عصمت
فاطمــه  حضــرت  عصمــت  بیــان  در 
)علیهاسالم( همانند عصمت سایر ائمه)ع( 
و پیامبر)ص( اســت یعنــی مصونیت او نه 
تنها از گنــاه و لغزش بلكه از ســهو و خطا، 
نیز هست. او معصومه است، یعنی محصوره 
از گناه، یعنی ممنــوع و محفوظ از لغزش و 
انحراف لــذا می تواند الگو باشــد. عصمت 
یک سبب شعوری اســت که به هیچ وجه 
مغلوب نمی  شــود و از انواع شعور و ادراکی 
نیست که ما با آن آشنائیم و از سنخ علوم و 
ادراکات متعارضی نیست که قابل اکتساب 
و تعلم باشد. که در این قسم استدالل به آیه 

تطهیر ما را از دیگر ادله بی نیاز می کند. 

4.تکریم پیامبر
رســول اکرم)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( 
بارها فاطمه او را ستود و تجلیل نمود. نقل 

شده است که می فرمود: » فداها ابوها«2
»پدرش به فدایش باد« و گاه خم می شــد 
و دســت او را می بوســید. به هنگام سفر از 
آخرین کســی که خداحافظــی می کرد، 
فاطمــه )علیها الســالم( بود و بــه هنگام 
بازگشــت به اولین محلی که وارد می شد، 
خانه او بــود. و نیز بارها  فرمــود: » فاطمه 
بضعه منی من آذاهــا آذانی«3»فاطمه پاره 
تن من است هر کس او را بیازارد مرا آزرده 
اســت.« و یا می فرمود: »من بوی بهشــت 
را از او استشــمام می کنــم.« او مظهر رضا 
و غضب الهی اســت ان اهلل یرضــی لرضاء 
فاطمة و یغضب لغضبها.4 چــرا که رضای 
فاطمه)علیها الســالم(، تنها در مسیر حق 
بدســت می آید و غضب او فقط در انحراف 
از حق و عدول از اوامر الهی حاصل می شود 
و در این امر حتی ذره ای تمایالت نفســانی 
وجود ندارد. رســول خدا در جای دیگری 
فرمود:  » فأّمــا ابنتی فاطمه فانها ســیدة 

نســاء العالمین من االولین و االخرین« 5او 
برترین بانوی اسالم و سیده زنان عالم است. 
او همسر شهید اســت و تربیت کننده نسل 
شــهید و خود زن شــهیده، واجد کماالت 
انسانی است و نمونه تربیت محمد)صلی اهلل 
علیه و آلــه( او تنها زنی اســت که از همان 
آغاز حیات و تشّكل، براساس اصول متعالی 
اسالم و ارزش های اسالمی رشد و پرورش 
یافته و به درجه ای رسیده است که او را در 
عالم زنان همتائــی و در عالم مردان کفوی 
جز علی)ع( نبوده اســت. تعبیرات رسول 
خدا)ص( درباره او تعبیر فرشــته  ای است 
در صورت انســان  » فاطمة خلقت حوریة 
فی صورة انسیة یا فاطمه، ان اهلل اصطفاک 
و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین.«6 
ای فاطمه)س( خدای ترا برگزید و مطهرت 
گردانید و ترا بر زنان جهــان برتری داده و 
انتخاب کرده اســت  او نه فرشته بلكه فوق 
فرشته است و حتی فرشتگان در خدمت او 
بودند. حضرت مهدی عج از فرزندان اوست 
و این بشــارت را پیامبر به او داده بود.  »یا 
فاطمة منا خیر االنبیاء و هو ابوک و منا خیر 
االوصیاء و هو بعلک و منا خیر الشــهداء و 
هو حمزة عم ابیک و منهــا من له جناحان 
یطیر بهما فی الجنة حیث شــاء و هو جعفر 
ابن عم ابیک و منا ســبطا هذه االمة و سید 
شــباب اهل الجنة الحسن و الحسین و هما 
ابناک و اللذی نفســی بیده منا مهدی هذه 
االمه و هــو من ولــدک «7 ای فاطمه)س( 
بهترین پیامبران از ماســت و آن پدر تست 
و بهتریــن اوصیاء از ماســت و آن شــوهر 
تست و بهترین شــهیدان از ماست که آن 
حمزه سیدالشــهداء عموی پدر تست و از 
ما شهیدی اســت که او را در بهشت دو بال 
است که به وســیله آن در بهشت هر کجای 
که بخواهد پرواز می  کند و آن جعفر پســر 
عموی پیامبر تســت و از ما دو سبط پیامبر 
این امتند که ســید جوانان اهل بهشتند و 
آن حســن و حسین دو پســر تو هستند و 
قســم به آن کس که جانم در دست اوست 

مهدی ایــن امت از ماســت و او از فرزند تو 
می باشد.  امام صادق)ع( در تفسیر و معنی 
آیه» انا انزلنا فی لیلة القدر،« فاطمه)س( را 
معنی آن دانســته و مصداق کسی می داند 
که در شــب قدر نــازل شــده. 8او مصداق 
»آیه انا اعطیناک الكوثر« اســت و شماتت 
کننــدگان پیامبر مصــداق ابترند، فاطمه 
خیر کثیــر اســت و.......در روایت دیگری 
پیامبر اکــرم ص دربــاره  اش فرمود: جعل 
اهلل مهر فاطمة الزهراء شفاعة المذنبین من 
امة ابیها 9خداوند مهــر فاطمه زهرا)س( را 
شفاعت گنهكاران امت پدرش قرار داد، امام 
باقر)ع( فرمود: در قیامت کنار آتش دوزخ، 
برای مادر مــا فاطمــه )ع( جایگاهی بلند 
است که به منظور شفاعت و نجات دوستان 
می  ایستد و گنهكاران به دختر پیامبر پناه 
می  برند و امام صــادق)ع( هم در تأیید این 
سخن فرمود: معنی خیر کثیر همین است.  
او محور اهل کسا است. هم فاطمة و ابوها، و 

بعلها و بنوها.
در روایتی در ذیل آیه شــریفه» ولســوف 
یعطیک ربک فترضی« آمده اســت به اذن 
خداوند حضرت زهرا)س( می تواند آن قدر 
شــفاعت کند تــا راضی شود.10انشــاء اهلل 
شفاعت شــفیعه روز جزا شــامل همه  ما 

 .بشود
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امامت و همچنین 
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احکام، خود 

حکایت از دریای 
بی کران علم 

اوست که متصل 
به منبع وحی است
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الگو

و  نبوت  وصل  حلقة  که  بانویی  از  سخن 
امامت، دختر خاتم انبیا، همسر سید اوصیا 
و مادر دو سرور جوانان اهل بهشت است 
گفته اند:  چنان که  اما  نیست،  آسانی  کار 
قدر  به  هم  کشید،  نتوان  اگر  را  دریا  آب 
ازاین رو به جرعه ای  باید چشید،  تشنگی 
از این بیکران کوثر بسنده می کنیم و در 
این نوشتار به برداشتی از سبک زندگی آن 

بزرگوار می پردازیم.

خانه داری امری است که امروزه بسیاری از 
زنان، با بی مهری از کنار آن می گذرند و آن 
را سبب نقصان و خســران زن می شمارند، 
و کار در بیرون از منزل را مایة ســرافرازی، 
پیشــرفت و کمــال او می داننــد، ازاین رو 

پیوسته از خانه گریزان اند.
از ســوی دیگر می دانیم که سبک زندگی 
بانوی بانوان، فاطمة زهــرا)س( مبتنی بر 
خانه داری بود و ایشان، چه آن هنگام که در 

خانة پدر به سر می برد و تاج »ام ابیها« را بر 
سر داشت و چه آن گاه که در منزل علی)ع( 
به سر می برد و تاج کفویت علی)ع( را بر سر 

داشت، خانه داری می کرد.
شــگفتا که پیــش از فاطمه نیــز مادرش 
خدیجه، همســر پیامبر)ص(، که او نیز در 
زمرة چهــار زن برگزیده در نزد خداســت، 
خانــه داری را برگزید و در بیــرون از منزل 
به دنبال شــغل و منصبی نگشت و پس از 

بانوی بانوان
گذری کوتاه بر سبک زندگی فاطمی

حجت االسالم کاظم دلیری
مدیر پروژه سبک زندگی مرکز اخالق و تربیت اسالمی
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فاطمه نیــز دخترش زینــب، قهرمان 
کربال، بســان مادر و مادربزرگ خود، 
خانه داری را اختیــار کرد و در بیرون از 
منزل در جستجوی شــغل و منصبی 

نبود.
اما ســّر این که بانــوان برگزیــده، با 
آن کــه همــه در خانــة بزرگ تریــن 
شــخصیت های اجتماعــی عصر خود 
بودنــد و می توانســتند پله های ترقی 
را بــه آســانی و در انــدک زمانی طی 
کنند، امــا خانه نشــینی را برگزیدند و 
در بیــرون از خانه در تكاپوی شــغل و 
مقامی برنیامدند چه بود؟ آیا این سبک 
زندگی آنان از ســر غفلت و بی توجهی 
بود یا از روی عمد و دانایی؟! آیا فضیلت 
و کمالی برای بانوان هست که حضرت 
فاطمه)س( و مــادر و دختــر او آن را 
فروگذاشتند و زنان امروز در جستجوی 
آنند؟! آیا آن ســبک زندگی، ویژة آن 
دوران بود و به سبب تغییر زمانه، عصر 
ما دیگر خانه داری بانوان را برنمی تابد؟

این ها پرســش هایی اســت که هر زن 
شیعه باید پاسخ مناســبی برای آن ها 
داشته باشد تا در انتخاب سبک زندگی 

خود موفق باشد.
در این نوشــتار در صدد پاسخ تفصیلی 
به این پرسش ها نیستیم، اما با اشاراتی 
گذرا می کوشیم خوانندگان محترم را 
به تفكر و مطالعة بیشتر در این موضوع 

مهم واداریم.
1. بدون شــک دوســت و دشــمن به 
فضائــل حضــرت فاطمة زهــرا)س(، 
حضــرت خدیجــه)س( و حضــرت 
زینب)س( همچون ایمان و یقین، علم 
و فرزانگی، عبادت و خداپرســتی، زهد 
و ساده زیســتی، صبر و بردباری، عفاف 
و پاکدامنی، سخاوت و ازخودگذشتگی 

ایشــان اعتراف و اذعان دارند، اما باید 
پرســید که آن بزرگــواران این فضائل 
را در کجا به دســت آوردند؛ در خانه یا 
بیرون از آن؟ پاســخ به این پرسش هم 
روشن است چون بدون  شک آنان این 
فضائل را در خانه به دست آوردند نه در 

بیرون خانه.
پس خانه داری با کســب فضائل انسانی 
منافاتی ندارد و زنان را از کسب فضائل 
حقیقی انسانی بازنمی دارد. برای مثال 
خطبة فدکیــة حضرت زهــرا)س( در 
مســجد النبی)ص(ـ  کــه آن را بداهه 
انشــا کردندـ  ســندی محكم بر مقام 
شامخ علمی ایشان است و خطابة غرای 
حضرت زینب)س( در جمــع کوفیان 
بی وفا و محاجة او بــا فرعون زمان خود، 
یزید، در دوران اسارت و در کاخ یزید، بر 
مقام منیع علمی آن حضرت و عقیله و 
عالمه بودن وی شهادت می دهد. از سوی 
دیگر این حرکت های بزرگ سیاســی، 
ماهیت ســتمكارانة حكومت های وقت 
را افشــا کرد، اما جالب توجه اســت که 
آن بزرگواران بــا این ظرفیت های باالی 
سیاسی و شــجاعت و شهامت، هیچ گاه 
بــه دنبــال به دســت گرفتن مناصب 
رسمی سیاسی و اجتماعی نبودند و این 
حرکت های خود را در ضمن خانه داری 

و پرده نشینی خود انجام دادند.
حضرت زینــب)س( در قیــام خونین 
کربــال بــه خواســت بــرادرش امام 
حســین)ع( او را همراهــی کرد و پس 
از شــهادت او نیز تا کوفه و شــام سفر 
پرمحنت اســارت را به جــان خرید و 
مظلومیت و غربت امام حســین)ع( را 
در کوفه بی وفا و شام بال فریاد کرد، اما 
این حرکت سیاسی تنها در قالب انجام 
تكلیف شرعی و با رعایت همة اصول و 

ضوابط عفاف بود و بس و پیش و پس از 
آن و حتی در طول سفر نیز آن حضرت 

پرده نشین بود.
2. بنا بر ضبــط تاریخ و حدیث حضرت 
خدیجه)س(، پیش از ازدواج با پیامبر 
اکرم)ص( تجارت می کرد و بنا بر برخی 
نقل ها از ثروتمندان بــزرگ مكه بود، 
اما نه به این صورت که خود به ســیر و 
ســیاحت بپردازد، یا در بیرون از خانه 
دکان و دکه ای باز کنــد، بلكه افرادی 
را می گماشــت تا با سرمایه اش تجارت 
کنند و خود در خانه به سر می برد، پس 
فعالیت اقتصادی زن نیز با خانه داری او 
قابل جمع است. همو زمانی که پیامبر 
اکــرم)ص( در محاصــرة اقتصادی و 
سیاسی قرار گرفت، با فداکاری تمام از 
همة مال خود گذشت و مالش را فدای 

دین نوپای اسالم کرد.
3. هر زنی باید پیش از اشتغال در بیرون 
از خانه پاســخی مناسب به این پرسش 
داشــته باشــد که هدف وی از کار در 
بیرون از منزل چیســت؛ آیــا به انگیزة 
کســب کمال واقعی یا حداقل رفع نیاز 
واقعی اســت یا به انگیزة حرص بر دنیا، 
مال اندوزی، تفاخر و تكاثــر در اموال و 
القاب است؛ چنان که در برخی از روایات 
آمده اســت که در دورة آخرالزمان زنان 
به خاطر حرص بر دنیا با همسرانشــان 
در تجارت مشــارکت می کننــد. و به  
همین سان می توان گفت: زنان به خاطر 
حرص بر دنیا بــا مردان در سیاســت 
مشــارکت می کنند و بــرای حرص بر 
دنیا در خیابان ها بــه تبرج و خودنمایی 

و بی عفتی می پردازند.
امید که هر روز بیش از پیــش با ابعاد 
گوناگون زندگی معصومان)ع( آشــنا 

 .شویم
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دوست و دشمن 
به فضائل حضرت 
فاطمة زهرا)س(، 

حضرت 
خدیجه)س( 

و حضرت 
زینب)س( 

همچون ایمان 
و یقین، علم و 

فرزانگی، عبادت 
و خداپرستی، زهد 

و ساده زیستی، 
صبر و بردباری، 

عفاف و پاکدامنی، 
سخاوت و 

ازخودگذشتگی 
ایشان اعتراف و 
اذعان دارند، اما 
باید پرسید که 

آن بزرگواران این 
فضائل را در کجا 
به دست آوردند؛ 
در خانه یا بیرون 

از آن؟

خانه داری با کسب فضائل انسانی منافاتی ندارد و زنان را از کسب فضائل حقیقی انسانی بازنمی دارد. برای 
مثال خطبة فدکیة حضرت زهرا)س( در مسجد النبی)ص(ـ  که آن را بداهه انشا کردندـ  سندی محکم بر مقام 

شامخ علمی ایشان است
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حضرت فاطمه زهرا)س( به مقام واالیی دست یافته بود که بر اساس 
دیدگاه شیعهـ  که برگرفته از آیه تطهیر استـ  دارای مقام عصمت 
بود. پیامبر اکرم)ص( پس از نزول آیه تطهیر به مدت شش ماه هر 
روز هنگام رفتن به مسجد برای نماز صبح، در برابر خانه فاطمه)س( 
می ایستاد و آیه تطهیر را تالوت می کرد و با خطاب اهل بیت، به 

اعضای آن خانواده سالم می داد و آنان را به نماز فرا می خواند.

از نگاه امام خمینی حضرت زهراء)س( افتخار خاندان وحی است 
و چون خورشید بر تارک اسالم می درخشد و تاکنون هیچ کس از 
عهده شناخت و معرفی ایشان برنیامده اســت. امام خمینی خود 
را از شناخت و معرفی ایشان قاصر دانســته و سخن گفتن درباره 
فاطمه)س( را تنها یادی از ایشان می داند، و معتقد است احادیثی 
که درباره شــأن و مقام فاطمه)س( آمده، به مقدار فهم مستمعان 
بوده اســت. و دیگران نیز از عهده ســتایش او بــر نیامده و هرچه 
درباره او گفته اند به مقدار فهم خودشــان بوده اســت، نه به اندازه 

مرتبت ایشان.
امام خمینی با تفكیــک حكومت و قضــاوت از مقامات معنوی و 
والیت و خالفت تكوینیـ  که به موجــب آن جمیع ذرات در برابر 
»ولّی امر« خاضعندـ  می گوید این جزء اصول مذهب ماســت که 

حضرت فاطمه
تمام حقیقت انسان بود
جایگاه معنوی و فضایل فاطمه زهرا)س(
از نگاه امام خمینی)ره(

سید علی هاشمی
محقق مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم

منظر
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ائمه)ع( والیت تكوینی دارند، و از ضروریات مذهب ماست که کسی 
به مقامات معنوی ائمه نمی رسد. طبق روایات، این مقامات  معنوی 
و والیت تكوینی برای فاطمه)س( نیز هســت )امام خمینی، والیت 

فقیه، 53ـ  54(. 
انســان کامل به جهــت آن که مظهر همه اســماء و صفــات الهی 
اســت، تجلیگاه همه کماالتی است که برای انســان متصور است. 
فاطمــه)س( از مصادیق بارز انســان کامل اســت. از ایــن رو، امام 
خمینی)ره( درباره مقامات معنوی فاطمه)س( معتقد اســت، تمام 
ابعادی که برای انســان و زن متصور اســت در آن بانــوی بزرگوار 
جلوه کرده بود و ایشــان تمام حقیقت انســان بود و همه معنویات، 
جلوه های ملكوتی، جلوه های الهــی، جلوه های جبروتی، جلوه های 
ُملكی و ناسوتی در ایشان وجود داشــت. امام خمینی فاطمه)س( 
را موجودی روحانی، ملكوتی و الهی جبروتی می داند که در صورت 
یک زن ظاهر شــده و تمام هویت انســانی در او جلوه گر بود و همه 
ویژگی های پیامبران را دارا بود و اگر مرد بود به جای رسول اهلل قرار 
می گرفت. وی همچنین براســاس روایتی از امام هفتم، موسی بن 
جعفر)ع(، شــب قدر را به فاطمه)س( تفسیر می کند )امام خمینی، 
آداب الصالة، 329ـ  330(. امــام خمینی فاطمه)س( را از معجزات 
تاریخ و مایه افتخار هســتی و افتخار خاندان وحی می شــمارد که 
چون خورشــیدی بر تارک اسالم می درخشــد و فضایل او هم طراز 
فضایل بی نهایت پیغمبراکرم)ص( و خاندان عصمت و طهارت است؛ 
از این رو، همانند رســول اکرم و ائمه، قبل از این عالم، نوری در ظل 

عرش بوده است.
مقام علمی فاطمه)س( به گونه ای بود که در زمان پیامبر اکرم)ص( 
مرجع زنان مدینــه در احكام دینی بود. از عمار یاســر نقل شــده 
است که فاطمه)س( از آن چه بوده و هســت و آن چه تا روز قیامت 
خواهد بود، آگاه اســت. امام خمینی در معرفی فاطمه)س( روایتی 
را که کلینی نقل کرده بازگو می کند و می گویــد طبق این روایت، 
که ســند آن نیز در نگاه وی معتبر اســت، در مــدت 75 روزی که 
فاطمه)س( پس از رحلــت پیامبر)ص( زنده بود و حزن شــدیدی 
داشت، جبرئیل امین خدمت ایشان می آمد، با ایشان مراوده داشت 
و ضمن تعزیت به ایشــان، مســائلی را که در آینده رخ خواهد داد، 
به ایشــان خبر می داد و ایشــان آن ها را برای علی)ع( بازگو کرده، 
او می نوشــت؛ بنابراین، همان گونه که علــی)ع( کاتب وحی پیامبر 
بود، کاتب فاطمــه)س( هم بود )صحیفه امــام، 5/20(. به نظر امام 
خمینی مراوده و نــزول جبریل بر فاطمه)س( باالترین شــرافت و 
فضیلت ایشان است؛ زیرا جبرئیل، روح اعظم، بر غیر از طبقه اول از 
انبیای عظام، مانند رسول خدا، موسی، عیسی و ابراهیم، بر دیگری 
نازل نمی شود. اســتدالل دیگر امام خمینی این است که باید میان 
جبرئیل و کسی که بر او نازل می شود تناسب باشد، و فرقی نمی کند 
که تنزل جبرئیل به واســطه روح اعظم ولّی خدا باشد و یا خداوند 
او را مأمور به نزول کنــد. به نظر امام خمینی نــزول جبرئیل امین 
بر فاطمه)س( شرافت و فضیلتی اســت که از همه فضایلی که برای 

ایشان ذکر کرده اندـ  با این که آن ها هم فضایل بزرگی استـ  باالتر 
می باشد.

از فضایل فاطمه)س(، تسبیح ایشان است که روایات در فضیلت آن 
بسیار است. طبق گزارش برخی روایات، کار سخت و طاقت فرسای 
خانه، موجب زحمت و مشقت فراوان فاطمه)س( شده، از شدت آن، 
بسیار رنجور شده بود. با پیشنهاد علی)ع( و موافقت فاطمه)س( بنا 
شد از پیامبر)ص( خدمتگزاری درخواست کنند. پیامبر اکرم)ص( 

در برابر این خواسته، پیشنهاد نمود تا چیزی به ایشان بیاموزد که 
بهتر از خدمتكار است و سپس تسبیحی به ایشان آموخت که 

به تسبیح فاطمه معروف اســت. امام خمینی تسبیحات 
فاطمــه)س( را در تعقیبــات نماز برتــر از دیگر 

تعقیبات می داند. این تســبیحات عبارت است 
از 34 بار اهلل اکبر 33 بــار الحمد هلل و 33 بار 

سبحان اهلل.
از سوی دیگر، فتوای فقهی  امام خمینی 
این است که بنابر احتیاط، کسی که وضو 
ندارد حرام است اســم مبارک پیغمبر و 

ائمه و فاطمــه)س( را مس کند )امام 
خمینی، رســاله توضیح المسائل، 
48(. اگــر روزه دار بــه گفتن یا به 
نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به 
خدا و پیغمبر و جانشینان ایشان 
به عمد نســبت دروغ بدهد اگرچه 
فــوراً بگویــد دروغ گفتم یــا توبه 

کند، روزه او باطل اســت و احتیاط 
واجب آن است که فاطمه)س( و سایر 

پیغمبران و جانشــینان آنــان هم در 
این حكم فرقی ندارنــد )همان، 244(. 
امام در فتوای فقهی شــان، سّب کننده 

به فاطمه)س( را همانند ســّب کننده به 
پیامبر اکرم و ائمه می داند که حكم آن قتل 

است )امام خمینی، تحریر الوسیله، 502/2(؛ 
بر همین اساس، در واکنش به مصاحبه  پخش شده 

در صدای جمهوری اســالمی که الگو بودن فاطمه)س( 
را زیر ســؤال می برد، اظهار داشــت فردی که این مطلب را 

پخش کرده تعزیر و اخــراج می گردد، و دســت اندرکاران آن 
تعزیر خواهند شــد. در صورتی که ثابت شــود قصد توهین در کار 
بوده، بالشک فرد توهین کننده محكوم به اعدام است. تكرار چنین 
کاری تنبیه، توبیخ و مجازات شــدید و جدی مسئولین باالی صدا و 
سیما را در پی خواهد داشت. البته ایشــان اقدام در این زمینه را به 
قوه قضاییه محول نمود. امام در عــزاداری برای فاطمه)س( اهتمام 
می ورزید و در مدت اقامت در نجف اشــرف، به مناســبت شهادت 

 .فاطمه)س( سه شب در منزلشان ذکر مصیبت برقرار بود

امام خمینی)ره( درباره مقامات معنوی فاطمه)س( معتقد است، تمام ابعادی که برای انسان و زن متصور 
است در آن بانوی بزرگوار جلوه کرده بود و ایشان تمام حقیقت انسان بود و همه معنویات، جلوه های ملكوتی، 

جلوه های الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های ُملكی و ناسوتی در ایشان وجود داشت
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دیدگاه

ماندگاري و تداوم هر پدیده ، رابطه تنگاتنگي با مباني و رویکردها ي آن 
دارد. هر اندازه پایه هاي این مباني استوارتر باشد، مانایي و تأثیرگذاري 
آن بیشتر خواهد بود. دیدگاه ها و رویکرد هاي سیاسي افراد هم از 
همین زاویه قابل ارزیابي است. هر چند افق و زاویه نگاه افراد در 

مسائل سیاسي، جامع تر باشد، جاودانگي آن بیشتر خواهد بود.

بي تردید بشر امروزي به این تجربه گرانبها رسیده است که رفتار هاي 
سیاسي هم مانند ســایر مقوله هاي حیات فردي و اجتماعي، اگر تنها 
از دریچه دنیایي و با نگاهي مادي نگر دیده شــوند، کاربرد آن موقت و 
متزلزل و تنها در محدوده دنیا خواهد بود. اما اگر ماوراي ماده و زندگي 
روزمره دنیوي دیده شود، چشم انداز و نقطه هدف آن بلند تر و محدوده 
آن وسیع تر خواهد بود و این مهم تنها زماني محقق خواهد شد که یک 
فرد سیاسي، پدیده هاي اجتماعي و مسائل سیاسي را از دریچه وحیاني 
و دیني بنگرد و به وراي زندگي مادي توجه داشــته باشد. و این همان 
نگاه ژرف و الهي اســت که زهراي اطهر)س( به سیاست داشت؛ همان 
سیاستي که عین دیانت ماست. اگر این جامع نگري به عنوان یک متد 
و الگوي سیاسي، در رفتار سیاســي زهرا)س( وجود نداشت، اکنون و 
بعد از هزار و چهارصد و اندي سال، ما نمي توانســتیم با الهام از آن، از 

حقانیت امیرالمؤمنین علي)ع( دفاع کنیم. 

زمان شناسی و شکست سکوت
حضرت زهرا فضاي سیاسي عصر خود را به درستي شناخت و متناسب 
با آن واکنش و عكس العمل نشــان داد. او نه تنها در مواجهه با فضاي 
سیاسي حاکم بر آن جامعه جزو ساکتین و محافظه کاران نبود، بلكه به 
موقع و بجا سكوت مرگباري که با رعب و سرکوب بر اجتماع مسلمانان 
سایه افكنده بود را شكست و زبان به ســخن و دفاع همه جانبه از امام 
و ولي زمانش گشــود و خطبه اي خواند تا در طول تاریخ، ســندي بر 
رسوایي کساني باشد که سفارشات روشــن پیامبر اکرم)ص( درباره 
خالفت بالفصل امام علي)ع( را به فراموشي سپرده و خود قرائتي دیگر 

ندای رسای 
ستم ستیزی

سید کرم حسین حسینی
مدرس حوزه

مشی و سیره سیاسي حضرت زهرا 
الهی و وحیانی است
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از خالفت و وصایت به مردم ارائه کردند. او نه تنها ســكوت را شكست، 
بلكه در رفتاري شــجاعانه، علیه دشمن دســت به اقدامي عملي زد و 
تا پاي جان از والیت دفاع کرد تا اولین شــهیده راه والیت لقب گیرد. 
از این رو مشي سیاسي فاطمه)س( مشــي اي آگاهانه، همراه با بینش 
و بصیرت، اندیشیده و حساب شــده، گزینش شده و مبتني برایمان و 

عقیده بود.
زهراي اطهر بــراي احقاق حقي پا بــه میدان مبارزه سیاســي الهي 
گذاشــت که در اثر بي بصیرتي جامعه دیني آن زمان، از بین رفته بود. 
در یک کالم مي توان گفت: زهــراي اطهر، الگو و نمونه اي اســت، از 
سیاستمداري که همواره منش سیاســي وي با نگاه تیزبین بصیرتش 

توأم و عجین شده بود.

روشنگری و موضع گیری
او در این روش سیاسي و الهي خود، با استقامت به پیش رفت و در این 
مســیر، باکي از کتک خوردن، آتش گرفتن خانه و فدا کردن جنینش 
نداشت. براي او هدف الهي مهم است و این که به هر قیمتي، در دفاع از 
هدف باید ایستاد: »َفاْسَتِقْم َکَما أُِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَک؛ پس همان گونه 
که فرمان یافته ای، استقامت کن و همچنین کسانی که با تو به سوی 

خدا آمده اند )باید استقامت کنند(!«
فاطمه)س( نمونه زن سیاســتمداري اســت که نه تنها زندگي خود 
را فداي ولي زمانش مي کنــد، بلكه از بدن بي جــان و جنازه اش هم 
ســپري براي دفاع از حریم امامت و والیت مي ســازد. وصیت نامه اي 
الهي سیاسي از خود به یادگار مي گذارد تا در طول تاریخ با ندایي رسا 
ستم هاي زمانه را به گوش آیندگان برســاند و زبان گویاي حق طلبي 
و حقیقت جویي باشــد. خطاب به امامش عرض مي کند: »مرا شــب 
غسل بده، شب کفن و دفن کن، شب بر جنازه ام نماز بگذار و اجازه نده 
اشــخاصی که حقم را غصب کردند و اذیت و آزارم نمودند، بر من نماز 
بخوانند یا در تشییع جنازه ام حاضر شوند.« علی)ع( هم بر طبق وصیت 
زهرا شبانه دفنش کرد و قبرش را با زمین هموار ساخت و صورت چهل 

قبر تازه درست کرد مبادا قبرش شناخته شود. 
او که زماني در این مدینه عزیزکرده رسول  خدا بود، مورد احترام مردم 
بود و پیامبر درباره اش ســفارش ها به مردم کرد. آن جایي که فرمود: 
»فاطمه)س( پــاره تن من اســت، هرکس او را اذیت کنــد مرا اذیت 
کرده اســت.« و فرمود: »فاطمه)س( یكی از زن هایی است که بهشت 
مشتاق دیدار آن هاست.« و فرمود: »اگر فاطمه غضب کند خدا غضب 
می کند.« اکنون باید قبرش مخفي بماند تا سندي بر مظلومیت ابدي 

خود در تاریخ باقي بگذارند.
بنابراین، ســیره سیاســي زهراي اطهــر)س( داراي دو شــاخص و 
عنصر اساسي اســت؛ یكي عنصر بصیرت و بینش سیاسي در عرصه 
جریان هاي اجتماعــي و دیگري، اقدام عملي اعم از روشــنگري هاي 
زباني و موضع گیري هــاي رفتاري در مقاطع حســاس سیاســي و 
دوري گزیني از احتیاط کاري هاي بي جا، گوشه گیري و سكوت مخرب 

 .و شكننده

ظلم ستیزی و پرورش فرزندان

توجه به فرزندان و اســتفاده از نكات تربیتیـ  اخالقی در ســنین مختلف 
کودکان، شــیوه فاطمه)س( است. گاه حسن و  حســین علیهماالسالم را 
به پدر می ســپرد تا محبت و عالقه پدری در عمق جان کودکان راه یابد و 
خود به کارهای خانه  می پرداخت، گاهی به الگوپذیری کودکان و نوجوانان 
توجه می نمود و فرزندان خود را به شباهت داشتن به پدر و جّدشان  دعوت 
می کرد و زمانی به شكوفایی اســتعدادهای درونی فرزندان و ایجاد رقابت 
برای کسب موفقیت و برتری در  مســابقاتی مانند خوشنویسی و خطاطی 

می پرداخت. اما هیچگاه از 
آن بانوی حكیم و دانشــمند در تمامی این مراحــل جرعه های معرفت، 
محبت الهی، عشــق و اشــتیاق بندگــی را در وجود  کــودکان به جریان 
مي انداخت تا در آینده زندگی هیچ گاه از دشواری مراحل اطاعت و سختی 
حوادث هراسان نشده،  رضایت خداوند را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و 

تنها به او فكر کنند و از او مدد بجویند. 
حضرت فاطمه)س( از همان دوران کودکی با فرزندانش همبازی می شد و 
به این نكته نیز توجه داشت که در  بازی، نوع الفاظ و حرکات مادر، سرمشق 
کودک قرار می گیرد، بنابراین باید از الفاظ و جمالت مناسبی استفاده کرد. 

یكی از موضوعات مهمی که در ســیره عملی آن حضرت مشــهود است 
ظلم ستیزی اســت. ایشــان همواره در تربیت فرزندان گرامی شان نیز بر 
تقویت روحیه ظلم ســتیزی و حق طلبی تاکید داشــتند. در  احواالت آن 
حضرت نقل شده است که با فرزندش امام حسن مجتبی)ع( بازی می کرد 

و او را باال می انداخت و می فرمود: 
اشبه اباک یا حسن 

 واخلع عن الحق الرسن 
 و اعبد الها ذامنن 
 و التوال ذا االحن 

 پسرم حسن، مانند پدرت باش. ریسمان ظلم را از گردن حق بر کن. خدایی 
را بپرســت که صاحب نعمت های متعدد  است و هیچ گاه با صاحبان ظلم و 

تعدی، دوستی مكن. 
به خاطر همیــن نقش خطیر امــام خمینی)قده( در مــورد مقام مادری 

می فرمود: 
»هیچ شغلی به شرافت مادری نیســت. خدمت مادر به جامعه از خدمت 
معلم باالتر اســت و از خدمت همه کس باالتر  است. دامن مادر بزرگ ترین 

مدرسه ای است که بچه در آن جا تربیت می شود.« 

فرج اهلل میرعرب
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

فاطمه)س( نمونه زن سياستمداري است كه نه تنها زندگي خود را فداي ولي زمانش مي كند، بلكه از بدن 
بي جان و جنازه اش هم سپري براي دفاع از حريم امامت و واليت مي سازد. وصيت نامه اي الهي سياسي از خود 
به يادگار مي گذارد تا در طول تاريخ با ندايي رسا ستم هاي زمانه را به گوش آيندگان برساند و زبان گوياي 

حق طلبي و حقيقت جويي باشد
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مقاله

1. ســبک چیســت و چه ضرورتی در زندگی دارد؟ سبک، متدي 
اســت که هر فردی در عمل و در روش برای مقاصــد خود به کار 

می بــرد. بنابرایــن می توان گفت که ســبک با 
واژه هایی همچون شیوه، سیره، اسلوب، متد 

و روش، مترادف است و انواعی دارد:
الف( ســبک دراندیشــه و تفكر 

)مثاًل ســبک متكلمین، سبک 
حكما و فالسفه( 

2. ســبک در عمــل و رفتار؛ 
رفتارها نیز سبک های مختلفی 

دارنــد. معموالً کســانی که در 
زندگی صاحب ســبک هســتند، 

انســان های موفقی هستند یا حداقل 
می توانند زندگی شــان را بــر مبنای 

سبكشان به نقد بگذارند.
حال که با معنا و جایگاه ســبک آشنا شــدیم، آیا می شود اظهار 
داشــت که حضرت فاطمه)س( دارای سبک و اسلوب بوده است؟ 
و آیا آن ســبک مخصوص به خود اوســت  یا این کــه دیگران نیز 

می توانند آن را داشته باشند؟
3. آیا برای سبک گزینی می توان جا پای سبِک فاطمه زهرا)س(، 
انسانی که تمام نسخه انسانیت  است گذاشت؟ چون تمام ابعادی 
که برای زن و برای یک انسان متصور است، در فاطمه زهرا)س( 
جلوه کرده اســت. )او( یــک زن معمولی نبوده اســت؛ یک زن 
روحانی، یک زن ملكوتی، یک انســان به تمام معنا انسان، تمام 
نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان ، او موجود 
ملكوتی اســت که در عالم به صورت انســان ظاهر شده است؛ او 
که یک موجود الهــی جبروتی و به صورت یک زن ظاهر شــده 
اســت ، معنویات، جلوه های ملكوتی، جلوه های الهی، جلوه های 
جبروتــی، جلوه های ُملكی و ناســوتیـ  همــهـ  در این موجود 
مجتمع اســت.1  آیا می توان بر اساس سیره و ســبک او زندگی 
کرد؟ می شــود گفت »آری و نه«، اما نه، بدین جهت که صدیقه 
طاهره از مرتبه طبیعت شــروع کرده است، 
حرکت کرده اســت؛ حرکــت معنوی، با 
قدرت الهی، با 
غیبی،  دست 
تربیــت  بــا 
)ص(  اهللَّ رسول 
مراحــل را طــی 

نسخه
 انسانیت
عینیت بخشیدن زندگی با عبادت در

 سبک زندگی فاطمه

رضا عیسی نیا
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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کرده تا رســیده به مرتبه ای که دســت همه از او 
کوتاه است. او  زنی است که فضایل او همطراز فضایل 
بی نهایت پیغمبر اکرم و خانــدان عصمت و طهارت 

بود.2 
به خاطر برخی از فضایل خاص آن بانوی یكتای عالم اســت که امام 

خمینی این گونه مي گوید:
»او کســی اســت که جبرئیل بر او نازل شده اســت. مسئله آمدن 
جبرئیل برای کســی یک مسئله ســاده نیســت. خیال نشود که 
جبرئیل برای هر کســی می آید و امكان دارد بیاید، این یک تناسب 
الزم اســت بین روح آن کســی که جبرئیل می خواهد بیاید و مقام 
جبرئیل که روح اعظم اســت . حتی درباره ائمه هم من ندیده ام که 
وارد شده باشــد، این طور که جبرئیل بر آن ها نازل شده باشد، فقط 
این اســت که برای حضرت زهرا)س( اســت و علی)ع( کاتب وحی 

حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است«3 
اما در پاسخ به ســؤال فوق، از سویی نیز می شــود گفت بله، چون 
فاطمه نیز برای زندگی کردن اهــداف و مقاصدی را دنبال می کند، 
او مثل همــه مردم دیگــر زندگــی خانوادگی داشــت، فرزندانی 
داشت، شــوهر داشــت، فلذا برای تحقق آن اهداف نیازمند اتخاذ 
سبک است؛ ســبک فاطمه یعنی ســبكی که فاطمه در عمل و در 
روش بــرای مقاصد خود بــه کار می برد. بنابراین باید دید ســبک 
فاطمه در شــوهرداری چگونه بود؟ او در فرزنــدداری، صاحب چه 
سبكی اســت؟ ســبک زندگی اش چگونه بود؟ براي نمونه می توان 
به سبک زندگی شان اشاره داشــت. درباره سبک زندگی و سادگي 
زندگي شان گفته اند: به حســب نقلـ  یک پوست داشتند که شب 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( رویــش می خوابیدند، و روز 
روی همین پوست علوفه شــتر را می ریختند. البته هیچ کس قدرت 
ندارد مثل او باشــد، اما ما می خواهیم کمي به ایشان نزدیک شویم. 
براساس این منطق و ســبک زندگی اســت که امام خمینی بعد از 
این که اعالم می کند، دسترسی به ســبک زندگی آنان در قدرت ما 
نیست، ولی نباید ناامید شــد و برای نزدیک شدن باید تالش کرد، 
فلذا در ادامه سخنانش می  گویند »آنی که ما می خواهیم این است 
که براساس سبک آن ها یک بویی از اســالم بیاید در ایران.«4 حال 
که تالش داریم به ســبک زندگی بزرگ بانوی اسالم نزدیک و وارد 

شویم، سؤال سوم را مطرح می کنیم. 
4. سبک زندگی فردی و اجتماعی حضرت زهرا)س( چه بود؟ 

ســبک زندگی او برآمده از اعتقاد به اصول پنج گانه و تســری دادن 
آن در زندگی فردی و اجتماعی  بود؛ یعنی اصــل توحید را فقط در 
اندیشه نمی گذراندند، ایشــان اصل توحید را نه فقط به عنوان یک 
شــعار، بلكه به مثابه زندگی فردی و اجتماعــی پذیرفته بود؛ چرا 
که می فرماید: »هرکــس عبادات و کارهای خــود را خالصانه برای 
خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت هــا و برکات خود را برای 

او تقدیــر می نماید.«5 ایشــان 
براســاس این اعتقاد رفتــار می کردند 
و اصل امامت نیز زندگی شــان بود؛ همچنان 
که در راه امامت تحقیر شدند، سیلی خوردند، 
صدمــه دیدنــد و در نهایــت شــهادت را در 

راه حفظ امامــت پذیرفتند. این فاطمه بود کــه در روز دهم، 
خطبه اش را درباره سقیفه بیان داشت، او گفت در جریان سقیفه 

وقتی ابوبكر ســاعتی که از ســقیفه بیرون آمد و»عمر پیشاپیش او 
به هروله می رفت، و چنان فریاد می کشــید که بر گوشــه های لب 
او، کف برآمده بــود.« و یارانش »به لباس اهل صنعــان بودند، و بر 
کسی نمی گذشتند مگر این که او را می زدند، و پیش می انداختند، و 
دستش را می کشیدند و به دست ابوبكر می رساندند، و خواه ناخواه 
از او بیعت می گرفتند.«6 در مقابل چنین جریانی که آمده بود امامت 
را به حاشــیه و نابودی بكشــاند او قیام کرد. زهرا)س( اولین کسی 
است که وجود تشــكیالت و زد و بندهای حزبی گروه حاکم را برمال 
ســاخت، و آن ها را به توطئه ای سیاسی متهم کرد. سبک فاطمه در 
حمایت از شوهر و امامش، سبک خداترســی و حقانیت بود، چون 
خطبه ای که زهرا)ع( در مســجد نبی)ص( رویــاروی خلیفه، و در 
حضور جمعّیت انبوهی از مهاجر و انصار ایراد فرمود، بیشــتر سخن 
در مدح علی، ستایش موضع گیری های اسالمی و جاودانه اوست، و 

اثبات حق اهل بیت رسول)ص(، آن جا که می فرماید: 
»آن ها وسیله رسیدن انســان ها به خداوند، و خاصان و پاکان اویند، 

و گواهان غیب الهی، و میراث بران خالفت و حكومت پیامبرانند.« 
چون فاطمه درباره علی)ع( بر این باور اســت که »او پیشوایی الهی 
و ربّانی اســت، تجّسم نور و روشــنایی اســت، مرکز توّجه تمامی 
موجودات و عارفان اســت، فرزندی پاک از خانواده پاکان اســت، 
گوینده ای حق گــو و هدایت گر اســت، او مرکز و محــور امامت و 

رهبریّت است.«7 
در ادامه باید اعالم داشــت که ویژگی سبک دادخواهی او هیچ گونه 
به مطالبه زمیــن و خانــه ارتباطی نــدارد، بلكه از دیــد زهرا)ع( 
مسئله، مسئله اســالم، کفر، ایمان و نفاق اســت، فلذا می فرماید: 
»چگونه رهبری امت را از پایگاه رســالت و قواعد اســتوار نبوت، و 
مهبط روح االمین دور ســاختند، و آن را از دست آگاهان دنیا و دین 
باز گرفتند؟ باید بدانند که این کار زیانی آشــكار اســت، اما چرا با 
ابوالحسن به دشــمنی برخاستند؟ به خدا ســوگند، تنها علتی که 
باعث این دشمنی شد، قدرت شمشــیر او در جهاد، سخت گیری و 
شــدت عمل او در برابر حق، یورش عبرت آموز او به جای دشمنان و 
گســتاخی و بی پروایی او در راه خدا بود. به خدا اگر مانع نمی شدند 
تا زمامی را که رســول خدا)ص( به پیش دست علی)ع( انداخته بود 
بردارد، آن را در دســت امامت می گرفــت، و کاروان امت را چنان 
عادالنه و بزرگوارانه پیش می برد که در این کاروان، نه مرکب رنجی 

زهرا)س( اولین 
کسی است که 

وجود تشکیالت 
و زد و بندهای 

حزبی گروه حاکم 
را برمال ساخت، 

و آن ها را به 
توطئه ای سیاسی 
متهم کرد. سبک 
فاطمه در حمایت 
از شوهر و امامش، 
سبک خداترسی و 

حقانیت بود
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ببیند و نه راکب اضطرابی یابد. و آنان را به آبشــخوری می رســاند 
که چشمه زالل و نوشین آن، پیوســته به گوارایی بجوشد و چنان 
سیراب بازشان می گرداند که عقل به حیرت ماند.«8 برای مبارزه در 
مقابل جریان سقیفه، فاطمه  زهرا)ع( به خانه های انصار رفته از آنان 
یاری می طلبید و آنان را به یــاری امیرالمؤمنین)ع( فرا می خواند، 
لیكن آنان در جواب می گفتند: ای دختر رســول خدا! کار بیعت با 
این مردم اتمام یافته است، چنانچه پســرعمویت زودتر از ابوبكر از 
ما بیعت می خواســت، به یقین کســی را با او برابر نمی کردیم و جز 
او را نمی پذیرفتیم. علی)ع( پاســخ می داد: شــگفتا انتظار داشتید 
جنازه رسول خدا)ص( را بدون انجام کفن و دفن میان خانه بگذارم 
و برای به دست آوردن حكومتی که از پیامبر)ص( به جا مانده بود، 
به نزاع و کشمكش بپردازم؟ فاطمه )ع( نیز می گفت: ابوالحسن آنچه 
سزاوار بود عمل کرد و وظیفه خود را انجام داد. آنان نیز کاری کردند 
که خدا از آنان بازخواســت خواهد کرد.9 هدف دخت نبی اکرم در 
دفاع از علی)ع( نه به عنوان امری شــخصی، بلكه فقط برای احیای 
ارزش های فراموش شده اســالم و آرمان های بلند رسالت و قرآن و 

اهداف نورانی والیت و ایمان بود.
مســئله دیگر در ســبک زندگی حضرت فاطمه)س(، گره گشایِی 
وضعیت پارادوکســیكالی )وضعیت ناسازگونه( ذلت و تواضع است، 
چون سبک زندگی ایشان بر مبنای تواضع و فروتنی است؛ در عین 
حال که تواضــع دارد، تن به خواری نمی دهد  . او ســبک فكری اش 
این نیســت که من از دیگری برترم، فلذا وقتی غذای خود را، لباس 
عروس خود را و یا مال خــود را به دیگران هدیــه می کند، زیبایی 
ســبک فاطمه)س( دو چندان و ممتاز مي شــود، چراکه ســبک 
فاطمه)س(، عینیت بخشیدن زندگی با عبادت است، سبک زندگی  
حضرت فاطمه)س(، جدا ســاختن عبادت از زندگــی و گرایش به 
انحصار زندگی در چار چــوب تنگ عبادات نیســت. چون عده ای 
می خواهند با جدا ســاختن عبادت از زندگی، عبادت را به جاهای 
معین محدود کنند، به مكان هایي که فقط در آن جاها عبادت انجام 
دهند و خدا را در حصر دیر و کلیســا و مسجد عبادت کنند، و چون 
از آن جاها بیرون رفتنــد، به دیگر زمینه های زندگــی پرداخته، از 

عبادت دست بردارند و به امور دنیا بپردازند. 
اما در ســبک فاطمه)س( دوگانگــی و جداانگاری بیــن عبادت و 
فعالیت های مختلف زندگی وجود ندارد، فلذا عبادتش مانع حرکت 
متعالی در زندگی عملی اش نمی شود. در سبک او، انسان عبادات را 
فقط به خاطر تشــریفاتش انجام نمی دهد، بلكه مقصود از عبادات، 
ســاختن انســان صالح و کاملی اســت که بتواند از خودگذشتگی 
کند و با گذشــت از خود، نقش بزرگ تری در راه تكاملش ایفا کند 
و این مقصود حاصل نمی شــود مگر زمانی که روح عبادت تدریجاً 
به همه شئون زندگی دمیده شود. از سوی دیگر نیز عده ای زندگی 
را در چارچوب تنگ عبادت محدود می سازند. این بینش می خواهد 
انسان را در مســجد حبس کند. این بینش معتقد است بین روح و 

بدن انسان یک نوع تناقض درونی وجود دارد؛ هیچ گاه ممكن نیست 
 یكی از این دو طرف به تكامل خود برسد، مگر وقتی که طرف دیگر 
کوبیده شود. بنابراین برای این که انسان به رشد و تربیت الزم خود 
دســت  یابد، باید بدن از طیبات و تنعم زندگــی محروم گردد، و در 
میدان زندگی باید خود را از آن ها به کلــی برحذر دارد تا در نبردی 
دائم در مقابل امیال جسمی، تمایالت و عالئق مادي، در زمینه های 
مختلف زندگی پیروز شود. باید بتواند از راه خویشتن داری مستمر 
در مقابل امیــال و تحمل محرومیــت پایدار از شــهوات، و تكرار 
عبادت های محدود، روان خود را در این نبرد بر دشــمن تن چیره 

سازد. 
اما سبک فاطمه این را نیز مردود مي شــمارد زیرا اسالم عبادت را 
برای زندگی می خواهــد و نباید زندگی به خاطــر عبادت محدود 
شــود. در عین حال اســالم می کوشــد تــا در تمــام فعالیت ها و 
حرکت های انسان صالح، روح عبادت را زنده کند، ولی نه به معنای 
بازداشتن از فعالیت های مختلف نشاط بخش زندگی و محدودکردن 
عبادت بین دیوارهای معبد، بلكه به این معنی که همه نشــاط های 
حیاتی را به عبادت برگرداند. مســجد، پایگاهی برای انسان صالح 
اســت تا رفتار روزانه اش را از آن جا تنظیم و کنترل کند، نه این که 

حرکت و بسیج او را محدود سازد10 
خالصــه کالم این که ســبک حضــرت فاطمــه)س( در زندگی، 
عینی سازی ســه مرحله بود؛ یعنی فهم دیِن اســالم یا فهم احكام 
اسالمی، سپس ترویج آن یا مهیاســازی و بسترسازی آن و نهایت 
اجرایی کردن و پیاده سازی اســالم و احكام الهی بر اساس کتاب و 

سنت در همه الیه های زندگی فردی و اجتماعی.
انشــاءاهلل ما هم بتوانیم گام هایی را بر مدار و محور سبک آن بانوی 

 .بزرگ و بزرگوار برداریم

پی نوشت ها:
1. امام خمینی، صحیفه امام، ج7 ، ص 337

2. امام خمینی، صحیفه امام، ج12، ص 274 
3. برداشت از سخنان امام خمینی، صحیفه امام، ج 20، ص: 6
4. برداشت از کالم امام خمینی، صحیفه امام، ج 8، ص: 430

َوَجلَّ لَُه اْفَضَل  5. قالَْت علیها الســالم :َمْن اْصَعَد إ لَی اهلّل خالَِص ِعباَدتِِه، اْهَبَط اهلّل َعزَّ
َمْصلََحِتِه. ر.ک.بحار االنوار: ج 67، ص 249، ح 25

6. سید محمد باقر صدر،  فدک در تاریخ، انتشارات روزبه با همكاری کتابخانه  بزر گ 
اسالمی، تهران، 1360ص 131 به نقل از شرح نهج البالغه، ج 1 ص 74.

7. قالَْت علیها السالم : َو ُهَو اال ماُم الَربّانی، َو الَْهْیَكُل الّنورانی ، ُقْطُب اال ْقطاِب، َوُساللَُة 
واِب، نُْقَطُة دائَِرِة اال ماَمِة. ر.ک. ریاحین الّشریعة: ج 1، ص 93. االْ ْطیاِب، الّناِطُق بِالصَّ

8. سید محمد باقر صدر، فدک در تاریخ، انتشارات روزبه با همكاری کتابخانه بزر گ 
اسالمی، تهران، 1360، ص61-57

9 - عالمه مجلسی، بحاراالنوار، 364/ 44؛ ابن طاووس، اللهوف، 28.
10 - برداشت از،  ســیدمحمد باقر صدر،  کلیاتی پیرامون عبادات اسالمی،  تهران ، 

روزبه  با همكاری کتابخانه  بزرگ  اسالمی 1359 ،ص 31-33  

سبک زندگی  
حضرت فاطمه)س(، 
جدا ساختن عبادت 
از زندگی و گرایش 
به انحصار زندگی 
در چار چوب تنگ 
عبادات نیست. چون 
عده ای می خواهند با 
جدا ساختن عبادت 
از زندگی، عبادت 
را به جاهای معین 
محدود کنند، به 
مکان هایي که فقط 
در آن جاها عبادت 
انجام دهند و خدا را 
در حصر دیر و کلیسا 
و مسجد عبادت کنند، 
و چون از آن جاها 
بیرون رفتند، به دیگر 
زمینه های زندگی 
پرداخته، از عبادت 
دست بردارند و به 
امور دنیا بپردازند

اسالم عبادت را براى زندگى مى خواهد و نبايد زندگى به خاطر عبادت محدود شود. در عين حال اسالم 
مى كوشد تا در تمام فعاليت ها و حركت هاى انسان صالح، روح عبادت را زنده كند، ولى نه به معناى بازداشتن از 
فعاليت هاى مختلف نشاط بخش زندگى و محدودكردن عبادت بين ديوارهاى معبد، بلكه به اين معنى كه همه 

نشاط هاى حياتى را به عبادت برگرداند مقاله



دستاورد

اشرافی گری و بی توجهی به 
مستضعفان، ارتجاع و حرکات 

ضدانقالبی است
خدمت؛ میوه شیرین انقالب



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    26

دیدار

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی، صبح روز یکشنبه 29 بهمن، در دیدار 
پرشور هزاران نفر از مردم متدین و انقالبی 
تبریز، درک عمیق و انقالبی ملت در تفکیک 
میان »انقالب و نظام« با »عملکرد تشکیالت 
و دستگاه های مختلف« را از علل اصلی حضور 
متفاوت و تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی 
سراسری 22 بهمن امسال خواندند و سخنان 
مهمی در چهار محور »انقالب و کارکرد اصلی 
آن«، »آسیب شناسی انقالب«، »اولویت های 

مقطع کنونی« و »آینده انقالب« بیان کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای این دیدار 
با اشــاره به تقارن این ایام با شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، مقام واالی آن بانوی بزرگ 
را به عنــوان برتریِن زنان اهل بهشــت مورد 
توافق همه مســلمانان اعم از شــیعه و سنی 
دانستند و گفتند: درس آن بانوی دو عالم به 
همه مسلمانان، درس شــجاعت، فداکاری و 

معرفت آموزی است.

رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه، قیام 
مــردم تبریــز در ۲۹ بهمن ســال ۱۳۵۶ را 
سرنوشت ســاز و تاریخ آفریــن خواندنــد و 
خاطرنشــان کردند: اگر این قیام پرعظمت 
نبود، بــه احتمال زیــاد حادثــه ۱۹ دِی قم 
فراموش و مســیر تاریخ کشور عوض می شد، 
بنابراین تبریزی ها با قیام و فهم درست و اقدام 
به موقع توانستند حرکت عظیمی را به وجود 
آوردند کــه آن حرکت بــه ۲۲ بهمن ۵۷ و 

پیروزی انقاب اسامی منتهی شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی:

اشرافی گری و بی توجهی به مستضعفان
ارتجاع و حرکات ضدانقالبی است
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ایشان سپس به راهپیمایی پرشور و متفاوت 
مردم در ۲۲ بهمن امســال اشــاره کردند و 
گفتند: چنین حضــور مردمــی در دفاع از 
انقاب اســامی آن هم در آستانه ۴۰ سالگی 
انقاب، شبیه معجزه اســت و در هیچ یک از 

انقاب های دنیا نظیر ندارد.
رهبــر انقــاب اســامی، علت حضــور با 
انگیزه تر مردم در راهپیمایی امســال را بروز 
دشــمنی های گوناگون از داخــل و خارج از 
جمله از جانب آمریکا و برخی همســایگان 
ناخلف و بدعهد خواندند و افزودند: البته مردم 
به برخی مسائل جاری کشور انتقاد دارند و ما 
کامًا از انتقادها، گایه ها و شــکوه های آن ها 
مطلع هستیم، اما وقتی پای انقاب و نظام در 
میان است، مردم این گونه در دفاع از انقاب 

به صحنه می آیند.
ایشــان، حضور خردمندانه مردم را ناشی از 
وجود »آگاهی انقابی« و »کمال سیاسی« در 
ملت و توانایی آن ها در تفکیک »نظام انقابِی 
امت و امامت« با »تشــکیات دیوانساالری 
کشور« دانســتند و گفتند: نه فقط از دولت و 
قوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن است فردی 
از شــخص حقیر نیز انتقاد داشــته باشد، اما 
انتقاد هیچ منافاتی با ایســتادگی پای نظام 
اســامی و انقابِی برآمده از پایداری ملت و 
فداکاری صدها هزار شهید ندارد و به همین 
علت، مردم با همه وجــود از این انقاب دفاع 

می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با اشــاره 
به سوابق برجسته و انقابی مردم تبریز، این 
دیدار را بهترین فرصت برای بیان چند مسئله 
اساســی در خصوص »کارکردهای انقاب«، 
»آسیب شناســی انقاب«، »اولویت ها« و در 

نهایت »آینده انقاب اسامی« خواندند.
ایشان با اشاره به عظمت و ابعاد خارج از درک 
انقاب اسامی و تاش فراوان دشمنان برای 
انکار خدمات و کارکردهــای آن، مهم ترین 
کار انقاب اســامی را »تبدیل نظام طاغوت 
به نظام مردم ساالر« برشــمردند و افزودند: 
مردم ساالری یعنی در همه چیز »مردم« اصل 

هستند.
رهبر انقاب اســامی، انتخابات و رأی مردم 

در تعیین مســتقیم یا غیرمستقیم رهبری، 
رئیس جمهــور و ســایر مســئوالن را تنها 
بخشــی از مردم ساالری دانســتند و گفتند: 
مردم ســاالری یعنی »مــردم را در همه امور 
زندگــی صاحب رأی و تدبیــر و تصمیم قرار 
دادن« و این درست در نقطه مقابل هیچ کاره 
بودن مردم و اســتبداد مطلق ســاطین و 
طواغیت در قرن های متمادی قبل از انقاب 

است.
ایشان با یادآوری اضافه شــدن سلطه و نفوذ 
خارجی به اســتبداد داخلی از اواسط دوران 
قاجار و همه کاره شــدن آمریکایی ها در دوره 
پهلوی، افزودند: مردم ساالری اجازه استبداد 
و سلطه خارجی را نمی دهد و عاوه بر تغییر 
اساســی در اداره سیاسی کشــور، اثر آن در 
خدمات شــهری و روســتایی و زنده کردن 
روحیه کارهای بزرگ همچون تشکیل سپاه 
پاسداران، جهاد ســازندگی و بسیج نمایان 

است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به آثار 
شگرف مردم ساالری در پرورش استعدادهای 
مردمی به یک نمونه در بخش سامت اشاره 
کردند و گفتنــد: در دوران طاغوت کشــور 
به حدی از لحاظ نیروی انسانی ناتوان بود که 
برای درمان، پزشــکان هندی و فیلیپینی به 
کشور می آمدند، اما امروز ایران قطب جذاب 
سامت در منطقه و جزو چند کشور اول دنیا 
در برخی دانش های کمیاب و نوپدید اســت 
که این نتیجه مردم ساالری و اعتماد به مردم 

و زنده شدن حس اعتماد به نفس ملی است.
ایشــان ابهت، عزت و عظمت ملــت ایران را 
یکی دیگــر از کارکردهای انقاب اســامی 
دانستند و گفتند: امروز یک کشور منطقه با 
وجود فروش روزانه ۱۰ میلیون بشــکه نفت 
و در اختیار داشتن خزانه پر از پول، کشوری 
عقب مانده است و هیچ حرف و خبری از ملت 
آن در دنیا نیســت، اما در اثر مردم ســاالری 
دینی، در نگاه عمومی به کشــور، مردم ایران 

برجسته  و پیش برنده انقابند.
رهبر انقاب اســامی افزودند: به علت وجود 
این واقعیت، دشمنِی دشمنان با مردم ایران 
است و این گونه نیســت که آمریکایی ها فقط 

با شخص حقیر یا چند مسئول دولتی دشمن 
باشند، زیرا همه کارهایی که آنان را به خشم و 

غضب وامی دارد، کار ملت ایران است.
ایشان پیشرفت کشور را نتیجه مردم ساالری 
دینی خواندند و با اشــاره به نامگذاری دهه 
چهارم انقاب به نام »دهه پیشرفت و عدالت« 
خاطرنشان کردند: پیشــرفت در عرصه های 
مختلف به معنای واقعی کلمــه رخ داده، اما 
در زمینه »عدالت« اقــرار می کنیم که عقب 

مانده ایم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ضرورت 
عذرخواهی از خداونــد و مردم به خاطر عقب 
افتادن در زمینه عدالت افزودند: ان شــاءاهلل 
با همت مســئوالن و مردان و زنان کارآمد و 
مؤمــن در این زمینه نیز پیشــرفت خواهیم 

کرد.
رهبر انقاب اسامی افزودند: پیشرفت یعنی 
یک ملت با اتــکا به تصمیــم، اراده، دانش و 
ظرفیت خود، به صفوف مقدم برســد که این 

واقعیت در ایران محسوس است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای با اشــاره به 
تأثیرگذاری و صاحــب رأی بودن جمهوری 
اســامی در مســائل منطقه، پیشرفت های 
ایران در عرصه های پزشکی، هسته ای، نانو، 
زیست فناوری، دفاعی و راه های مواصاتی 
را یادآور شدند و تأکید کردند: اگر به جوانان 
اهمیت بیشــتری دهیم، از شدت استعداد و 
ابتکار، آماده پرواز و اوج گیری هستند، ولی 
ما مســئوالن قدری در این زمینه کوتاهی 
داریم و باید همت و تاش بیشــتری صورت 

پذیرد.
رهبر انقاب اسامی افزودند: دشمنان ایران 
از پیشــرفت های چهار دهه اخیــر مطلعند، 
اما ملت هــا از این پیشــرفت ها به خوبی آگاه 
نیستند؛ چراکه ما در تبلیغات ضعیف، کم کار 

و کم ابتکار هستیم که باید جبران کنیم.
ایشــان در همین زمینه به مسئوالن توصیه 
کردنــد: به صــورت عملــی و هنرمندانه، و 
نه با مبالغه و نــه صرفاً گزارش هــای زبانی، 
پیشرفت های مختلف کشــور را بازگو کنند 
تا برخی غافان که نادانســته در این مسائل 

تشکیک می کنند، واقعیت ها را درک کنند.

رهبر انقالب 
اسالمی، انتخابات 

و رأی مردم در 
تعیین مستقیم یا 

غیرمستقیم رهبری، 
رئیس جمهور و 
سایر مسئوالن 

را تنها بخشی از 
مردم ساالری 

دانستند و گفتند: 
مردم ساالری 

یعنی »مردم را در 
همه امور زندگی 

صاحب رأی و 
تدبیر و تصمیم قرار 
دادن« و این درست 

در نقطه مقابل 
هیچ کاره بودن 
مردم و استبداد 
مطلق سالطین 
و طواغیت در 

قرن های متمادی 
قبل از انقالب است
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کلمه نخست

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در نوعــی 
جمع بندی از این بخش سخنانشان افزودند: 
انقاب، کشــور را از فاکت و ملت را از حالت 
توسری خوری و ذلت خارج کرد و ملت امروز 
ســربلند و ســرافراز، به تأثیرگذاری در همه 
امور مشغول است و این بزرگ ترین دستاورد 

انقاب است.
بخش دوم ســخنان مهم حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای بــه »آسیب شناســی انقاب« 

اختصاص داشت.
ایشــان مهم ترین آفــت همــه انقاب ها را 
»ارتجــاع« به معنای سست شــدن، توقف و 
بازگشت به اوضاع قبلی خواندند و خاطرنشان 
کردند: تقریباً همه انقاب های شناخته شده 
جهان در همان سال های نزدیک به این بلّیه 

دچار شده اند.
رهبر انقاب اسامی، اســتحکام و استمرار 
شــعارهای اصلی انقاب را در طــول چهار 
دهه اخیر بی نظیر خواندند، اما هشدار دادند: 
خطراتی انقــاب را در معرض آســیب قرار 

می دهد.
ایشــان »حرکت به سمت اشــرافی گری«، 
»دل ســپردن به طبقات مرفه به جای توجه 
به مستضعفان و قشرهای ضعیف« و »تکیه و 
اعتماد به خارجی ها به جای تکیه بر مردم« را 
نمونه  های حرکت ارتجاعی خواندند و تأکید 
کردند: نخبگان جامعه حواسشان جمع باشد، 
مدیران کشور به شدت مراقب باشند و مردم 
هم با حساسیت، رفتار ما مسئوالن و مدیران 
را تحت نظر داشته باشند تا این گونه حرکات 

ارتجاعی در کشور اتفاق نیفتد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای روی کار بودن 
»آدم های سابقاً انقابی« اما عوض شدن خط 
و راه انقاب را به معنای ارتجاع دانســتند و 
خاطرنشــان کردند: انقاب نشــده است که 
عده ای بروند و ما بیاییــم، بلکه انقاب یعنی 
دگرگونی، تغییر مســیر و حرکت به سمت 
اهداف واال که اگر این اهداف فراموش شــود، 

انقاب معنایی ندارد.
ایشــان، انقاب اسامی در ســال ۵۷ را آغاز 
تغییر و حرکت اصاحی در جامعه برشمردند 
و افزودند: انقاب در ســال ۵۷ تمام نشــد، 
بلکه آغاز شــد و این حرکت بایــد عمیق تر، 

گسترده تر و خردمندانه تر ادامه یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کســانی 
که از تعبیــر »انقابــی« برداشــت منفی 
می کنند، افزودند: نظام اداره کشــور و اصول 
قانون اساســی باید محترم شــمرده شود و 
کسی نباید تصور کند که انقاب بدون نظام 

امکان تحقق دارد.
ایشان تأکید کردند: این خطاست که برخی 
تصور کنند به اسم انقاب باید به همه چیز و به 
همه حوادث و بخش های نظام اسامی زبان 
انتقاد و اعتراض داشــت، زیــرا انقاب یعنی 
باید نظام اسامی، مردم ساالری دینی و نظام 
امت و امامت با هدف ها و جهت گیری انقابی 

باشد.
رهبر انقاب اســامی با ابراز خرســندی از 
رایج بودن سکه انقاب و انقابی گری در میان 
مردم و وجود پرشمار مدیران حقیقتاً انقابی 
افزودنــد: به فضل الهی، جمهوری اســامی 
تاکنون از نگاه طاغوتی به مردم دور بوده است 
و بعد از این هم با حساسیت مردم و مسئوالن 

دور خواهد بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ایــن بخش 
از سخنانشــان را بــا ایــن جمــات مهم و 
تعیین کننــده پایان دادند: »اشــرافی گری 
و امتیازطلبــی مســئوالن«، »بی مباالتــی 
بــه بیت المــال« و »بی توجهی بــه طبقه 
مســتضعف«، حرکاتی ضدانقابی اســت و 
همه تشکیات نظام باید با این نگاه به سمت 

اهداف انقاب حرکت کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســومین بخش 
سخنانشــان در تبیین »اولویت های کنونی 
کشور«، مســئله »اقتصاد« را بســیار مهم 

دانستند.
ایشان، تکیه بر ظرفیت های درونی و مردم را 
راه اساسی حل مشکات اقتصادی خواندند و 
افزودند: اقتصاد مقاومتی همان گونه که بارها 
گفته ایم و همه مســئوالن نیز سیاست های 
آن را تصدیق کردند، به معنای محصور شدن 
در داخل نیست، بلکه درون زا و برونگراست، 
بنابرایــن نگویند می خواهیم بــا دنیا ارتباط 
داشته باشــیم، زیرا ارتباط با دنیا در اقتصاد 
مقاومتی وجود دارد، اما اعتماد و تکیه باید بر 

مردم باشد نه به بیگانگان.

ایشان به کارگیری اســتعدادها، ظرفیت ها و 
سرمایه های درونی را نیازمند تدبیر خواندند 
و افزودنــد: رونــق اقتصاد داخلــی نیازمند 
صادرات خوب، واردات در حــد نیاز و جلب 
ســرمایه گذاری خارجی است، اما سررشته و 
تدبیر کار باید دســت مدیران داخلی باشد و 

کار به بیگانگان سپرده نشود.
ایشــان زلزله اقتصادی و ضربــه فوق العاده 
شــدید حدود یــک دهــه قبل بــه برخی 
کشورهای پیشــرفته شرق آســیا را عبرتی 
بزرگ خواندند و افزودنــد: این ضربه که یک 
شبه این کشــورها را به فقر و فاکت کشاند 

نتیجه وابستگی به سرمایه خارجی بود.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به سود نبردن 
کشــور از اتکا و اعتماد به خارج در برجام و 
مذاکرات هسته ای افزودند: ما نتیجه اتکا به 
خارجی ها را در قضیه برجام مشاهده کردیم 
و در قضیه مذاکرات هسته ای به آن ها اعتماد 
کردیم، اما سودی نبردیم. البته خوشبختانه 
مسئوالن برخورد خوبی با این مسئله دارند و 
وزیر امور خارجه که باید از او تشــکر کرد، با 
خباثت آمریکایی ها و بــه نعل و به میخ زدن 
اروپایی ها، برخورد خیلی خوب و قوی دارد 

که این راه باید ادامه یابد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای گفتنــد: باید از 
بیگانه بهره برد اما نباید بــه او اعتماد و تکیه 
کرد چرا که از راه های مختلف بر سرنوشــت 
کشور مسلط می شــود و همه مسئوالن باید 
این مســئله بســیار مهم را در کانون توجه 

داشته باشند.
ایشان، چهل ســال زحمت ملت را در شرایط 
تحریم و فشــار، به حرکت بر روی سنگاخ 
تشبیه کردند و افزودند: با این وجود، پیشرفت 
کرده ایم که این واقعیت نشانه توانایی ملت و 

کشور است.
رهبــر انقــاب اســامی در تبییــن دیگر 
اولویت های کنونی، »ترجیح مدیریت جهادی 
بر دیوانســاالری« را مورد تأکید قرار دادند و 
افزودند: قوای مجریه، قضائیه و همه بخش ها 
باید با مدیریت جهادی یعنی پرکاری همراه با 
تدبیر، کار را دنبال کنند و برای پیشبرد کارها 

اصطاحاً شب را از روز نشناسند.
»ترجیح متــن مردم بــه اهــداف و منافع 
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جناحی و حزبی« و »اولویت خدمت رسانی به 
قشرهای ضعیف و مناطق محروم« دو توصیه 
مهم دیگر رهبر انقاب اسامی به مسئوالن 

بود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در زمینه دفاعی 
ادامه و نوســازی همــه شــیوه ها، ابزارها و 
تجهیزات مورد نیاز امروز و فردای کشــور را، 
دارای اولویت کامل دانستند و افزودند: بدون 
لحظه ای تردید، کشــور باید به ســمت هر 
چیزی که برای دفاع نیــاز دارد حرکت کند، 

ولو همه دنیا مخالف باشند.
رهبر انقاب اســامی بــا انتقاد شــدید از 
دشمنانی که با جنگ افزارهای خود بشریت 
را تهدید می کنند، اما با توان موشــکی ایران 
مخالفت می کنند، افزودند: این مسئله به شما 
چه ربطی دارد؟ شــما می خواهید ملت ایران 
موشک و دیگر امکانات دفاع از خود را نداشته 

باشد، تا به او زور بگویید.
ایشــان افزودند: ما البته مســائلی همچون 
بمب هسته ای و ساح کشتار جمعی را حرام 
می دانیم، اما هر چیز دیگری را که الزم داشته 

باشیم، با قدرت دنبال می کنیم.
رهبر انقاب اســامی با اشــاره بــه ترجیح 
همکاری با همســایگان، کشورهای شرقی و 
کســانی که با ایران منافع مشترک دارند، در 
تبیین اولویت های اقتصادی نیز، »اشتغال و 
تولید« را مورد تأکید ویژه قرار دادند و با اشاره 
به نامگذاری امســال به »اقتصــاد مقاومتی؛ 
تولیدـ  اشتغال« افزودند: در این زمینه البته 
کارهایی انجام و آمارهایی ارائه شده، اما برای 
تحقق آنچه مــورد نظر اســت، کار و تاش 

بیشتری نیاز است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای جوانان و نوجوانان 
عزیز کشــور را به آمادگی ایمانــی، علمی و 
انقابی فراخواندند و افزودنــد: جوان، موتور 
پیشــرفت حال و آینده کشــور است و نسل 
جوان کنونی که عزم و همت و بصیرتی بیشتر 
از نســل اول انقاب دارد، باید خــود را آماده 

شتاب بخشیدن به پیشرفت کشور کند.
ایشان در بخش پایانی سخنانشان، استمرار 
و استحکام نظام اسامی با وجود چهل سال 
توطئه و اقدام دولت های مســتکبر و خبیث 
را بهتریــن دلیل  اقتدار جمهوری اســامی 

خواندند و تأکید کردنــد: تهدیدات، حرف ها 
و نقشــه های علنی و غیرعلنی دشــمنان را 
می دانیم، امــا بدون لحظــه ای تردید تأکید 
می کنیــم نظام اســامِی متکی بــر مردم، 
روز به روز قوی تر خواهد شد و همان گونه که 
امام خمینی می گفــت »آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.« 
پیش از ســخنان رهبــر انقاب اســامی، 
حجت االسام والمسلمین آل هاشم، نماینده 
ولی فقیه در اســتان آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز با اشاره به تقدیم ۱۰ هزار شهید 
در ایــن اســتان از جمله ۱۹ شــهید مدافع 

حرم، گفت: ســالروز قیام ۲۹ بهمن ۵۶ برای 
آذربایجانی هــا فقط یک مناســبت تقویمی 
نیســت، بلکه رجوع به ریشــه ای است که تا 
همیشه دســت بیعت آذربایجان شرقی را در 

دستان پرمهر انقاب اسامی نگاه می دارد.
حجت االسام والمسلمین آل هاشم خواستار 
توجه دلســوزانه دولتمردان به مشــکات 
دریاچه ارومیه شــد و گفت: مردم آذربایجان 
در همه حوادث به درستی راه بر فرصت طلبان 
بســتند و ُمهر غیرت و اعتبار خود را به خوبی 

 .حفظ کردند
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کارنامه

فلک را سقف بشکافیم و 
طرحی نو در اندازیم
مروری بر دستاوردهای انقالب اسالمی

درک بهتر دستاوردهای انقاب اسامی مستلزم این است که از شرایط ایران پیش 
از پیروزی شــکوهمند انقاب تصویری واقعی در دست داشته باشیم. شرایطی که 
می تواند بــرای ارائه قضاوت بهتر و دقیق تر در مورد عظمت دســتاوردهای انقاب 
اســامی در مقایســه وضعیت فعلی کشــور با وضعیت قبل از انقاب و نیز سایر 

کشورهای همسطح، مؤثر واقع شود. 
به عنوان مثال تا قبل از انقاب اســامی، ایران در عرصه تولید و علم و دانش فاقد 
جایگاه جهانی بوده و تولیدات صنعتی و تکنولوژیکی آن نیز بسیار محدود و عمدتاً در 
حد مونتاژ خاصه شده بود. ساختار حکومتی و سیاسی کشور نیز تا ۲۰۰ سال قبل 
از انقاب، در بدترین شرایط ممکن قرار داشته و به تعبیر رهبر معظم انقاب اسامی 
)مدظله العالی( طی این مدت، ایران کشــوری بود که نه تنهــا در نظام بین الملل 
هیچ گونه نقشی بر عهده نداشــت، بلکه با دخالت علنی دول غربی و شرقی در امور 
مهمی مانند عزل و نصب شــاهان ایران )از جمله پهلــوی اول و دوم(، عمًا امکان 

تصمیم گیری در اداره امور داخلی نیز از حکام وقت سلب شده بود.
در این دوران بی کفایتی و ناکارآمدی حکومت ها به قدری آشکار بود که در جریان 
حوادثی مانند جنگ جهانی اول و دوم و جنگ های ایران و شوروی، عاوه بر تحمیل 
قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلســتان، بخش های زیادی از شهرهای جنوبی، 
شمالی و غربی و حتی پایتخت کشور بدون کمترین مقاومت از طرف دولت وقت، 
تحت اشغال بیگانگان قرار گرفت. در همین ایام روسای جمهور سه کشور آمریکا، 
انگلیس و شوروی به خود اجازه می دهند بدون هماهنگی و اطاع قبلی دولت ایران 
وارد تهران  شوند و بر سر تقسیم غنائم جنگ جلسه مشــترک برگزار  کنند، بدون 
این که کمترین ارزشی برای نظام حکومتی کشور قائل شوند و حتی پس از اطاع 
شاه از حضور آن ها در پایتخت و درخواست ماقات، با چنان تکبر و نخوتی با میزبان 
بی اطاع خود برخورد می کنند که وی با ســرافکندگی تمام محل را ترک می کند. 
به این موارد باید سایر دخالت های حقارت آمیز نظام سلطه از جمله تحمیل قانون 
شرم آور کاپیتوالسیون و کودتای ۲8 مرداد و همچنین غارت و چپاول منابع طبیعی 
و سایر منابع ایران توسط بیگانگان و دست نشاندگان حکومت را نیز افزود، مواردی 
که بیانگر اوج ذلت و سرسپردگی حکام مرعوب حاکم بر کشور بوده است. با گذشت 
نزدیک به چهل سال از پیروزی انقاب شکوهمند اسامی، نگاهی به گذشته و آنچه 
بودیم و مقایسه آن با امروز نشان دهنده عمق تحولی اســت که ایران و ملت ایرانی 
آن را تجربه کرده است.  درآمد نفتی ایران از سه میلیارد دالر در سال ۱۳۳۲ به ۵۳ 
میلیارد دالر در سال ۱۳۵۶ رسید و درآمد سرانه نیز در این مدت به ۱۱ هزار و ۵۱۴ 
دالر افزایش پیدا کرد با این وجود در بخش های فقیر جامعه، فقر هر روز بیشــتر و 
شکاف طبقاتی عمیق تر می شد. با این وجود تنها ۱۰ درصد از درآمد سرشار نفت و 
کمتر از ۱۵ درصد از کل واردات به امر توسعه اختصاص می یافت، شرکت ملی نفت 
به صورت محرمانه، ولی دائمی مبلغ کانی به حساب شخصی شاه واریز می کرد. به 
گونه ای که سرمایه شخصی شاه به یک میلیارد دالر رســیده بود. با این سرمایه ها 
نهاد هایی اداره می شد که آن ها نیز هدفی جز سلطه بیشتر حکومت بر تمامی ابعاد 
زندگی مردم نداشتند. بر اســاس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال 
۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند و ضریب جینی در ایران قبــل از انقاب بیش از ۴۵ بوده 

است. 

شرایط ایران 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی
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 مداخله گسترده کشور های غربی در امور ایران تا به جایی در دوره پهلوی گسترش یافته بود 
که دیگر کسی منکر آن نبود. پهلوی خود در جلسات خصوصی از مداخالت گسترده غربی ها 

در امور ایران گالیه می کرد، ولی در عیان دستورالعمل های رسیده از اربابان را جامه عمل 
می پوشاند، مروری بر خاطرات شخصیت ها و رجال عصر پهلوی خود مؤید این واقعیت است

خاطرات رجال 
پهلوی به عیان عمق 

وابستگی ایران به 
غرب در این دوره 

از تاریخ کشور 
را نشان می دهد، 
وابستگی در این 
دوره تا بدان حد 

طبیعی و عادی بود 
که روزنامه ها و 
مجالت نزدیک 
به حکومت در 

پاسخ به اعتراضات 
مردمی آن را توجیه 

می کردند

دستاوردهای سیاسی

»استقال« یکی از اصلی ترین شــعار های انقاب اسامی ملت ایران 
بود، مداخله گسترده کشور های غربی در امور ایران تا به جایی در دوره 
پهلوی گسترش یافته بود که دیگر کســی منکر آن نبود. پهلوی خود 
در جلسات خصوصی از مداخات گسترده غربی ها در امور ایران گایه 
می کرد، ولی در عیان دستورالعمل های رسیده از اربابان را جامه عمل 
می پوشاند، مروری بر خاطرات شخصیت ها و رجال عصر پهلوی خود 

مؤید این واقعیت است.
اســداهلل علم نخســت وزیر و وزیــر دربار کــه خاطــرات روزانه او 
 چهــره ای بــدون روتــوش از پهلــوی ارائــه می دهد می نویســد:
»از مدت هــا پیــش شــکایت داشــته ام عمــال بیگانــه در دولت، 
بانــک مرکــزی، ســازمان برنامــه و بســیاری از وزارتخانه ها نفوذ 
کرده اند. شــاه بــا این همــه گزارش هــای اطاعاتی کــه دریافت 
می کند، ایــن حقیقــت را نادیــده می گیــرد. این ما هســتیم که 
تحت فشــار قــرار داریم نــه طــرف مقابل. وقتــی خزانــه خالی 
اقتصــادی شــویم؟«  اســت چگونــه می توانیــم وارد جنــگ 
این بخش از خاطرات اسداهلل علم به عیان نشان می دهد که خود رژیم 
پهلوی معتقد و اطاع داشته اســت که عمال بیگانه در تمامی شئون 
کشــور از دولت گرفته تا بانک مرکزی و ســازمان برنامه نفوذ کرده و 
استقال کشــور در خطر جدی قرار گرفته است، ولی به اطاعاتی که 
دســت او در این زمینه می رسید وقعی نمی گذاشــت و از کنار آن به 

سادگی عبور می کرد.
خاطرات رجال پهلوی به عیان عمق وابســتگی ایران به غرب در این 
دوره از تاریخ کشور را نشان می دهد، وابســتگی در این دوره تا بدان 
حد طبیعی و عادی بود که روزنامه ها و مجــات نزدیک به حکومت 
در پاسخ به اعتراضات مردمی آن را توجیه می کردند، به عنوان نمونه 
مجله »خواندنی ها« در شــماره ۱۳ تیر ۱۳۴۰ می نویسد: »می گویند 
آمریکایی ها در تمام شــئون سیاســی و اقتصادی و مالی ما مداخله 
می کنند، مــن کار ندارم به این کــه بیچاره آمریکایی هــا بعد از هزار 

میلیون دالر وام و کمک به تصدیق خودمــان، آیا باید حق 
این را داشته باشند که به اندازه یک دهم هم پیمان 

خشک و نم پس نده انگلیسی مان در کار ها و 
یا الاقل در طرز خرج نظارت و به قول 

]منتقدان[ مداخله داشته باشند یا نه؟«
مقامات رژیم پهلوی نیــز به این که آمریــکا در امور ایــران مداخله 
می کرده اســت معتقد بوده و هرگاه فرصتی به دست می آوردند از آن 
ســخن می گفتند و گایه می کردند، به عنوان نمونه احمد آرامش که 
مدتی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه ایران در دولت شریف امامی 
و پیش از روی کار آمدن علی امینی شــخصیت وابسته به آمریکا در 
تیرماه ۱۳۴۰ طی ســخنانی می گوید: »مخالفت من فقط با سیاست 
جانکاه ده ساله گذشته آمریکا است... ســال ها است که دولت آمریکا 
با تمام قوا، ولی با عناویــن به ظاهر فریبنده در تمام شــئون زندگی 
ما دخالت کرده و انگشــت دارد و هر زمان به طریقــی برای ما حادثه 
آفریده و تعیین سرنوشــت می کند، تمام وزارتخانه هــا و بنگاه های 
تجاری و اقتصادی و عمرانی وابســته به دولت ایران زیر نظر مأموران 
و نمایندگان مختلف آمریکایی قرار گرفته و آنان در غالب جا ها نه تنها 
به عنوان مشاور و مستشــار بلکه به صورت دستوردهنده و کارفرما در 

زندگی ما مداخله می کنند.
اقتصاد کشور به وسیله عوامل و ایادی داخلی و خارجی دولت آمریکا 
به کلی درهم ریخته و اکنون وضع به شــکلی درآمده که طبق اظهار 
آقای نخست وزیر هم دستگاه اقتصادی دولت در آستانه ورشکستگی 
است و هم ملت و ما هر روز ناگزیر هســتیم که دست تکدی به سوی 
آمریکا و آمریکائیان دراز کنیم و بــرای گرداندن چرخ زندگی خود از 

آنان قرضه و اعتبار بگیریم«.
امروز نزدیک به چهار دهه از ســقوط رژیمی که همــه مقدرات ایران 
اســامی را تحت حاکمیت و نظارت غرب و به ویــژه آمریکا قرار داده 
بود می گذرد، اســتقال و عزت ایران در دوره پس از انقاب اسامی 
زبانزد خاص و عام است، در جنگ تحمیلی و در حالی که ابرقدرت های 
شرق و غرب از رژیم بعث صدام حمایت می کردند ایران اسامی تنهای 
تنهای تنها و اســتقال هر چه تمام در برابر تهاجم بیگانه ایســتاد، 
اقتصاد و سیاســت داخلی و خارجی خود را به خواست بیگانه گره نزد 
و امروز هر چه در کشــور می گذرد محصول خواست و تصمیم 
ملت ایران است و یکی از شعار های اساسی ملت ایران 
در دوره انقاب یعنی »اســتقال« تحقق پیدا 

کرده است.

الف( استقالل کشور و عزت مردم
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دوران 
نخست وزیری 
امیرعباس هویدا 
 )۱۳۴۳-۱۳۵۶(
سخت ترین 
برهه سانسور و 
کنترل سازمان 
یافته مطبوعات 
و روزنامه ها را 
تجربه کرد و 
ارباب مطبوعات و 
نویسندگان جرائد، 
تنها در چهارچوب 
تعیین شده از 
سوی ساواک و 
مجموعه حاکمیت 
قلــم فرسایی 
می کردنــد.

کارنامه

ب( آزادی 

ج( مردم ساالری دینی

در حالی که در دوره پهلوی حتی مقامات و مسئولین کشور جرأت 
این را نداشــتند که ســخنی بگویند مبادا »اعلیحضرت خوشــش 
نیاید« و در نتیجه همیشه مراقب ســخن گفتن خود بوده اند امروز 

روزنامه هــا و رســانه های دیگــر 
هر چــه می خواهنــد می گویند 
و می نویســند. کافــی اســت به 
کنتــرل رســانه های مکتوب اعم 
از روزنامه هــا و کتاب ها توســط 
ســاواک بپردازیــم تا مشــخص 
شــود که در ایــن برهــه زبان ها 
برای گفتن و قلم ها برای نوشــتن 
 تا چــه انــدازه محــدود بوده اند.
با آغاز ریاســت نصیری بر ساواک، 
سانســور مطبوعــات گســترش 
یافت، در دهه هــای ۱۳۴۰-۵۰، 
مطبوعــات و روزنامه ها از محتوی 

عاری شدند؛ در همان حال روزنامه نگاران و ارباب مطبوعات، تحت 
مراقبت های دائمی ســاواک قــرار گرفتند. دوران نخســت وزیری 
امیرعبــاس هویدا )۱۳۵۶-۱۳۴۳( ســخت ترین برهه سانســور و 

کنترل ســازمان یافته مطبوعات و روزنامه ها را تجربه کرد و ارباب 
مطبوعات و نویســندگان جرائد، تنها در چهارچوب تعیین شده از 
سوی ســاواک و مجموعه حاکمیت قلــــم فرسایی می کردنــــد. 
مطبوعات همواره سایه سنگین 
ســاواک را بر فعالیت های خود 
احســاس می کردند. آنچه در 
می شــد،  منعکس  نشــریات 
در درجــه اول ارائــه تصویری 
و  تحســین آمیز  غیرواقعــی، 
ســتایش گرانه از شخص شاه 
و دربار بود. چنین القا می شــد 
که کشــور تحــت هدایت های 
شاه به سرعت در مسیر توسعه 
و تعالی قــرار گرفته و مخالفان 
حکومــت جــز جلوگیــری از 
این حرکت قصدی نداشــته و 
بنابراین محکوم به شکستند. به عبارت دیگر مطبوعات تنها مواردی 
را منعکس می کردند که خوشایند ســاواک، دربار، شاه و مجموعه 

حاکمیت بود.

در دوره پهلوی اصوالً و به معنای واقعی آن انتخاباتی برگزار نمی شد. 
اســداهلل علم نخســت وزیر و وزیر دربار پهلوی در خاطــرات روز ۱۵ 
فروردین ۱۳۵۴ با صراحت به تقلــب در انتخابات دوره پهلوی اذعان 
کرده و می نویسد: »مطلبی نخست وزیر در کیش به من می گفت که 
خیلی جالب بود و فهمیدم عنوان رشــوه را دارد. آن این بود که گفت: 
هر کسی را از هر جا تو بخواهی من وکیل خواهم کرد. هر کس باشد، 

هیچ فکر نکن، به من بگو تمام می کنم.«
عاوه بر اسداهلل علم هندرسن، سفیر آمریکا در ایران نیز در گزارشی 
به وزارت امور خارجه این کشــور پیرامون انتخابات مجلس هجدهم، 
به تعیین نمایندگان مجلس از باال اشاره می کند، وی در این گزارش 
می نویسد: »عاء وزیر دربار اظهار داشــت چند هفته پیش، اسداهلل 
علم، رئیس اماک سلطنتی، به او گفته اســت به دستور شاه صورت 
اســامی عده ای را برای نامزدی نمایندگی مجلس تهیه کرده، شــاه 
لیست مزبور را با اسامی نامزد های نمایندگی از سوی زاهدی تطبیق 
داده و پس از یک دست کردن اســامی نامزدها، چند تن از نامزد ها را 

جابه جا کرده است.«
حسین فردوست از نزدیک ترین دوســتان شاه نیز در کتاب خاطرات 
خود بر این نکته اذعان دارد. وی می گوید »یک کمیســیون سه نفره 
برای انتخابات مجلس در منزل اســداهلل علم تشکیل می شد. منصور 
اســامی نامزد ها را می آورد و با نظر علم مهــر نمایندگی آن ها تأیید 
می شد. پس از بررسی صاحیت امنیتی و مطالعاتی این افراد، ترتیب 
انتخاب این اســامی داده می شــد و به صورتی ظاهری، نام آن ها از 

صندوق آرا بیرون می آمد.«
در جزوه ای که تحت عنوان »نخبگان و تقســیم قــدرت در ایران« 
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ملت ایران در چهار دهه گذشته همواره برای تعیین سرنوشت کشور پای صندوق های رأی 
رفته اند و همه مسئولین جمهوری اسالمی مستقیم و یا غیرمستقیم منتخب همین ملت هستند و 

کسی در این شک و شبهه ای ندارد

در دوره پهلوی 
رژیم عامدانه فساد 

را در بین جوانان 
و نسلی که آینده 
ایران به دستان 

آنان چشم دوخته 
بود رواج می داد، 

کافی است به 
سخنان رجال عصر 

پهلوی نگاهی 
بیندازیم تا واقعیت 
برای همگان عیان 

شود

توســط ســیا و برای آشــنایی 
مقدماتــی افرادی کــه به منظور 
مأموریت های مختلف سیاســی 
و جاسوســی از طــرف آمریــکا 
به ایــران می آمدند تهیه شــده 
اســت و در واقع یــک مجموعه 
فشرده و نســبتاً جامع از ساخت 
جامعه ایران و نیرو های سیاســی 
و اجتماعــی موجــود در آن از 
دیــدگاه مأموران و جاسوســان 
درجــه اول بــه شــمار می آید، 
آمده اســت : »در طول ۱۲ سال 

گذشــته مجلس آلت دســت شــاه بوده اســت و مقاصد شــاه را 
بــرآورده می کرده اســت و تمام نماینــدگان که با دقت به وســیله 
 شــاه انتخــاب می شــوند حامــی برنامه های شــاه می باشــند.«
امروز و با گذشت نزدیک به چهل ســال از پیروزی انقاب شکوهمند 
اسامی سالی نبوده است که در ایران انتخابات برگزار نشود، در اولین 
ماه های پیروزی انقاب اســامی نوع نظام سیاســی کشور به رأی 
عمومی گذاشته شد، پس از رای مردم به »جمهوری اسامی«، مردم 
بار دیگر پای صندوق های رأی رفته »نماینــدگان مجلس خبرگان 
قانون اساســی« را انتخاب کردند، پس از تدوین قانون اساســی در 
یک رفراندوم دیگر بــه آن رأی آری دادند و در ادامــه و در حالی که 

هنوز بهــار ۱۳۵۹ نرســیده بود 
در دو انتخابات دیگر نخســتین 
نماینــدگان  و  رئیس جمهــور 
مجلس اول را نیز انتخاب کردند. 
ملت ایران در چهار دهه گذشته 
همواره برای تعیین سرنوشــت 
کشــور پای صندوق هــای رأی 
مســئولین  همــه  و  رفته انــد 
جمهوری اســامی مستقیم و یا 
غیرمستقیم منتخب همین ملت 
هســتند و کســی در این شک و 
شبهه ای ندارد. برگزاری انتخابات 
در جوامع انقابی، آن هم در اولیــن ماه های بعد از انقاب امری دور از 
انتظار است چرا که با وجود توطئه های جهانی ممکن است انتخابات 
آزاد، باعــث روی کار آمدن ضد انقاب یا  بهانــه ای برای کوبیدن این 
جوامع از طرف مجامع استعماری شود. امام خمینی )ره( با آگاهی های 
فراوانی که به مــردم می دادند و بــا اعتمادی که به مردم داشــتند، 
حاکمیت بر سرنوشــت مردم را به خودشان ســپردند. از جمله آن ها 
انتخابات نظام جمهوری اســامی، انتخابات قانون اساسی، انتخابات 
خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس است که در 
همان سال اول انقاب برگزار شــد.  این کار غیر مترقبه فقط و فقط به 

جهت حضور آگاهانه مردم در صحنه های متعدد انقاب بوده است.

دستاوردهای فرهنگی و معنوی

الف( رشد دینی 

در دوره پهلوی رژیم عامدانه فساد را در بین جوانان و نسلی که آینده 
ایران به دســتان آنان چشــم دوخته بود رواج می داد، کافی است به 
ســخنان رجال عصر پهلوی نگاهی بیندازیم تا واقعیت برای همگان 
عیان شــود. علی امینی، نخست وزیر وقت، 8 شــهریور ۱۳۴۰ طی 
ســخنانی گفته بود: »با نهایت تأســف باید گفت که ایمان و اعتقاد 
ما سســت شــده، اگر در ملتی ایمان مذهبی یا ملی قوی باشد، هیچ 
بیگانه ای نمی تواند به آن ملت راه یابــد.« امینی در جمع مردم گفته 
بود: »متأسفانه باید گفت که فساد محیط ما از همان خانواده ها شروع 
می شــود و رکود اخاقی و اختاط تمدن های داخلی و خارجی تمام 
اصول زندگی ما را به هم زده اســت. فیلم های فاسد و خراب و مناظر 
مستهجن پاک اخاق اطفال و جوانان ما را فاســد کرده باید با فساد 
اخاق که از مجات خراب نیز ناشــی می شــود مبــارزه کرد.« وی 
همچنین گفته بود: »مایه ننگ است که در مملکت اسامی دولت ها 
برای افزایش درآمد خود مصرف تریاک و یــا الکل را تجویز کنند. در 

حال حاضر اکثر جوان های ما مشــروب خوار شده اند و این قسمتی از 
مشکات جامعه ماست.«
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از دستاوردهای 
فرهنگی انقالب، 
مشخص شدن 
جایگاه واقعی 
زن مسلمان در 
خانه و اجتماع 
بود. براساس 
خودباختگی 
فرهنگی و رواج 
ارزش های غربی در 
عصر پهلوی، هویت  
زن مسلمان ایرانی 
مورد تهدید واقع 
شده بود به تدریج 
در جامعه  فرهنگ 
برهنگی و بی عفتی 
رواج می یافت 
و از فعالیت های 
اجتماعی و مفید 
زنان کاسته می شد

کارنامه

شــهریور ۱۳۴۰ علــی امینــی 
نخســت وزیر وقــت، از انتشــار 
فیلم ها و مجات مستهجن انتقاد 
کرده و می گویــد این روند باعث 
فساد اخاقی جوانان این کشور 
شده است، کافی اســت بدانیم 
که از این ســال ها روند انتشــار 
فیلم هــا و مجات مســتهجن 
به صــورت عمومی گســترش 
بی ســابقه ای یافت. در حالی که 
نشریات از انتشــار خبر های روز 
کشــور خودداری می کردند و یا 
ســاواک مانع آنان می شد روزی 

نبود که نشــریاتی مانند »خواندنی ها«، »تهران مصور«، »ســپید و 
سیاه« و ده ها نشــریه دیگر با صفحات روی جلد مبتذل و مستهجن 

منتشر نشوند و جوانان را به فساد 
ســوق ندهند. امروز چهل ســال 
از آن روز ها می گذرد، پیشــرفت 
معنوی امروز قابل مقایسه با دوره 
پهلوی که فســاد ســازمان یافته 
از ســوی رژیم بر مــردم تحمیل 
می شد نیســت، جوانان این مرز و 
بوم در دهه شصت غسل شهادت 
می کردند و بــرای دفاع از وطن به 
جبهه ها می رفتند، زمانی که این 
جوانان با امام دیــدار می کردند از 
ایشان تقاضا می نمودند دعا کند تا 
به شهادت برسند، امروز و در دهه 
نود شمســی همین مردم آرزو می کنند که به آنان اجازه داده شود به 

سوریه رفته و از حرم اهل بیت دفاع کنند.

ب( پیوند دین و سیاست 

ج( مقابله با تهاجم فرهنگی

هدف اصلی و اساســی ادیان الهی ، رشــد و تکامل بشــر بر مبنای 
توحید، از طریق دعوت به مبارزه با کفر و شــرک و الحاد بوده است. 
قدرت های استکباری جهان برای چپاول دسترنج توده های محروم، 
نغمه »جدایــی دین از سیاســت « را مطرح کردند و بــا این توطئه 
توانستند بر جنبه های فکری، فرهنگی، دینی و ملی جوامع اسامی 
استیا یافته ، منابع مادی و ذخایر زیر زمینی آن ها را به غارت ببرند 
و عجز و یأس را بر جوامع اســامی حاکم گردانند. پیروزی انقاب 
اســامی در ایران بر چنین عقیده و نغمه ای خط بطان کشــید و 
نهضت اســام را تبدیل به پدیده ای منســجم و جهانــی کرد. امام 
خمینی )ره( در ادامه قیام خود تنها به مبارزه با حکومت های غاصب 
و ضد اسامی اکتفا نکرد بلکه به منظور ایجاد حاکمیت الهی بر اساس 
موازین اسام )در عمل ( اصل مقدس والیت فقیه را مطرح و زمام امور 
جامعه اسامی را خود در دست گرفت و رهبری سیاسی - مذهبی را 
عینیت بخشید و توانست چهره مخدوش جهان اسام را اصاح کرده، 

تأثیر فوق العاده ای بر جهان اسام و کشورهای جهان سوم بگذارد.

استعمار نو، شگردهای خود را برای غارت اموال و منابع کشورهای 
جهان سوم بر پایه ســلطه فرهنگی استوار ســاخته است؛ بیگانه 
ساختن مسلمانان از فرهنگ اصیل اسامی، از بارزترین توطئه های 
اســتعمارگران در تثبیت سلطه بر کشــورهای اسامی بوده است. 
پس از انقاب اســامی، احیای فرهنگ اســامی و ارزش های آن 

مورد توجه قرار گرفت و عاوه بر مراکز آموزشی کشور، رسانه های 
گروهی اعم از صدا و سیما، روزنامه ها، مجات و حتی سینما، تئاتر 
و سایر وســایل هنری و فرهنگی در جهت رشــد فرهنگی جامعه 

اسامی به کار گرفته شدند.
یکی از مظاهر بارز مقابله بــا تهاجم فرهنگی غرب ، تاش در جهت 
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ایران در بسیاری از فناوری ها نه تنها خودکفا شده، بلکه به کشور صادر کننده خدمات فنی 
مهندسی در حوزه های صنعت نفت، کشاورزی، بهداشت، سدسازی، تراکتورسازی، هسته ای، 

خودروسازی، سلول های بنیادین و ... تبدیل شده است

در دوره پهلوی 
اکثریت ملت 
ایران بی سواد 

بوده اند و رژیم 
جز مبارزه شعاری 

با بی سوادی که 
نتیجه اندکی داشته 

و قابل مالحظه 
نبود کاری از پیش 
نمی برد، امروز و با 
گذشت نزدیک 
به چهار دهه از 
پیروزی انقالب 

شکوهمند اسالمی 
ملت ایران مرز های 

علم و دانش را 
درنوردیده و به 

پیشرفت های 
عظیمی نائل 

شده اند

د( ارتقای سطح علمی جامعه

تحقق عدالت اجتماعی در ایران 
بود . شــرکت های چنــد ملیتی، 
با غارت منابع داخلــی ما  - اعم 
از نیروی کار ، مواد اولیه ارزان و 
...- فقر و تنگ دستی را بر سراسر 
کشور ما گسترده بودند . در داخل 
کشــور نیــز مرفهین بــی درد و 
وابسته به نظام طاغوت ، سرمایه 
کشــور را در دست داشــتند. در 
این کشــور حاکمیت سرمایه و 
سرمایه داری برقرار بود. دستاورد 
انقاب در این زمینــه دگرگون 

ســاختن ماک های برتری اجتماعی، از بعد اقتصادی به تقوا بود. 
حضرت امام خمینی )ره( بارها و بارها با ذکر رنج های بی شــماری 
که بر اقشــار محروم اجتماع رفته، اصرار داشــتند که بزرگ ترین 
افتخار در نظام اســامی خدمت به محرومین است.  یکی دیگر از 

انقاب،  فرهنگی  دستاوردهای 
مشخص شدن جایگاه واقعی زن 
مسلمان در خانه و اجتماع بود. 
فرهنگی  خودباختگی  براساس 
و رواج ارزش های غربی در عصر 
پهلــوی، هویت  زن مســلمان 
ایرانــی مــورد تهدیــد واقــع 
شــده بود به تدریج در جامعه  
فرهنــگ برهنگــی و بی عفتی 
رواج می یافــت و از فعالیت های 
اجتماعی و مفید زنان کاســته 
می شــد. پس از انقاب اسامی 
جایگاه زن در جامعه ی اسامی تبیین شــد و همان گونه که زنان 
در جریان انقاب فعالیت داشتند پس از انقاب نیز به جایگاه واقعی 
که مســئولیت در برابر مصالح اجتماعی و سیاسی جامعه و حضور 

فعال در صحنه های مختلف بود دست یافتند.

پیش از پیروزی انقاب اســامی ایران به رغم هیاهوی زیادی که در 
تبلیغ رشد فرهنگی کشور و مبارزه با بی سوادی می شد، درصد بسیار 
زیادی از مردم ایران، حتی در شهرها بی سواد بودند. در نظام جمهوری 
اسامی به خصوص پس از پایان جنگ نهضت مدرسه سازی و افزودن 
فضای آموزشی به وسیله دولت رشد شــتابنده ای یافت به طوری که 
هر ســال بیش از صد هزار متر مربع به فضای آموزشــی کشور اضافه 

می گردد.
نهضت ســوادآموزی در باســواد کردن میلیون ها نفر از کسانی که از 
نعمت خواندن و نوشــتن محروم بودند. موفقیت چشم گیری داشته 
است. تعداد دانشجویان، قبل از انقاب اســامی ۱۶۰ هزار نفر بود و 
اکنون به باالی یک میلیون نفر رسیده است که این آمار نشان از رشد 
فرهنگی مردم و آموزش نیروهای متخصص و مورد نیاز کشــور دارد . 
در راستای همین رشد فرهنگی ، قدرت ابتکار و خاقیت اقشار ملت 
به ثمر نشسته است به طوری که جهان هر ساله شاهد پیروزی های 

نخبگان ایرانی در رشته های مختلف در سطوح جهانی است .
در دوره پهلوی اکثریت ملت ایران بی سواد بوده اند و رژیم جز مبارزه 
شعاری با بی ســوادی که نتیجه اندکی داشــته و قابل ماحظه نبود 
کاری از پیــش نمی برد، امروز و با گذشــت نزدیک بــه چهار دهه از 
پیروزی انقاب شکوهمند اســامی ملت ایران مرز های علم و دانش 
را درنوردیده و به پیشــرفت های عظیمی نائل شــده اند. بی سوادی 
اکثریت ملت ایران در دوره پهلوی بــه آن حدی بود که امام خمینی 

)ره( در ۷ دی ۱۳۵8 طی پیامی جهت »مبارزه عمومی با بی سوادی« 
تأکید کردنــد: »از جمله حوایــج اولیه برای هر ملت کــه در ردیف 
بهداشت و مســکن بلکه مهمتر از آن هاســت آموزش برای همگان 
است. مع األسف کشور ما وارث ملتی است که از این نعمت بزرگ در 
رژیم سابق محروم و اکثر افراد کشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار 
نیستند، چه رســد به آموزش عالی. مایه بســی خجلت است که در 
کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسام زندگی می کند که 
طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد.« 

)صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۴۴۶(
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نیرو های نظامی 
ایران پس از 
پیروزی انقالب 
اسالمی حافظ 
استقالل و تمامیت 
ارضی کشور 
بوده اند تا جایی 
که امروز قدرت 
موشکی ایران 
آمریکا را به هراس 
انداخته و نگران 
ساخته است

کارنامه

در حالی که نرخ باسوادی در سال ۱۳۵۵، ۲/۴۷ درصد بوده است این 
میزان در ســال ۱۳۹۰، به ۲/۹۳ درصد رسیده است، در سال ۱۳۵۵، 
۴۷ هزار و ۴۷ مدرســه دانش آموز می پذیرفت و در سال ۱۳۹۰، ۹۱ 
هزار و 8۳۰ مدرسه مشــغول فعالیت بودند. در سال ۵۵، ۷۰۰ مرکز 
آموزشی فنی و حرفه ای در کشور فعالیت می کرد و این میزان در سال 

۱۳۹۰ به ۶ هزار و ۹8۳ واحد رسیده است.
پیش از انقــاب و در ســال ۱۳۵۰ دو مرکز آموزش اســتعداد های 
درخشــان در کشــور فعالیت می کرد و این تعداد در سال ۱۳۹۰ به 
۶۷۰ مرکز رسیده است. در حالی که سال ۱۳۵۵، ۱۷۰ هزار دانشجو، 
در ۲۲۳ واحد دانشــگاهی تحصیــل می کردند این میزان در ســال 
۱۳۹۰، به ۴ میلیون دانشجو و ۲۵۴۰ واحد دانشگاهی رسیده است. 
تعداد رشته های کارشناسی ارشــد در دانشگاه های موجود کشور در 
سال ۱۳۵۵، ۱8۲ رشته و در ســال ۱۳۹۰، ۱۰۳۳ رشته بوده است. 
بر اســاس گزارش مؤسســه بین المللی اطاعات علمی )ISI(، تعداد 
مقاالت علمی چاپ شــده از محققان ایرانی در مجــات معتبر بین 
المللی در ســال ۱۳۵۷، ۴۵۰ مقاله و در سال ۲۰۱۲، ۱۵۵/۳۴ مقاله 

بوده است که نشان دهنده رشد ۳ برابری متوسط جهانی در این حوزه 
است.

هم اکنون ما شــاهد این هستیم که ایران در بســیاری از فناوری ها 
نه تنها خودکفا شــده، بلکه به کشــور صادر کننــده خدمات فنی 
مهندســی در حوزه های صنعــت نفت، کشــاورزی، بهداشــت، 
سدســازی، تراکتورسازی، هســته ای، خودروســازی، سلول های 
بنیادین و ... تبدیل شــده اســت. در عرصه علوم نوین، دانشمندان 
ایرانی توانســته اند تا مرز های جدید دانش بشــری پیش روند و در 
مواردی از این مرز ها نیز عبور کنند. موفقیت های دانشمندان ایرانی 
در زمینه های سلول های بنیادین، نانو تکنولوژی، مهندسی ژنتیک، 
علوم هســته ای، علوم فضایــی و ... از این موارد اســت. این آمار در 
بسیاری از حوزه های دیگر نیز قابل استخراج و بر اساس آن مقایسه 
پیش و پس از انقاب اســت و آنچه ذکر شد نشان می دهد که ایران 
اسامی با اکثریت شهروندان بی ســواد در سالی که انقاب اسامی 
به پیروزی رســید امروز به اکثریت قریب به اتفاق با ســواد رسیده 

است.

دستاوردهای دفاعی

الف( دفاع قهرمانانه در مقابل حمالت رژیم بعث

پس از پیروزی انقاب اسامی اســتکبار جهانی و ایادی داخلی آن، 
برای ساقط نمودن جمهوری اســامی توطئه های فراوانی را به اجرا 
درآوردند که همه این توطئه ها به شکســت انجامیــد. از جمله این 
توطئه ها می توان از هجوم گســترده نظامی رژیــم »بعث عراق« نام 
برد که با دفاع قهرمانانه نیروهای مســلح و مردم، نقش بر آب شــد و 
متجاوزان با خفــت و خواری بیرون رانده شــدند . به رغم برتری فوق 
العاده ی نیروهای مســلح ما اعم از ارتش،  ســپاه و بســیج از لحاظ 
فرماندهی،  معنویت، روحیه و... نسبت به دشمن متجاوز، ما توانستیم 

به اهداف کامل خود دست یابیم.

در حالی که ارتش ایران که رضاشاه بدان می بالید و به اتکای آن یک 
دیکتاتوری تمام عیار در کشــور حاکم کرده بود شهریور ۱۳۲۰ و به 
دنبال حمله متفقین بدون هیچ گونه مقاومتی ساح بر زمین گذاشت 
و عقب نشست، نیرو های نظامی ایران امروز حافظ استقال و تمامیت 
ارضی ایران هســتند. در دوره پهلوی رژیم که به قدرت نظامی خود 
اطمینان نداشت در برابر زیاده خواهی های غرب استقال و تمامیت 
ارضی کشــور را وجه المصالحه قــرار می داد، از جایی عقب نشــینی 
می کرد تا جای دیگری را به دســت آورد یا بیشتر از آن از کف ندهد، 
ولی امروز نیرو هــای نظامی ایران آمریــکا را در خاورمیانه زمین گیر 

کرده است.
در حالی که آمریکا با فتنه به وجود آمده در سوریه گمان می کرد این 
کشور را از محور مقاومت جدا کرده بود حضور مدافعان حرم این اجازه 
را به او نداد و امروز »ایرانی ها« هزاران کیلومتر آن ســوتر از مرز های 
ایران مقابل تروریست ها که سربازی آمریکا را بر عهده دارند ایستاده 
و آنان را متواری ســاخته اند. نیرو های نظامی ایــران پس از پیروزی 
انقاب اسامی حافظ اســتقال و تمامیت ارضی کشــور بوده اند تا 
جایی که امروز قدرت موشــکی ایران آمریکا را به هــراس انداخته و 

نگران ساخته است.
ارتش ایران در دوره پهلوی و با دستور مســتقیم شاه و به درخواست 
پادشــاه عمان در ظفار برای مقابله با چریک های جدایی طلب چپگرا 
در این منطقه مداخله نظامــی کرد. حضور نظامی ایــران در تغییر 
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 در دوران قاجار و پهلوی بخش های مختلف و مهمی از ایران جدا شد؛ گرجستان، ارمنستان، 
هرات و افغانستان، بخش هایی از ترکمنستان و بحرین بخشی از این سرزمین ها هستند. حال 
آن که در جنگ تحمیلی و نابرابر ۸ ساله، یک وجب از خاک ایران هم به چنگ دشمن نیامد

وضعیت به سود پادشاهی عمان و سرکوب شورش ظفار نقش داشت. 
نظامیان ایرانی به اســتعداد زیر وارد عمان شــدند: ۳۲ فروند بالگرد 
بل ۲۰۵ و ۲۰۶، ۱۴۷۰۰ تفنگــدار دریایی ایــران، ۱۰ فروند اف ۴، 
۳ فروند ســی ۱۳۰، تعداد نامعلومی بالگــرد آ. اچ ۱ کبری. نیرو های 
ایرانی در درگیری مستقیم با شورشیان حضور داشتند و در سرکوب 
آن ها نقش بســزائی ایفا کردند، اما آن روی سکه این جنگ فاجعه ای 

تکان دهنده برای ایران بود:
- تعداد تلفات ارتش عمان در جنگ: ۱8۷ کشته و ۵۶۰ زخمی

- تعداد تلفات انگلستان: ۲۴ کشته و ۵۵ زخمی
- تعداد تلفات ایران : ۷۲۰ کشته و ۱۴۰۴ زخمی

تلفات ایران نســبت به نیرو های انگلیس و حتی خــود ارتش عمان 
تامل برانگیز است. در زمان شــاه پرداختن به تلفات نیرو های ایرانی 
در روزنامه ها ممنوع بود و در یک مورد هم که نویسنده ای در روزنامه 
کیهان به تلفات باالی نظامیان ایرانی اشاره کرد بازداشت و به زندان 
محکوم شد! با گذشت زمان ناگفته ها و خیانت های این جنگ بیشتر 
آشکار شد و مشخص شــد که انگلیس نقش اساسی در کشیدن پای 

ایران به میدان نبرد عمان را داشته است.

طبق گزارش یک خبرنگار که به ظفار رفته بــود نیرو های ایرانی که 
جلوتر از ارتش های انگلیس و عمان در نبرد ها حضور داشتند با نبرد 
سخت در کوهســتان ها و دره منطقه را پاکســازی می کردند و آنگاه 
ارتش عمان و انگلیس منطقه پاکسازی شــده را تحویل می گرفتند 
و در آن اردوگاه ایجاد می کردند! این خود نشــان می دهد که ارتش و 
نیرو های نظامی ایران در دوره پهلوی نه حافظ امنیت ملی و تمامیت 
ارضی کشور که پیشمرگ ساطین منطقه و نیرو های انگلیسی بوده 
اســت!  نکته دیگر آن که جمهوری اســامی تنها حکومتی است که 
در دوران معاصر در حفظ تمامیت ارضی ایران موفق بوده اســت. در 
دوران قاجار و پهلوی بخش های مختلف و مهمی از ایران جدا شــد؛ 
گرجستان، ارمنستان، هرات و افغانستان، بخش هایی از ترکمنستان 
و بحرین بخشــی از این ســرزمین ها هســتند. حال آن که در جنگ 
تحمیلی و نابرابر 8 ساله، یک وجب از خاک ایران هم به چنگ دشمن 

نیامد.
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منابــع قــدرت را بــه دو دســته ملموس)مــادی( و 
ناملموس)معنوی( تقســیم مــی کننــد و از جمله منابع 
محســوس قدرت، توان نظامی، تعداد نظامیان و... است. 
اهمیت قدرت نظامی نیــز به دو دلیل عمده اســت؛ اول 
این که دولت ها در تحلیل نهایی ممکن اســت برای تأمین 
مقاصد خود به کاربرد نیــروی نظامی نیاز پیدا کنند و دوم 
این که با تهاجم نظامی بیگانگان به مرزهای یک کشور، در 
صورت ضعف قدرت نظامی آن کشــور، هر چند به لحاظ 
سایر مؤلفه های قدرت از اســتحکام الزم برخوردار باشد، 
موجودیت آن در معرض تهدید جدی قرار می گیرد. از این 
روست که همه کشورها نسبت به تقویت بنیه نظامی خود 

اهتمام الزم را دارند. 
در ارتباط با جمهوری اســامی ایران، این مســئله از دو 
جهت اهمیت مضاعف می یابد: قــرار گرفتن ایران در یک 
منطقه حســاس و تضادهایی که قدرت های بزرگ با نظام 
جمهوری اســامی دارند. بنابراین، جمهوری اسامی باید 

پیوســته بر توانایی های نظامی و راهبــردی خود بیفزاید. 
خوشبختانه پیشرفت های نظامی جمهوری اسامی ایران 
در ســال های اخیر قابل توجه بوده اســت. به گونه ای که 
اکنون در زمره  قدرت های برتر موشکی جهان با دارا بودن 
موشک های بالستیک اســت. ضمن این که اکنون ایران در 
صنعت دفاعی نیز از معدود کشورهای دنیا است که به طور 

کامل خوداتکاست.
قبل از انقــاب، تقریباً تمام تســلیحات نظامــی از خارج 
وارد می شــد، اما اکنون ایران در زمره یکی از کشــورهای 
تولیدکننده تسلیحات پیشرفته نظامی در جهان قرار گرفته 
و در کنار کشورهایی چون هند و برزیل مطرح شده است و 
تولیدات خود را به بیش از ۳۰ کشــور جهان صادر می کند. 
تولید محصوالت الکترونیکــی و راداری، ادوات و تجهیزات 
خــاص از این جمله اســت. اکنون ایــران در زمینه صنایع 
زرهی و ساخت انواع نفربر در بین ده کشــور برتر دنیا قرار 

گرفته است.

قبل از انقالب، 
تقریباً تمام 
تسلیحات نظامی 
از خارج وارد 
می شد، اما اکنون 
ایران در زمره 
یکی از کشورهای 
تولیدکننده 
تسلیحات پیشرفته 
نظامی در جهان 
قرار گرفته و در 
کنار کشورهایی 
چون هند و برزیل 
مطرح شده است 
و تولیدات خود 
را به بیش از ۳0 
کشور جهان صادر 
می کند

کارنامه

ب( تشکیل سپاه و بسیج 

ج( خودکفایی نظامی

یکی از افتخارات انقاب اسامی تشــکیل سپاه و بسیج به فرمان امام 
خمینی )ره( بود. این دو نهاد مقدس از بدو تشکیل، درگیر جنگ های 

ناخواسته و تحمیلی از ســوی ابرقدرت ها و مزدوران داخلی آن ها در 
کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان ... و در نهایت متجاوزان 
رژیم بعــث عراق بودند و توانســتند با اهدای خون پاکشــان درخت 
انقاب را آبیاری کنند و آن را از گزند ضــد انقاب محفوظ بدارند.در 
سایه این فداکاری ها بود که سپاه و بسیج در قلب امت مسلمان بیش از 

پیش جای گرفت و مظهری از اخاص و تعهد و ایثار شد .
به طوری که امام خمینی )ره( در دیدارهای مختلف از آن ها این چنین 
یاد می کردند: »من از سپاه راضی هســتم و به هیچ وجه نظرم از شما 
برنمی گردد اگر سپاه نبود کشور هم نبود... ای کاش من هم یک پاسدار 
بودم. بسیج لشــکر مخلص خداســت من همواره به خلوص و صفای 
بســیجیان غبطه می خورم و از خدا  می خواهم تا با بسیجیانم محشور 
گرداند، چرا که در این دنیا افتخار این است که خود بسیجی ام... بسیج 
میقات پا برهنگان و معراج اندیشــه، پاک اســامی است که تربیت 

یافتگان آن، نام و نشان در گم نامی و بی نشانی گرفته اند.«



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    39

مقام معظم رهبری، 
یکی از مهم ترین 

دستاوردهای 
انقالب اسالمی را 

تجدید حیات اسالم 
در جهان خوانده و 

فرمودند: »علی رغم 
گذشت بیش از 
یک صد و پنجاه 

سال از برنامه ریزی 
مدرن و همه 

جانبه علیه  اسالم، 
امروز در سراسر 
دنیا یک حرکت 
عظیم اسالمی به 

وجود آمده  است 
که به موجب آن 
اسالم در آفریقا، 

آسیا و حتی در 
قلب اروپا حیات 

جدیدی را باز 
یافته و مسلمانان به 
شخصیت و هویت 

واقعی خود پی 
برده اند.«

 گرایش شدید به دین یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی در خارج ایران است. پس از انقالب 
اسالمی صدها کتاب در مورد نقش مذهب در اجتماع و سیاست به بازارهای جهان آمده و 

بسیاری از دانشگاه های جهان به تحقیق درباره مذهب پرداخته در حالی که قبل از آن دین را 
افیون توده ها می دانستند

ب( ترویج روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در میان دین باوران

ج( الهام بخشی برای جنبش های اسالمی و نهضت های آزادی بخش

دستاوردهای بین المللی

الف( تجدید حیات اسالم در جهان

مقام معظم رهبری، یکی از مهم ترین دستاوردهای انقاب اسامی را 
تجدید حیات اســام در جهان خوانده و فرمودند: »علی رغم گذشت 
بیش از یک صد و پنجاه سال از برنامه ریزی مدرن و همه جانبه علیه  
اسام، امروز در سراسر دنیا یک حرکت عظیم اسامی به وجود آمده  
است که به موجب آن اســام در آفریقا، آســیا و حتی در قلب اروپا 

حیات جدیــدی را بــاز یافته و 
مسلمانان به شخصیت و هویت 

واقعی خود پی برده اند.«
ابعاد مختلف این تجدید حیات 
را در ظهور جنبش های اسامی، 
از شــرقی ترین نقاط آســیا تا 
آمریکا  می توان مشــاهده کرد 
اگر صدها هزار نفر در کنار کاخ 
ســفید شــعار »اهلل اکبر« سر 
می دهند و مرکز شــرک و ظلم 
جهانی را به لرزه در می آورند، به 
اعتراف دشمنان انقاب اسامی 
ایــن خودبــاوری از تأثیــرات 
انقاب اســامی ایران است. از 

میان جنبش های اسامی که پس از پیروزی انقاب اسامی شکل 
گرفتند می توان از انتفاضه فلســطین، حزب اهلل لبنان، جبهه نجات 
اســامی الجزایر، نهضت مســلمانان مصر، جبهه های اسامی در 
سودان، کشمیر، عراق، ترکیه، آذربایجان و... نام برد که با شعار اهلل 

اکبر علیه استکبار جهانی به پا خواسته اند . 
پیام های امام خمینی )ره( به مســلمانان به خصوص در موسم حج 
که خواستار وحدت مسلمانان در برابر اســتکبار جهانی بود، باعث 
می شد که روح تازه ای در کالبد مســلمانان جهان دمیده شود. در 
یکی از این پیام ها امــام  می فرماید: »هان ای مســلمانان جهان و 
مستضعفان تحت ســلطه ستم 
گران به پاخیزید و دســت اتحاد 
به هم دهید و از اسام و مقدرات 
خود دفــاع کنیــد و از هیاهوی 
قدرتمندان نهراسید که این قرن 
به خواســت خداوند قادر، قرن 
غلبه مســتضعفان بر مستکبران 

و حق بر باطل است«.
به دنبال ایــن پیام های وحدت 
بخش بود که بازگشــت به تفکر 
دینی به خصوص دین اسام آغاز 
شد. گرایش شدید به دین یکی از 
دستاوردهای انقاب اسامی در 
خارج ایران است. پس از انقاب 
اســامی صدها کتاب در مورد نقش مذهب در اجتماع و سیاســت 
به بازارهای جهان آمده و بســیاری از دانشگاه های جهان به تحقیق 
درباره مذهب پرداخته در حالی کــه قبل از آن دین را افیون توده ها 

می دانستند.

تا پیش از وقوع انقاب اسامی، هیچ نقشی برای دین در تحول آفرینی 
اجتماعی و اداره  حیات سیاسی - اجتماعی قائل نبودند و اساساً دین 
گمشــده  نظریه های علوم اجتماعی بود. از وقتی که انقاب اسامی 

توانســت با تکیه بر آموزه های دینی تحول آفرینی کند و در استقرار 
الگوی دینی حکومت موفق شــود، دین باوران و بویژه مســلمانان به 

اعتماد به نفس و خودباوری روزافزونی رسیدند.

موشه دایان، وزیر خارجه وقت رژیم صهیونیستی در دولت بگین، در 
خصوص انقاب اسامی می گوید: »زلزله ای درمنطقه رخ داده است و 
من بگین را نصیحت کردم که مســئله ای مهم تر از کمپ دیوید اتفاق 
افتاده که باید به آن بپردازیم.« دکتر فتحی شقاقی، رهبر وقت سازمان 

جهاد اسامی فلسطین نیز می گوید: »برماســت که در مبارزه برای 
رهایی از تسلط و اشغالگری صهیونیست ها از تمام راه حل های دیگر 
پرهیز کرده و با توجه به اصولی که امام خمینی در مبارزه با اســرائیل 

ارائه کرده اند با دشمنان اسام و مسلمانان مبارزه کنیم.«
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آنگاه که انقالب 
اسالمی در 
چارچوبی غیر از 
چارچوب های 
فکری و ارزشی 
غرب شکل گرفت 
و پیروز شد، در 
برتری ارزشی 
غرب تردید ایجاد 
کرد و آن را زیر 
سؤال برد. از سوی 
دیگر، این انقالب 
با ایستادگی در 
مقابل تمامی زیاده 
خواهی های غرب 
نشان داده است 
که حتی می توان با 
ایستادگی در مقابل 
زیاده خواهی ها و 
تسلیم حرف زور 
دیگران نشدن نیز 
پیشرفت کرد

کارنامه

د(  ایجاد و تقویت محور مقاومت اسالمی در منطقه

ه( بی اعتبارسازی نظام دو قطبی حاکم بر روابط بین الملل

و(  تحول در هندسه قدرت نظام جهانی

حاصل این دســتاورد عاوه بر شکســت رژیم صهیونیســتی در 
جنگ های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه، 8 روزه و ۵۱ روزه، خاموشــی فتنه 
صهیونیســتی – تکفیری در منطقه و نجات مردمــان منطقه از 
آتش وحشــی گری گروهک های تروریســتی بوده است. اهمیت 

این موضوع بدان سبب اســت که تمامی اعراب در جنگ ۱۹۶۷ 
و ۱۹۷۳ مقابل رژیم صهیونیســتی شکســت خوردند اما همین 
رژیم در مقابل یک گروه شــیعی در جنوب لبنان تن به شکست 

می دهد. 

تا قبل از انقاب اســامی هیچ تحولی در دنیا رخ نمــی داد مگر این که 
وابسته به یکی از دو ابرقدرت آمریکا و شــوروی می بود. پیروزی انقاب 
اسامی، بدون وابستگی به هیچ یک از این دو ابر قدرت، نه تنها این قاعده 
متعارف در آن زمان را زیر ســؤال برد، بلکه با آغاز جنگ تحمیلی هشت 
ساله و حمایت هر دو ابر قدرت از عراق متجاوز، نشان داد که تضاد حاکم 

بر روابط دو ابرقدرت صوری بوده و از ریشه های عمیق برخوردار نیست. 
فراتر از این، انقاب اسامی ابرقدرت ها را نیز تحقیر کرد؛ کارتر، رئیس 
جمهوری وقت آمریکا در جریان تسخیر النه جاسوسی آمریکا گفت که 
ایران ما را تحقیر کرد. امام)ره( در جواب کارتر گفتند: »این اول راه است، 

ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد«.

دو پایه  اساسی هندســه حاکم بر نظام جهانی پایه  فکری و ارزشی و 
پایه  عملی. بــه تعبیر مقام معظم رهبــری، »آن پایه  اخاقی و فکری 
عبارت بــود از ادعای برترِی فکری و ارزشــی غــرب.« »پایه عملی، 
مسئله  توانایی های سیاســی و نظامی بود که اگر ملت ها یا دولت ها یا 
جریان های گوناگونی تحت تأثیر آن نظام ارزشی و آن جنبه  اول قرار 
نمی گرفتند و تسلیم نمی شدند و ایســتادگی می کردند، اینها با فشار 
سیاسی و با فشــار نظامی با آن ها مواجه می شدند و کارهای زیادی را 
انجام می دادند که کسانی که زیر بار آن عامل اول نمی رفتند، با فشار 
عامل دوم، یعنی فشار سیاسی و فشار نظامی و امنیتی، مجبور بشوند 

با آن ها همراهی کنند و همکاری کنند«
امروزه هر دوی این پایه ها دچار چالش شــده اند و انقاب اســامی 
در ایجاد چالــش برای این پایه هــای نظم جهانی بســیار تأثیرگذار 
بوده اســت. در حقیقت آنگاه که انقاب اســامی در چارچوبی غیر 
از چارچوب های فکری و ارزشــی غرب شــکل گرفت و پیروز شد، در 

برتری ارزشــی غرب تردید ایجاد کرد و آن را زیر ســؤال برد. از سوی 
دیگر، این انقاب با ایســتادگی در مقابل تمامــی زیاده خواهی های 
غرب نشــان داده اســت که حتی می تــوان با ایســتادگی در مقابل 
زیاده خواهی ها و تســلیم حرف زور دیگران نشدن نیز پیشرفت کرد. 
از این رو انقاب اســامی در بی اعتبارسازی پایه های هندسه کنونی 

نظام جهانی موفق بوده است. 
به عبارت دیگر، آن زمان که انقاب اســامی توانست تحول سیاسی 
اجتماعی ایجاد کند و حتی الهام بخش ســایر ملت ها شود، بیشترین 
ضربه به پایه های فکری نظام موجود جهانــی وارد آورد و در مراحل 
بعدی که نظام جمهوری اسامی شکل گرفت و ساختارهای سیاسی 
اجتماعی بر مبنای ایده های اصلی و اساسی بنیانگذار نظام جمهوری 
اسامی ایران تشکیل شــد، این نظام با ایســتادگی در مقابل زیاده 
خواهی های ابرقدرت ها و زیر بار حرف زور آن ها نرفتن، نشــان داد که 
 .پایه دوم این نظم جهانی نیز از اعتبار چندانی برخوردار نیست
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در آموزه های دینی و اخاقی، مردم جایگاهی واال و ارزشــی بی شمار 
دارند. از منظر اخاق اســامی، مردم به مثابه خانواده خداوند هستند 
و نباید به فراموشــی ســپرده شــوند و از منظر سیاســی و اجتماعی 
پایه های اصلی حکومت به دوش آن ها نهاده شــده است و به هر میزان 
که در حکومت نقش آفرین باشند، آن حکومت از استواری و استحکام 

بیشتری برخوردار است. 
هرگز نباید از نظر دور داشت که هر تاشــی بی آنکه به سعادت مردم 
بیانجامــد نمی توانــد از مقبولیت اجتماعــی برخوردار باشــد. امام 
خمینی)ره( در نهایــت محبوبیت خویش، هرگز در محاســبات خود 
فارغ از مردم عمل نکرد مخلوق را در رتبــه طولی پس از خالق می دید 
و هرگونه خدمت به مخلوقات را عین اطاعت از خالق می انگاشت. امام 
خمینی)ره( در اندیشه سیاسی خود اساس تشکیل حکومت اسامی 
را مقدمه برای واجبات دیگری برمی شــمارد و در استدالل های ایشان 
در کتاب ارزشــمند »والیت فقیه«، این استدالل که تشکیل حکومت 

مقدمه انجام واجبات خداوند است، جایگاه ویژه ای دارد. 
این انــگاره از حکومت، هرگــز تحلیل های تئوری قدرت در اندیشــه 
سیاســتمداران را برنمی تابد، به ویژه آنکه از نگاه یک رهبر مذهبی به 
این معنی است که فضای خدمت به جامعه گسترده تر شود و از مجرای 

تشکیل حکومت بتوان در گســتره جامعه، زمینه خدمات رسانی را به 
عموم و به ویژه آسیب پذیرترین اقشــار، فراهم آورد. امام خمینی)ره( 
اندیشه خدمت به آنان را جزو وظیفه خویش تلقی می کرد و بسیاری از 

نامه های خصوصی ایشان به دیگران متضمن همین معنا هستند. 
بارها تعبیر این که »خدمتگزار مردم هستم« در کام ایشان جاری شد 
و این نبود جز آنکه ایشان به این جمله باور داشت و مردم نیز این را باور 
داشتند. برخی از تعابیر ایشان را در ذیل می آوریم تا این باور را از درون 
کلمات ایشان بکاویم. »امیدوارم دعا کنید که کوتاهی نکنم«، »من هر 
جا باشم خدمتگزار همه هستم«،  »من به حق، خدمتگزار شما هستم«، 
»امید است که این آخر عمر در خدمت شما باشم«، »تا نفس می کشم، 
خدمت به شــما می کنم«، »من تا آن قدر که هستم خدمت می کنم به 

شما« از این نمونه ها در کام ایشان فراوان یافت می شود. 
چنین نگرشــی، به جهان بینی امام خمینی)ره( بر می گــردد، رمز و 
راز چنین نگاهی را در شــرح ایشــان بر چهل حدیث می توان یافت: 
»ای مدعی معرفت و جذب ســلوک و محبت و فنا، خداوند از لســان 
پیامبرش فرموده اولیائی تحت قبائی الیعرفهم غیری. تو اگر از اولیای 
حق و محبین و مجذوبینی، خداوند می داند به مردم این قدر اظهار مقام 
و مرتبت مکن و این قدر قلوب ضعیف بندگان خــدا را از خالق خود به 

خدمت
میوه شیرین انقالب
 مروری بر مفهوم خدمت در
 اندیشه بنیانگذران انقالب



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    42

شاخص

مخلوق متوجه مکن و خانه خدا را غضبناک مکن.« در اندیشــه امام 
خمینی)ره( حکومت، مرکب راهواری اســت که راکب را به خدمت بر 
خلق خدا می رساند. مقام معظم رهبری نیز بارها در خال سخنانشان 
بر این موضــوع تاکید کرده انــد و تا آن جا که ســالی را با نام ســال 
خدمت رسانی نامیده اند و این نشان از آن دارد که ایشان نیز بر همین 
باور و رأی هستند. خدمت در اندیشه بنیانگذاران انقاب اسامی یعنی 
تحقق یافتن عدالت، امنیت، رفاه و تربیت و آموزش در جامعه. در ادامه 
به برخی از مصادیق خدمت رسانی پس از پیروزی انقاب اسامی برای 
تبیین بهتر اندیشه بنیانگذاران انقاب که در رفتار کارگزاران حکومت 

تبلور یافته است، اشاره می شود.

  زمینه سازی برای پیشرفت
بسترســازی و ســرمایه گذاری های عظیمی در حوزه های مختلف در 
۴ دهه گذشته در جهت بسترســازی برای جهش در پیشرفت صورت 

پذیرفته است از جمله:
 زیرســاخت های اقتصادی در حوزه هایی چون تأمین انرژی، حمل و 

نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، آموزش.
 باز شدن پنجره جمعیتی بیش از ۵۵درصد از جمعیت کشور در سن 

فعالیت ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند
 تربیت نیروی انسانی متخصص کارآمد، متعهد و عمدتاً جوان و دارای 

عزم پیشرفت
  شکل گیری مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، 

شرکت های دانش بنیان
 تجربیات موفق در حوزه های مختلف علمی و فناوری چون هسته ای، 
نانو، بیوتکنولوژی، موشــکی، ســلول های بنیادین، هوافضا، داروهای 
نوترکیب و پزشکی که ثابت نمود درصورت اتکا به ظرفیت های داخلی 
و مدیریت مناسب آن ها، دسترسی به قله های علم و فناوری امکان پذیر 

است.
 حضور مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و تبدیل ایران به قطب تأمین ثبات و 

امنیت در منطقه
 ثبات و امنیت داخلی و خارجی قابل تحسین در منطقه و جهان

  تولید ملی
 ۵۷ برابر شدن صادرات غیرنفتی، افزایش صادرات غیر نفتی از ۵۴۳ 

میلیون دالر در سال ۱۳۵۷به بیش از ۳۱ میلیارد دالر 
 ۵/۶ برابر شدن تولید و مونتاژ خودرو، افزایش تولید و مونتاژ ۱۵۰هزار 
دســتگاه خودرو در ســال ۱۳۵۷ به تولید و مونتاژ بیش از ۹۷۷هزار 

دستگاه خودرو 
 ۳۰ برابر شدن تولید محصوالت پتروشیمی، افزایش تولید محصوالت 
پتروشیمی از ۱/۶ میلیون تن در ســال ۱۳۵۷ به بیش از ۴8/۱ میلیون 

تن 
  ۲۴ برابر شدن تولید فوالد خام، افزایش میزان تولید فوالد خام ۶8۰ 

هزار تن در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۶/۷ میلیون تن 
  ۱۵برابر شــدن تولید محصوالت فــوالدی، و تولیــد ۱ میلیون تن 

محصوالت فوالدی در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۷/ ۱۵ میلیون تن 
  در سال ۱۳۵۶ میزان تولید ناخالص داخلی ۱۱۹ هزار میلیارد تومان 
بود که این رقم با ۱/۷ درصد رشــد به بیش از ۲۰۳ هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
  نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۵۶، حدود ۷/ ۳- درصد بوده است که 
این نرخ به ۴/۵درصد رسیده است و بیانگر آن است که سرعت پیشرفت 
اقتصادی در سال های بعد از انقاب  به مراتب بیشتر از سال ۱۳۵۶ بوده 

است. 

  شاخص فقر و دسترسی به خدمات اساسی
براساس شاخص های اقتصادی، فقر در مقایسه با سال های آخر پیش از 
انقاب به طرز قابل توجهی کاهش یافته است به طوری که میزان فقر 
)به معنای نســبت افراد کمتر از دو دالر در آمد در روز( تک رقمی بوده، 
که با توجه به استاندارد کشورهای درحال توســعه کامًا پایین و یک 

هشتم در پیش از انقاب است.
طی سال های بعد از انقاب شاخص دسترسی به خدمات اساسی و لوازم 
خانگی افزایش داشته است به طوری که باوجود گسترش شهرنشینی، 
مالکیت مسکن و مساحت ســرانه خانه ها افزایش یافته است و شکاف 
شهری - روستایی در دسترســی به خدمات اساسی کمتر شده است و 

شکاف نهایی میان مناطق روستایی و شهری کمتر شده است.
پیش از انقاب تنها ۱/ ۳ میلیون مشترک برق اعم از خانگی و عمومی 
و صنعتی و کشاورزی وجود داشــت و این درحالی است که این رقم به 

بیش از ۳۰ میلیون مشترک رسیده است.
وضعیت آبرســانی در ســال ۱۳۵۷ میزان تولید آب ۱/۵ میلیون متر 
مکعب آب و تعداد انشــعابات ۷/ ۲ میلیون بوده است، اما اکنون در کل 
کشور ۴۵۰هزار کیلومتر شبکه آبرسانی شهری و روستایی وجود دارد 
و نرخ دسترسی به آب لوله کشی سالم در مناطق روستایی نیز افزایش 
یافته که با توجه به پراکندگی وســیع خانواده های روستایی در کشور، 

دستاورد عظیمی محسوب می شود.
در بخش شاخص های مهم بخش گاز و گازرســانی پس از انقاب تنها 
پنج شهر و در حدود ۵۰ هزار انشعاب برخوردار بودند که اکنون بیشتر 
مناطق شــهری و روســتایی کشــور از این نعمت بهره مندند و تعداد 
انشعابات به حدود ۵/ ۱۳ میلیون انشعاب رسیده و برای اولین بار بیش از 

۱۰ هزار روستا گازدار شده اند.

 در اندیشه امام 
خمینی)ره( 
حکومت، مرکب 
راهواری است 
که راکب را به 
خدمت بر خلق 
خدا می رساند. 
مقام معظم رهبری 
نیز بارها در خالل 
سخنانشان بر این 
موضوع تاکید 
کرده اند و تا آن جا 
که سالی را با نام 
سال خدمت رسانی 
نامیده اند و این 
نشان از آن دارد 
که ایشان نیز بر 
همین باور و رأی 
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  زیرساخت های اقتصادی
  ۶ برابر شدن راه های کشور، افزایش راه های اصلی و فرعی کشور از 

۳۶ هزار کیلومتر به بیش از ۲۱۰ هزار کیلومتر 
  ۲ برابر شدن میزان راه آهن کشور، افزایش میزان راه آهن کشور از 

۶ / ۴ هزار کیلومتر به نزدیک ۱۰هزارکیلومتر
  ۲۰ برابر شــدن ظرفیت بنادر کشــور، ارتقای ظرفیــت بنادر از 

۱۰میلیون تن به بیش از ۲۰۰میلیون تن 
  ۳۰برابر شدن سدهای مخزنی کشور، تعداد سدهای مخزنی کشور 

از ۱۳سد به حدود۴۰۰ سد بزرگ
  ۱۴برابر شدن تولید برق کشــور، افزایش تولید برق کشور از۲۰ به ۲8۰ 
میلیارد کیلووات ساعت و برق دار شدن ۹/ ۹۹درصد روستاها و ۱۰۰درصد 

روستاهای باالی ۲۰خانوار و ۳/ ۹۹درصد روستاهای زیر ۲۰خانوار
  افزایش دسترســی به آب تصیفه شــده به بیــش از ۲/ ۹۶درصد 

رسیده است.
  توســعه صنعت گاز، افزایش سهم گاز در ســبد انرژی کشور از ۱ 

درصد در ابتدای پیروزی انقاب اسامی به ۷۲درصد
  ۲۱۱ برابر انشعاب گاز در کشــور )۹۷درصد شهرها و 8۰درصد از 
روســتاها(، انشــعاب گاز در اوایل انقاب از ۵۰هزار انشعاب )تنها ۹ 
شهر و یک روستا( به ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار انشعاب در سال ۱۳۹۵ 

)یک هزار و 8۳ شهر و ۲۳ هزار روستا(
۳۵ برابر شــدن تعداد مشــترکین تلفن ثابت، از 8۵۰ هزار اشتراک 
در قبل از انقاب به حدود ۳۰میلیون اشــتراک تعداد دفاتر خدمات 
ارتباطات و فناوری اطاعات روســتایی به بیش از 8هزار و ۴۴۳ دفتر 

رسیده است. 

  توسعه اقتصادی و اجتماعی
  نمره ایران به لحاظ شــاخص توسعه انســانی از ۵۶۷/ ۰ در سال 
۱۹۹۰به ۷۶۶/ ۰ در ســال ۲۰۱۴ بهبود یافته اســت. )بهبود رتبه از 

۹۲ به ۶۹(
  ایران از حیث میزان افزایش شــاخص توسعه انســانی طی دوره 
۲۰۱۴-۱۹۹۰ پس از کشــورهای رواندا و چین در رتبه سوم جهان 

قرار گرفته است.
  امید به زندگی ایران از ۱/ ۵۴ ســال در ۱۹8۰ به ۴/ ۷۵ ســال در 

۲۰۱۴ افزایش یافته است. )بهبود رتبه از ۱۴۲ به ۶۳(

  ایران از حیث میزان افزایش شــاخص امید بــه زندگی طی دوره 
۲۰۱۴-۱۹8۰ دررتبه هفتم جهان قرار گرفته است.

  میانگین ســال های تحصیل ایران از ۳/ ۲ ســال در ۱۹8۰به ۲/ 8 
سال در ۲۰۱۴ افزایش یافته است. )بهبود رتبه از ۱۰۹ به ۱۰۰(

  ایران از حیث میزان افزایش میانگین سال های تحصیل طی دوره 
۲۰۱۴- ۱۹8۰ در رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.

  سال های مورد انتظار تحصیل در ایران از ۲/ ۹ سال در ۱۹۹۰به ۱/ 
۱۵ در ۲۰۱۴ افزایش یافته است. )بهبود رتبه از ۱۱۴ به ۴۵(

  ایران از حیث میزان افزایش ســال های مورد انتظار تحصیل طی 
دوره ۲۰۱۴-۱۹۹۰ در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.

  نرخ مرگ و میر کودکان )در هر ۱۰۰۰تولــد( در ایران از۱/ ۴۴ در 
سال ۱۹۹۰ به ۴/۱۴ در ســال ۲۰۱۳ بهبود یافته است. )بهبود رتبه 

از ۱۰۹ به ۹۲(
  بهبود توزیع درآمــد، کاهش ضریب جینی از ۴۳۶۰/ ۰ در ســال 

۱۳۵۷ به ۳۹88/ ۰ 

  صنعت نفت 
پس از انقاب تولیدات پنج فرآورده اصلی پاالیشی، نسبت به قبل از 
انقاب با رشدی بالغ بر ۵/ ۱۳۵ درصدی حدود ۴/ ۲برابر شده است. 
در این مدت مجموع تولید پنــج فرآورده اصلــی )گاز مایع، بنزین، 
نفت ســفید، نفت گاز و نفت کوره( از ۷۴/ ۹۹میلیون لیتر در روز به 
بیش از ۲۳۵/۷۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته اســت. همچنین 
افزایش ذخایر هیدرو کربوری مایــع و گاز طبیعی به گونه ای بوده که 
طی چهار دهه اخیر ۴ / ۳۶میلیارد بشــکه نفت خام و ۲۱۹۴ میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی استخراج شــده است. افزایش تعداد شهرهای 
گازرسانی شــده از ۵ شهر به ۷۴۴ شــهر و افزایش تعداد روستاهای 
گازرسانی شــده از یک روستا به ۷۳۶۴ روستاســت که نشان دهنده 

حجم عظیم سرمایه گذاری ها در این بخش است.

  علم و فناوری
  ۲۴ برابر شــدن تعداد دانشــجویان، افزایش تعداد دانشــجویان از 

۱۷۶هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۴/۳ میلیون 
  ۱۳برابر شدن تعداد دانشجویان به ازای هر ۱۰۰هزار نفر، از ۲۴8نفر 

به ۵۴8۶ نفر افزایش یافته
  ۵/۱۶ برابر شدن سهم ایران از تولید مقاالت ISI؛ سهم ایران از تولید 
مقاالت خارجــی ISI از ۱/ ۰درصد ) ۶۶۹ مقاله( در ســال ۱۳۵۷ به 

بیش از ۶۵ / ۱درصد )۲۳هزار مقاله( 
  ساخت هواپیما و بالگرد سبک و نیمه سنگین 

  پرتاب ماهواره، ساخت کشتی و تولید انواع قایق که برای اولین بار در 
تاریخ کشور رخ داده است.

  رتبه جهانی تولید علم ایران طی ســال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ از ۵۳ 
ام به ۱۶ ام در جهان ارتقا یافته اســت. رتبه جهانی تولید علم ایران 
در رشــته انرژی اتمی از 8۳ به ۱۱ ام ارتقا یافته است. )افزایش تعداد 

مقاالت از ۱ به ۴۱8(

در بخش 
شاخص های 

مهم بخش گاز و 
گازرسانی پس از 

انقالب تنها پنج 
شهر و در حدود 

۵0 هزار انشعاب 
برخوردار بودند که 
اکنون بیشتر مناطق 
شهری و روستایی 

کشور از این نعمت 
بهره مندند و تعداد 
انشعابات به حدود 

۵/ ۱۳ میلیون 
انشعاب رسیده و 

برای اولین بار بیش 
از ۱0 هزار روستا 

گازدار شده اند
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ساخت انواع رادار 
با بُرد بیش از یک 
هزار کیلومتر و 
پرتاب چندین 
ماهواره با سرنشین 
و بدون سرنشین 
به فضا از جمله 
مواردی هستند که 
کسب رتبه هفتم 
جهان در سامانه 
کامل پرتاب 
ماهواره و رتبه 
دوازدهم جهان در 
طراحی و ساخت 
ماهواره را برای 
یازدهمین عضو 
باشگاه فضایی 
جهان یعنی ایران 
به ارمغان آورده 
است

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته نانو و نانو تکنولوژی از ۵۷ ام 
جهان به ۱۶ام ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از ۱ به ۶8۷(

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته بیوتکنولوژی از ۵۶ به ۱۴ ام 
جهان ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از ۱۱ به ۶۱8(

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشــته مهندسی هواوفضا از ۴۳ به 
۱۱ ام جهان ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از ۴ به ۳۴۱(

  رتبه جهانــی تولید علم ایران در رشــته پزشــکی از ۵۴ به ۱۹ ام 
جهان ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از ۶۴ به ۳هزار(

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته شیمی از ۴8 به ۱۱ ام جهان 
ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از ۷۹ به ۳هزار(

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشــته فیزیک و نجوم از ۶۴ به ۱۹ 
ام جهان ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از ۲۱ به ۱هزار(

  رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه های علمی به طوری 
که تا سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۶۱۹۶ اختراع در کشور ثبت شده است.

  پژوهشگران ایرانی از نظر پژوهشی با ثبت 8۵۱۳ مقاله علمی، در 
ردیف شانزدهم تولید علم و در زمره دانشمندان و پژوهشگران ممتاز 

جهان قرار گرفته اند.
  بر اساس گزارش ســازمان بین المللی آیسسکو، جمهوری اسامی 
ایران در میان ۵۷ کشــور اســامی از لحاظ علمی و پژوهشی و ثبت 

اختراع در رتبه اول کشورهای اسامی قرار دارد.
  دســتیابی به فناوری و دانش کامل چرخه سوخت هسته ای و قرار 

گرفتن در ردیف پنج کشور برتر جهان
  ورود موفقیت آمیز و همزمان با سایر کشورهای پیشرفته به عرصه 
علوم جدید مانند نانو تکنولــوژی که رتبه هفتــم جهانی را به خود 
اختصاص داده و ســایر علوم جدید از جمله لیزر، میکرو الکترونیک، 
ورود به علم ساخت روبات و کسب موفقیت های جهانی در مسابقات 
روبوتیک، توسعه سخت افزاری و ساخت ابر رایانه، توسعه نرم افزاری 
و بهره برداری گسترده از علوم رایانه ای در کشور و کسب ۳۶۲ مدال 

در المپیادهای مختلف علمی جهان
  افزایش تعداد پزشــکان از ۱۵ هزار نفر پیش از انقاب به بیش از 

۱۱۱۰۰۰ نفر و رفع کامل نیاز کشور به جذب پزشک خارجی
  تغییر و تبدیل کشور به قطب منطقه ای توریسم سامت و پذیرش 

و درمان بیماران خارجی در انواع بیماری ها
  دستیابی به دانش کشت سلول های بنیادین، قرار گرفتن در ردیف 

کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماری های چشمی
  کسب تجارب ارزشــمند برای مقابله با انواع عوارض و بیماری های 

ناشی از عوامل شیمیائی

  پیشرفت های صنعت نظامی و دفاعی
پس از پیروزی انقاب اســامی، گســترش روزافــزون تحریم  های 
مختلف از سوی دشمنان انقاب اسامی متخصصان دلسوز و جوان 
این کشور را واداشــت تا کمر همت در بی نیازی کشور از قدرت های 

جهانی ببندند و در این راه دســتاوردهای گوناگونی را در حوزه  های 
مختلف از جمله صنعت دفاعی و نظامی کشــور رقم بزنند. پیشرفت 
ایران در زمینه ساخت و تولید انواع ســاح  ها و تجهیزات نظامی به 
قدری شگفت انگیز بوده که مؤسســه گلوبال فایرپاور اعام کرد که 
ارتش ایران در رتبه ۲۳ جهان قرار گرفته اســت و این در حالی است 
که این آمار پیشرفت ایران را در زمینه نظامی ثابت می کند. نمونه های 
زیر تنها بخشی کوچک از پیشرفت های خیره کننده ایران در صنعت 
نظامی و دفاعی کشور پس از انقاب اسامی است و این پیشرفت ها 
در حالی به دست آمده که تا پیش از انقاب اسامی نیروهای مسلح 

ایران در بعد تجهیزات و آموزش کامًا وابسته به غرب بودند.
  ســاخت انواع ســاح ها و تجهیزات نظامی از جمله: ساخت انواع 
هواپیما و جت های جنگنده مافوق صــوت رادارگریز )مانند صاعقه و 

آذرخش(، آموزشی )مانند پرستو، درنا، سیمرغ، شفق، تندر(
  خودکفایی در تولید و ســاخت انواع هواپیماهای بدون سرنشین 

مدرن
  ســاخت انواع بالگرد)مانند، بالگردهای شــاهد، شــباویز ۲۰۷۵ 
و۲۰۶۱ و بالگرد ضد تانک ۲۰۹۱( و تعمیر انــواع هواپیما و بالگرد با 
کسب رتبه پنجم جهانی بخشی از دستاوردهای صنعت هوایی است.

  پیشــرفت ایــران در زمینه ســاخت و تولید انواع موشــک های 
بالســتیک، دوربرد زمین به زمین، زمین به هوا و انواع موشــک های 
دریایی )مانند موشــک ماهواره بر سفیر، شــهاب، سجیل، موشک 
کروز( ایران را در ردیف معدود کشــورهای دارنده تکنولوژی ساخت 

موشک های فوق دقیق سطح به سطح قرار داده است.
  ساخت انواع رادار با بُرد بیش از یک هزار کیلومتر و پرتاب چندین 
ماهواره با سرنشین و بدون سرنشین به فضا از جمله مواردی هستند 
که کســب رتبه هفتم جهان در ســامانه کامل پرتاب ماهواره و رتبه 
دوازدهم جهان در طراحی و ساخت ماهواره را برای یازدهمین عضو 

باشگاه فضایی جهان یعنی ایران به ارمغان آورده است.
  ســاخت زیر دریایی، ســاخت و تعمیر انواع ناو و ناوچه ســاخت 
هاورکرافت )قایق های دوزیســت( ســاخت انواع قایق های تندرو و 

قایق پرنده
  ساخت و تعمیر انواع زره پوش و تانک

  خودکفایی در ســاخت انواع تجهیزات و ســاح های سبک، نیمه 
سنگین و ســنگین مانند: انواع خمپاره انداز و توپ های مدرن، انواع 

سامانه ها و ساح های پدافند ضد هوایی و مهمات سبک و سنگین
  توسعه صنایع مخابراتی و ســاخت انواع بی سیم و تقویت و توسعه 
صنایع اپتیک و ســاخت انواع دوربین های معمولی و دید در شب و 

صدور برخی از این محصوالت به ۳۲ کشور جهان
این موارد از دســتاوردهای صنایع نظامی محســوب می شــوند که 
قبل از انقاب اســامی، تولید آن ها در کشور سابقه نداشته و مهم تر 
این که بخش قابل توجهی از آن ها، صرفاً در انحصار تعداد معدودی از 

 .کشورها پیشرفته جهان قرار داشته است

شاخص



در پرتو معنا

سپیدرویاِن با آبرو
بی تفاوت نباشیم  

میانـه رو  بـاش
عزت و عزت مندی
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مقاله

به  باالیی دارد؛  ارزش و جایگاه  آبروی مؤمن، در آموزه های دینی 
گونه ای كه هم ردیف مال و جان وی ذكر شده و گاهی از جان و مال 
او نیز مهم تر است. ابن عباس می گوید: »رسول خدا)ص( خطاب به 
كعبه گفت: خوشا به حال تو ای خانه! چه باعظمتی و چقدر حرمت تو 
بزرگ است! به خدا سوگند كه حرمت مؤمن نزد خداوند، از حرمت و 
عظمت تو بیشتر است؛ زیرا خدای تعالی از تو یک چیز را حرام كرده 
است، اما از مؤمن سه چیز را: خونش، مالش و سوء ظن به او.« در 
بعضی روایات به جای عنوان »سوء ظن«، عنوان »ِعرض مؤمن )آبروی 
مؤمن(« آمده است؛ چنان كه رسول اكرم)ص( فرموده: »خون )جان(، 

آبرو و مال مسلمان، بر مسلمان دیگر حرام است.«
متأسفانه، امروزه حرمت و آبروی مسلمانان حفظ نمی گردد و با كمترین 
بهانه، آبروی افراد در جامعه ریخته می شود. از این رو، بایسته است كه 

این موضوع، از نظر آموزه های دینی بررسی شود.

حفظ آبرو، امری فطری
قرآن کریم، انســان را موجودى برخوردار از کرامت ذاتی می داند که 
خداوند وى را بــر دیگر آفریدگانش برترى داده اســت: »و ما فرزندان 
آدم را کرامت بخشــیدیم .« از برجســته ترین مظاهر کرامت انسان، 
برخوردارى از عقل و حیاســت؛ از این رو، انســان همــواره و به طور 
طبیعی، در مقابل آنچــه حرمت او را تهدید می کند، واکنش  نشــان 
می دهد. قرآن کریم مطالبی را نقل می کند که از تمایل فطرى انسان 

به حفظ آبرو حکایت دارد. 

ضرورت حفظ آبرو
بر اســاس آموزه هاى دینی و حکم فطرت و عقل، هر مسلمانی وظیفه 
دارد در حفظ آبروى خویش و دیگر مســلمانان کوشا باشد. هر گونه 
تالشی براى هتک حرمت مسلمانان، پیامدهاى بسیار زیان بار دنیوى و 
اخروى را در پی دارد؛ چنان که حفظ آبروى مسلمانان، پاداشی فراوان 
در دنیا و آخرت به ارمغان مــی آورد و موجب توفیقات مادى و معنوى 

می شود.
قبل از این که دیگران در اندیشه حفظ آبروى ما باشند، خودمان باید در 
حفظ آبروى مان تالش کنیم. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »خون ها، 
مال ها و آبروهایتان بر شــما حرمت دارد؛ همان گونه که عید قربان در 
ماه ذى الحجه و در سرزمین مکه حرمت دارد«؛ یعنی مؤمن همان گونه 
که حرمت روز عید قربان و ماه ذى الحجه و شهر مکه را پاس می دارد، 

باید در حفظ آبرو و حرمت خود نیز بکوشد.
امام علی)ع( می فرماید: »آبروى خود را هدف تیرهاى ســخنان مردم 
قرار مده«؛ یعنی مؤمن نباید بی جهت کارى کند که مردم از او بدگویی 

کرده و آبرویش را در جامعه بشکنند.
حفظ آبرو آن  قدر مهم است که انسان باید مال خود را در راه آن هزینه 
کند. امیر مؤمنان)ع( می فرماید: »بهترین عمل، آن است که انسان با 

مالش آبروى خود را حفظ کند.«

سپیدرویاِن با آبرو
آبروی مؤمن با ارزش است

حجت االسالم دكتر سیدمحمود طیب حسینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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در آموزه هاى دینی، بیش از ســفارش درباره حفظ آبروى خویش، به 
حفظ آبروى دیگران سفارش شده اســت، زیرا معموالً انسان ها براى 
حفظ آبروى خود انگیزه دارند، اما براى حفــظ آبروى دیگران، نه تنها 
انگیزه کافی ندارنــد، بلکه گاه به دلیل حســادت ها و رقابت ها در امور 
مادى و کم ارزش دنیا، براى ریختن آبروى دیگران از انگیزه بســیارى 
برخوردارند. در روایتی رســول خدا)ص( فرموده: »کســی که در راه 
غیبت برادرش و کشف سّر و عیوب مخفی او قدم بردارد، اّول گامی که 
برمی دارد، در جهنم می گذارد و خداى تعالی عیوب او را در بین خالیق 

آشکار ساخته، آبرویش را ببرد.«

عوامل و زمینه های هتک آبرو و حرمت
قرآن ضمن معرفی مالک هایی براى آبرومندى و محبوبیت،  بر این نکته 
تأکید می کند که انســان پیش و بیش از هر چیز، باید در پی کســب 
منزلت نزد خداوند باشــد کــه در این صورت، خدا طبق یک ســّنت 
تغییرناپذیر، به او محبوبیت و منزلت واالى اجتماعی می بخشد؛ »آنان 
 که ایمان آورند و کارهاى شایســته انجام دهند، خداى مهر گســتر، 

محبت آنان را در دل مردم قرار خواهد داد.«
در تفســیر این آیه، از پیامبر اکرم)ص( روایت شده که فرمود: »وقتی 
خدا بنده اى را دوســت بدارد، به جبرئیل خطاب می کند که تو نیز او 
را دوست بدار. سپس جبرئیل در بین اهل آسمان ندا می دهد که خدا 
آن بنده را دوســت می دارد. پس شما نیز او را دوســت بدارید. آن گاه 
خداوند همان محبت اهل آســمان به آن بنده را در بین اهل  زمین نیز 
قرار می دهد.« بنابراین، هر عملی که محّبت خداوند را در پی داشــته 
باشد، موجب جلب آبرو می شود و هر عملی که از محبوبیت انسان نزد 

خداوند بکاهد، سبب کم شدن آبروى او نزد خدا می شود.
نمونه آن، بنی اسرائیل است که به دلیل مخالفت با برخی دستورهاى 
دینی شان، شایسته خوارى و رســوایی در دنیا شدند. نمونه دیگر، قوم 
صالح اســت که به دلیل تکذیب حضرت صالح)ع( و معجزه هاى وى، 

گرفتار عذاب خوارکننده الهی شدند.
از دیدگاه قرآن کریم و روایات، عوامــل و زمینه هاى متعددى موجب 

هتک حرمت و آبروریزى می شود که گذرا به آن ها اشاره می کنیم.

اظهار نیازمندی نزد دیگران
مهم ترین چیزى کــه با آبــروى انســان در ارتباط اســت و موجب 
شرمسارى، سرشکســتگی و ســرافکندگی انسان می شــود، اظهار 
نیازمندى نزد دیگران است. هر مســلمانی وظیفه دارد از دراز کردن 
دست نیاز به سوى دیگران بپرهیزد و آبروى خود را حفظ کند، اما اگر 
دیگران به او نیاز داشتند، قبل از درخواست و اظهار نیاز آن ها، نیاز آنان 
را برآورده ساخته و آبرویشــان را حفظ کند. قرآن با ستایش از فقیراِن 
عفیف، نیازمندان جامعه را به حفظ آبروى خود و درخواست نکردن از 

ثروت مندان تشویق کرده است:
»صدقات، براى آن تهی دستانی اســت که در راه خدا محصور شده اند 
و نمی توانند براى کسب درآمد در زمین سیر و سفر کنند. از آن جا که 

خویشــتن دارند و فقر خود را آشکار نمی کنند، کســی که از حالشان 
بی خبر اســت، آنان را توانگر می پندارد و تو از نشانشان، بینوایی آنان 
را درمی یابی. آنان با وجود نیازمندى شــدید، به اصرار از مردم چیزى 

نمی خواهند.«
خداوند در دارایی هاى توانگران، براى نیازمندان حقی قرار داده است. 
قراردادن چنین حقی، موجب جلوگیرى از تحقیر نیازمندان از سوى 

توانگران می شود.
آیاتی که به صدقه پنهانی و منت نگذاشتن در صدقه تشویق می کند نیز 

در جهت حفظ آبروى نیازمندان، قابل تفسیر است.
امام علی)ع( می فرماید: »آبروى تو، یخی است که درخواست و اظهار 
نیاز نزد دیگران، آن را قطره قطره آب می کنــد. پس بنگر که آن را نزد 

چه کسی فرومی ریزى؟«
انسان خردمند، باید بداند درخواست کمک از فردى که آبروى دیگران 
براى او بی ارزش اســت و از این که حرمت نیازمندان را بشــکند، باکی 
ندارد، کارى بس اشــتباه است. ســعدى گوید: اگر آبروى فردى را در 
یک محله اى بریزى، ممکن است ســّنت حاکم بر روزگار، آبروى تو را 

در شهرى ببرد.
در روایتی آمده است: »مردى از مسلمانان مدینه، به شخصی بدهکار 
شد و نتوانســت قرض خود را ادا کند. طلبکار، طلب خود را از آن مرد 
مطالبه می کرد. آن مرد بــراى چاره جویی نزد امام حســین)ع( آمد. 
همین  که خواست نیاز خود را بیان کند و آثار درخواست در چهره اش 
ظاهر شد، امام حسین)ع( دریافت که او براى حاجتی آمده است. براى 
این که آثار ذلت و خوارى ســؤال بر چهره اش ننشــیند، خجل نشود و 
آبرویش حفظ شود، به او فرمود: آبروى خود را از درخواست رویاروى و 
مستقیم نگهدار، نیاز خود را بنویس و به من ده که به خواست خدا آنچه 
تو را شاد کند، به تو خواهم داد. او براى امام نوشت: اى اباعبداهلل! فالنی 
پانصد دینار از من طلب دارد و با اصرار از من مطالبه کرده اســت. از او 
براى من مهلت بخواهید تا زمانی که گشایشی برایم ایجاد شود و بتوانم 

طلبش را بپردازم.
امام حســین)ع( پس از خواندن نامه او، به منزل خود رفت و کیسه اى 
محتواى هــزار دینــار آورد و بــه او داد و فرمود: با پانصــد دینار این 
پول، بدهکارى خــود را بپرداز و با پانصد دینار دیگــر، به زندگی خود 
سروســامان بده و جز به نزد ســه نفر به هیچ  کس حاجت خود را مگو: 
اول، مؤمن و دین دار که دین، نگهبان اوســت و باعث می شود حاجت 
تو را بدهــد و آبروى تــو را جایی نریــزد. دوم، جوانمرد کــه به دلیل 
جوانمردى اش، حیا می کند درخواســت تو را رد کند. ســوم، صاحب 
اصالت خانوادگی که می داند تو به جهت نیازت، دوســت ندارى آبروى 
خود را از دست بدهی. او شخصیت تو را حفظ می کند و حاجتت را روا 

می سازد.«

نسبت دادن فحشا به دیگران
از آن جا کــه هتک حرمــت دیگران بــا متهم کردن آنان به فحشــا، 
پیامدهاى ناگوارى در زندگی خانوادگــی و اجتماعی دارد، حفظ آبرو 

در آموزه های دینی، 
بیش از سفارش 

درباره حفظ آبروی 
خویش، به حفظ 
آبروی دیگران 

سفارش شده است، 
زیرا معموالً انسان ها 

برای حفظ آبروی 
خود انگیزه دارند، 

اما برای حفظ 
آبروی دیگران، 

نه تنها انگیزه کافی 
ندارند، بلکه گاه به 
دلیل حسادت ها و 
رقابت ها در امور 

مادی و کم ارزش 
دنیا، برای ریختن 

آبروی دیگران 
از انگیزه بسیاری 

برخوردارند

قرآن ضمن معرفی مالک هایی برای آبرومندی و محبوبیت،  بر این نکته تأکید می کند که انسان 
پیش و بیش از هر چیز، باید در پی کسب منزلت نزد خداوند باشد که در این صورت، خدا طبق یک 

سنّت تغییرناپذیر، به او محبوبیت و منزلت واالی اجتماعی می بخشد
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مقاله

از حد تشویق فراتر رفته و شــکل قانون به خود گرفته است. از این رو، 
براى متهم کردن دیگران، مجازات )حّد قذف( پیش بینی شــده است، 
و کسانی  که به زنان شوهردار نســبت زنا می دهند، سپس چهار گواه 
نمی آورند، هشــتاد تازیانه به آنــان بزنید و هیچ گاه شــهادتی از آنان 

نپذیرید و اینان خود فاسق اند.
عمل کســانی  که زنان پاک دامن را به عمل ناروا متهم کرده، آبروى 
آنــان را می ریزند نیــز گناهی بس بزرگ شــمرده شــده که افزون 
بر تازیانه، مــورد لعن الهی قرار گرفته، در دنیــا و آخرت از رحمت او 
محروم شده و مستحق عذاب عظیم خداوند خواهند بود؛ »بی گمان، 
کسانی که به زنان پاکدامِن بی خبر ]از همه جا[ و با ایمان، نسبت زنا 
می دهند، در دنیا و آخرت لعنت شــده اند و براى آن ها عذابی سخت 

خواهد بود.«
این که براى اثبات زنا، لواط و مساحقه، چهار شاهد الزم استـ  با این که 
در مسائلی مهم تر چون قتل، دو شاهد کافی استـ  براى حفظ آبروى 

افراد در جامعه است.

تمسخر و تحقیر دیگران
خداوند مؤمنان را از تمسخر و نسبت دادن القاب زشت به یکدیگر نهی 
کرده اســت تا حرمت ها حفظ شود؛ »اى کســانی که ایمان آورده اید، 
هرگز گروهی ]از مردان شما[ گروه دیگر را مسخره نکند. شاید آن گروه 
)مسخره شدگان(، بهتر از آنان باشند؛ و نه زنانی زنان دیگر را. شاید آن 
گروه، بهتر از آنان باشند و از یکدیگر عیب جویی نکنید و همدیگر را به 
لقب هاى زشت مخوانید. بد نامگذارى است ]یاد کردن مؤمن به[ فسق، 

پس از ایمان. آنان که توبه نکنند، آن هایند که ستمکارند.«

غیبت، تجسس و سوء ظن
خداوند از غیبت که عاملی براى ریختن آبروى افراد جامعه اســت، و از 
تجسس از اسرار مردم که می تواند زمینه اى براى غیبت و کشف اسرار 

آنان باشد و نیز از سوء ظن که آن نیز می تواند مقدمه اى براى تجسس و 
غیبت باشد، نهی کرده است؛ »اى مؤمنان! از بسیارى از گمان ها دورى 
کنید که برخی از گمان ها، گناه است و ]در کار مردم[ کاوش ننمایید و 

از یکدیگر غیبت نکنید.«
البته هر عملی که غرض از آن، مشورت دادن به کسی که از انسان درباره 
فردى مشورت خواسته، آن هم به میزان ضرورت براى مشورت دهی، یا 

منظور از آن دادخواهی باشد، غیبت شمرده نمی شود.

تهمت
نســبت دادن خطا و گناه خود به دیگران که موجب خدشــه دارکردن 
آبروى آنان است، از نظر قرآن، بهتان و گناهی آشکار است؛ »و کسی  که 
خطا یا گناهی مرتکب شود، سپس بی گناهی را متهم سازد، باِر بهتان و 

گناه آشکارى را بر دوش گرفته است.«

جدال با دیگران
امیر مؤمنان)ع( می فرماید: »هرکس نسبت به آبروى خود بخیل است 
و نمی خواهد آبرویش نزد کسی ریخته شــود، باید از جدال با دیگران 

بپرهیزد.«
این نکته شایان توجه اســت که برخی از مالک هاى آبرو یا بی آبرویی، 
امور اعتبارى برخاسته از سّنت هاى نادرست اجتماعی است که قرآن 
در صــدد تغییر این باورهاى نادرســت، و معرفی معیارهاى درســت 
اســت؛ مانند این که در جاهلیت، طایفه و قبیله را معیــار آبرو و ارزش 
می دانستند و داشــتن فرزند دختر را معیار ننگ و بی آبرویی به شمار 
می آوردند؛ در حالی که قرآن، طایفه ها و قبیله ها را معیار شناســایی 

یکدیگر معرفی می کند و ارزش و آبرو را به تقوا می داند.
در نظر مردم ظاهربین، برخوردارى از امور مادى، عاملی براى کســب 
منزلت اجتماعی و آبرو به شــمار می رود؛ چنان که یکی از آموزه هاى 
داستان قارون که در قرآن  کریم آمده، کشیدن خط بطالن بر این پندار 

مردم ظاهربین است.

سیره اهل  بیت علیهم السالم در حفظ آبروی دیگران
اهل بیــت پیامبــر)ص( در زمینه حفظ آبــروى دیگــران، الگویی 
بی بدیل اند. در روایت است که امیر مؤمنان)ع( مقدار پنج وسق )حدود 
پنج بار( خرما براى مردى که آبرومند بود و از کسی تقاضایی نمی کرد، 
فرســتاد. شــخصی که در آن جا بود، به آن حضرت گفت: آن مرد که 
تقاضاى کمک نکرد. چرا براى او خرما فرستادى؟ به عالوه، یک وسق 
براى او کافی بود. امام خطاب به او فرمود: خداوند امثال تو را در جامعه 
ما زیاد نکند. من می بخشم و تو بخل می ورزى. اگر من آنچه را که مورد 
حاجت اوست، پس از درخواستش به او بدهم، در این صورت، چیزى به 
او نبخشیده ام، بلکه بهاى آبرویی را که به من داده، به او پرداخته  ام؛ زیرا 
اگر صبر کنم تا او سؤال کند، در حقیقت، او را وادار کرده ام که آبرویش 
را به من بدهد؛ آن رویی را که در هنگام عبادت و پرستش خداى خود و 

خداى من، به خاک می ساید.«
همچنین، نقل شده اســت که مردى خدمت امام حسن)ع( رسید و با 

در جاهلیت، طایفه 
و قبیله را معیار آبرو 
و ارزش می دانستند 
و داشتن فرزند 
دختر را معیار ننگ 
و بی آبرویی به 
شمار می آوردند؛ 
در حالی که قرآن، 
طایفه ها و قبیله ها 
را معیار شناسایی 
یکدیگر معرفی 
می کند و ارزش 
و آبرو را به تقوا 
می داند
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گفتن دو بیت شعر، اظهار فقر و پریشانی کرد: هرچه داشته ام، فروخته 
و خرج کــرده ام و دیگر هیچ متاعی برایم باقی نمانده اســت تا آن را به 
درهمی بفروشم و براى زندگی ام هزینه کنم. چهره ام به روشنی گویاى 
این حال پریشانم اســت. تنها چیزى را که براى خود نگه داشته ام و آن 
را نفروخته ام، اندکی آبروســت که تصمیم گرفتم آن را نفروشــم، اما 
احساس کردم شــما خریدار آبرو هســتید. آمده ام آن اندک آبرو را به 

شما بفروشم.
حضرت امام حسن)ع( خازن خود را طلبید و فرمود: چه مقدار مال نزد 
توســت؟ عرض کرد: دوازده هزار درهم. فرمود: آن را به این مرد فقیر 
ده که من خجالت می کشــم. خازن عرض کرد: دیگر چیزى براى نفقه 
باقی نماند. امام فرمود: تو آن را به این مرد فقیر ده و حسن ظن به خدا 
داشته باش. خداوند تدارک می کند. سپس حضرت آن مرد را طلبید و 
عذرخواهی کرد و فرمود: ما حق تو را ندادیم، اما به قدر آنچه بود، دادیم 

و این دو بیت را در جواب دو بیت وى فرمود:
اى مرد عرب! ما را به عجله انداختی. از این رو، به جاى َکرم هاى درشت 
ما، نرمه هــاى آن بر تو بارید. اگــر به ما مهلت مــی دادى، از ابر کرم ما 
این گونه بر تو نمی بارید. حال، این مقدار کــم را بگیر و آبرویت نیز مال 
خودت. چنان فرض کن که آن آبروى خود را که نگه داشــته بودى، به 
ما نفروخته اى و ما نیز اِنگار چیزى نخریده ایم؛ چرا که این مال )12هزار 

درهم(، بهاى آبروى تو نیست.
امام مجتبی)ع( اینچنین براى آبروى یک مســلمان، ارزش و حرمت 
قایل بود. مشابه این روایت، از امیر مؤمنان و امام حسین علیهما السالم 

نیز نقل شده است.
نکته بسیار مهم در خصوص حفظ آبروى مسلمان که در بعضی روایات 
آمده این است که حتی اگر مسلمانی آبروى برادر مسلمان خود را بُرد، 
براى این که باب انتقام گیرى باز نشــود و مردم جامعه در ریختن آبرو با 
یکدیگر مسابقه نگذارند، بایسته است کسی که آبرویش ریخته شده، 
خویشتن دارى و گذشــت کرده، آن را به حساب خدا بگذارد تا خداوند 

آبرویش را بازَخرد و از اجر اخروى نیز برخوردار شود.

آثار بی آبرویی در آخرت
بر اساس آموزه هاى اسالمی، زندگی انســان در حیات اخروى، بازتاب 
اعمال وى در این جهان است که با آبرومندى یا بی آبرویی همراه است. 
قرآن کریم از وجود دو گروه »روســفید« و »روسیاه« در روز بازپسین 
خبر می دهد؛ روســفیدان در این آیه، به مؤمنان تفســیر شده است؛ 
همان گونه در آیه دیگر آمده است که در قیامت، خدا پیامبر و کسانی را 

که به او ایمان آورده اند، خوار نسازد.
در آیه دیگر، کســانی که بر خداوند دروغ ببندند، روســیاه شناسانده 
شــده اند و در مقابل آنان، از پرواپیشــگان یاد شــده که از روسیاهی 
مبرا هستند؛ »در روزى که روى هایی ســپید گردد و روى هایی سیاه؛ 
اما آنان که روى هاشان سیاه گردد، ]به ایشــان گفته شود:[ آیا پس از 
ایمان آوردنتان کافر شدید؟ پس بچشید عذاب را به سزاى آن که کفر 
می ورزیدید. اما آنان که روى هاشان سپید شــود، در مهر و بخشایش 

خدایند ]و[ در آن جاویدان اند.«

قرآن کریم با تعبیر »ناِکســوا ُرئوِســهم«، از خوارى و ســرافکندگی 
مجرمان در آخرت، در پیشــگاه خداوند خبر می دهــد؛ »و اگر ببینی 
آن گاه که این بزهکاران ســرهاى خود را نزد خداوندشان ]به خوارى و 

شرم [ در پیش افکنده باشند.«
همچنین، قرآن کریم از زبان اولوا األلباب نقل می کند که هر کسی به 
جهنم برود، خداوند او را خوار و رسوا کرده است؛ »پروردگارا! هر که را تو 

به آتش درآورى، به راستی خوار و رسوایش کرده اى.«
بدین جهت اســت که اولوا األلبــاب از خدواند می خواهنــد که آنان 
را در آخرت خوار و رســوا نگرداند؛ »پــروردگارا! و آنچــه را بر ]زبان [ 
فرســتادگانت به ما وعده دادى، به ما ارزانی دار و ما را در روز رستاخیز 

خوار و رسوا مگردان که تو خالف وعده نمی کنی .«
با همه ارزشــی که اســالم و قرآن براى آبرو و حرمت انسان قائل است 
و حرمت و وجاهت انســان مؤمن را از کعبه نیز باالتر می شمرد، اما در 
جایی که انسان بر ســر دو راهی قرار گیرد که آبروى خود را نزد سایر 
مردم، اعم از مسلمان و مؤمن یا عموم انســان ها، حفظ کند و یا آبروى 
خود را نزد خداى تعالی حفظ کرده و بر خالف دستورات خداى تعالی 
عمل نکند و عذاب خدا در دنیا و آخــرت را براى خویش نخرد، بدیهی 
اســت که راهکار دوم، ترجیح دارد. از این رو، بنده مؤمن نباید عملی را 
مرتکب شود که مستوجب عذاب الهی گردد. افزون بر قرآن کریم، این 
مطلب را از بعضی احادیث معصومان علیهم السالم نیز می توان برداشت 
کرد؛ براى نمونه، یکی از شــعارها و رجزهاى امام حســین)ع( در روز 

عاشورا این جمله بلند و شریف است:
»مرگ و کشته شدن، بهتر و شایسته تر از آن است که انسان براى خود 
لکه عار و ننگ بخرد و حرمتش شکســته شــود و آبرویش بر باد رود و 
شرفش زیر پا گذاشته شــود. اما عار و ننگ و بر باد رفتن شرف و عزت 
و حرمت نیز بهتر و شایسته تر از داخل شــدن در آتش جهنم و گرفتار 

 ».عذاب الهی شدن است

نکته بسیار مهم 
در خصوص حفظ 

آبروی مسلمان 
که در بعضی 

روایات آمده این 
است که حتی اگر 

مسلمانی آبروی 
برادر مسلمان خود 
را بُرد، برای این که 

باب انتقام گیری 
باز نشود و مردم 

جامعه در ریختن 
آبرو با یکدیگر 

مسابقه نگذارند، 
بایسته است 

کسی که آبرویش 
ریخته شده، 

خویشتن داری و 
گذشت کرده، آن 
را به حساب خدا 

بگذارد تا خداوند 
آبرویش را بازَخرد 
و از اجر اخروی نیز 

برخوردار شود

در نظر مردم ظاهربین، برخورداری از امور مادی، عاملی برای کسب منزلت اجتماعی و آبرو به 
شمار می رود؛ چنان که یکی از آموزه های داستان قارون که در قرآن  کریم آمده، کشیدن خط 

بطالن بر این پندار مردم ظاهربین است
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تذکر

از  نهی  و  معروف  به  امر  اهمیت  به  توجه  با 
آن،  ارزنده  و  مفید  و  مثبت  آثار  و  منکر 
می توان فهمید كه ترک این دو فریضه بزرگ 
چه وضعیت اسفباری را به وجود خواهد آورد.

زیان هایی كه ترک این دو ركن عظیم اسالم 
به بار می آورند، شاید هیچ عامل دیگری به بار 
نیاورد، و یکی از عواملی كه منجر به سستی 
افراد و به دنبال آن جامعه شده است و آنان را 
به زوال رهنمود می كند، ترک امر به معروف 
و نهی از منکر است. بنابراین میزان اهمیت 
امر به معروف و نهی از منکر تنها در بُعد آثار 
بلکه  سازنده و مثبت آن خالصه نمی شود، 
آیات و روایات به تبیین آثار منفی ترک آن 

نیز پرداخته است.
و  تبعات  اسالمی  مهم  اصل  دو  این  ترک 
پیامدهای منفی فراوانی را به بار می آورد كه 

ما بعضی از آن ها را بررسی می كنیم:

تبعات و پیامدهای منفی اجتماعی
جامعه، یک اجتماع به هم پیوســته اســت و 
تفکیک افراد در آن میســر نیست. مجموعه 
رفتارهاى اجتماعی افــراد هر جامعه، اخالق 
عمومی آن جامعه را بــه وجود می آورد. رفتار 

اجتماعی هیچ انسانی را نمی توان بی تأثیر در 
جامعه دانست. لذا رفتارهاى اجتماعی خوب 
و نیک، اثرات مثبــت و رفتارهاى اجتماعی 
زشت و بد، جو مســموم را در جامعه به وجود 
می آورد؛ به طــورى که انســان را از خدا دور 
می کند. چنان که قرآن کریم مکرراً سرنوشت 

شوم اقوام گذشــته را براى امت اسالمی 
یادآورى می کند و علــت دورافتادن 
کافران بنی اسرائیل از رحمت خدا را، 

باز نداشتن یکدیگر از منکرات؛ یعنی ترک امر 
به معروف و نهی از منکر دانسته است. 1

اینک چند مورد از مهم ترین پیامدهاى منفی 
اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر را مورد 

بررسی قرار می دهیم:

1. سلب بركات الهی
یکی از تبعات و پیامدهاى اجتماعی اهمیت 
ندادن و ترک امر به معروف و نهی از منکر این 
اســت که برکت، خیر و رحمت پروردگار از 

مردم گرفته می شود.
امام باقر)ع( فرمود: »حضرت رسول خدا)ص( 
فرمودند: ... هیچ گاه در مردمی فاحشــه )زنا( 
پیدا نشود که آن را آشکار کنند، مگر این که در 

میانشان طاعون و دردهایی که 
در گذشتگان آنان سابقه نداشته 
اســت، پدید می آید و از پیمانه  و 
ترازو کم نگذارند، مگــر این که به 
قحطی و ســختی در تأمین مخارج 
زندگی و ستم ســلطان دچار شوند و 
از دادن زکات منــع ننمایند، مگر این که 

آمدن باران آسمان بر آن ها ممنوع گردد...« 
همچنین پیامبر اکــرم)ص( می فرماید: »تا 
زمانی که مردم امر به معــروف و نهی از منکر 
نمــوده و یکدیگــر را بر نیکی یــارى کنند، 
همواره در خیر و سعادت به سر خواهند برد و 
در غیر این صورت، برکت ها و خیر الهی از آنان 
گرفته خواهد شد و برخی )اشرار( بر دیگران 
مسلط خواهند گردید و یاورى، نه در زمین و 

نه در آسمان نخواهند داشت.«

2. شیوع و رواج مفاســد اجتماعی و 
اخالقی 

مفاســد اجتماعــی و اخالقــی عبارتند از: 
حــرکات و اعمال خالف شــرع و اخالقی که 
مانع بهره مندى شهرواندان از حقوق شرعی و 
قانونی خود می گردد. همیشه عده اى هستند 

بی تفاوت نباشیم 
تبعات و پیامدهای منفی اجتماعی 
ترک امر به معروف و نهی از منکر

حجت االسالم والمسلمین جالل عراقی
 محقق و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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که منافع شخصی خود را در بی قانونی و هرج 
و مرج اخالقی، سیاسی، اقتصادى و اجتماعی 

جستجو می کنند.
از آن جا کــه این گروه در تمام اقشــار جامعه 
یافت می شوند، براى رســیدن به اهداف خود 
باید بازارى آشــفته بیابند که براى رســیده 
به چنیــن کارى در صدد ترویــح منکرات و 
الگوهاى منکــر بر می آیند تــا از آب گل آلود 
ماهی بگیرند. عوامل و ریشــه هاى مختلفی 
را می توان براى افزایش و گســترش مفاسد 
اجتماعی و اخالقــی ذکر کرد. با بررســی و 
مطالعــه علــل و عوامل مفاســد اجتماعی و 
اخالقی، انسان به این نتیجه می رسد که رواج 
روزافزون مفاسد اجتماعی در جامعه معلول دو 

علت است: 
الف( عامل برون مرزى
ب( عامل درون مرزى

عامل برون مرزى نخستین نوع از انواع عوامل 
رواج ناهنجارى هاى اجتماعــی و رفتارهاى 
غیراخالقی در جامعه اســت. زیــرا در جهان 
امروز که ارتباطات همچنان از بقیه امور پیشی 
گرفته و حــرف اول را می زند، فرهنگ و آداب 
و رســوم ملت هاى مختلف، به ویژه ملت هاى 
پیشــرفته غربــی و صهیونیــزم در ویترین 
رسانه ها قرار گرفته و مردم ملت هاى مختلف، 
به ویژه جوانــان و نوجوانان آن هــا را تحریک 
می کنند، تا با تقلید از آنان از اصالت هاى بومی 
و آداب و رسوم ملی و یا مذهبی و عقاید خود 
دست بردارند و جذب فرهنگ صادراتی آنان 
شوند تا از این طریق در آن کشورها نفوذ کرده 

و آنان را به صورت برده اى نوین درآورند.
این پدیده شوم دشمنان بشریت، حساسیت 
شخصیت هاى سیاســی و علمی کشورهاى 
جهان، به خصــوص جهان اســالم و در رأس 
آن ها ام القراى اســالمی، جمهورى اسالمی 
ایران را برانگیخته اســت و آنــان را به مبارزه 
با این نوع تهاجم فرهنگی واداشــته اســت. 
چنان که امام راحــل و رهبــر فرزانه انقالب 
اسالمی بارها این خطر را به مسلمانان گوشزد 
کــرده و آنان را بــه مبارزه با این شــبیخون 

فرهنگی دعوت کرده اند. 
اما عامل دیگــر ناهنجارى هــاى اجتماعی و 
مفاســد اخالقی، درون مرزى است و ریشه در 
داخل دارد. عوامل درون مرزى متنوع تر است 

و اهمیت مبارزه با آن ها اگر بیشــتر از عوامل 
برون مرزى نباشد، کمتر نیســت و در این جا 
ما یکی از علل رواج این پدیــده نامیمون در 

جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
این علت و عامل عبارت اســت از ترک امر به 
معروف و نهی از منکر و نظــارت عمومی که 
از مهم ترین عوامل رواج مفاســد اجتماعی و 

ناهنجارى هاى رفتارى در جامعه است.
ترک امر به معــروف و نهی از منکــر به مرور 
زمان زمینه را براى ترک کارهاى نیک و انجام 
کارهاى زشت و ناروا در جامعه پدید می آورد، 
چون وقتی عده اى در جامعه مرتکب کارهاى 
زشت و فسادانگیز می شوند و کسی متعرض 
آن ها نمی شود،  افراد دیگر جسارت پیدا کرده 
به این اعمال فســادانگیز مبادرت می کنند و 
بدین ترتیب فســاد اخالقی اجتماعی سراسر 
جامعه اســالمی را فرا خواهدگرفت، چنان که 
پیامبر گرامی اســالم می فرماید: »به درستی 
که وقتی کسی گناهی را مخفیانه انجام دهد 
جز به خودش ضرر نمی رساند، اما هنگامی که 
آشکارا معصیتی را مرتکب شود و کسی هم به 
او اعتراض نکند، به عمــوم مردم ضرر خواهد 

رساند.« 
پس هرچند تخلف وگنــاه، کم وبیش در هر 
جامعه اى از ســوى افراد مفسد و شرور وجود 
دارد و نمی توان توقع داشــت که در اجتماع 
هیچ گونــه معصیتی وجود نداشــته باشــد، 
ولی در یک اجتماع ایده ال اســالمی و سالم 
نباید اجازه داد که منکرات شــیوع پیدا کند، 
تا حدى که هرکس به راحتــی بتواند از قانون 
الهی تخلف کند، زیرا در این صورت، انجام کار 
نیک مثل  راست گویی و صداقت، امانتدارى، 
کســب روزى حالل و... در جامعــه از انجام 
کارهاى زشت و ناروا مثل  غیبت، دروغگویی، 
پرده درى، خیانت،  حرام خوردن، عیب جویی 
و... سخت تر می شود،  و گناه در برخی از افراد 
محدود نمی شــود، بلکه آلودگی مفاســد و 
گناهان عموم مردم را فرا می گیــرد و به این 

صورت زمینه سقوط جامعه فراهم می شود.
لذا یکی از تبعات و پیامدهاى منفی ا جتماعی 
ترک این فریضه الهی، شــیوع و گســترش 
مفاسد اجتماعی است، چون زمانی که امر به 
معروف که عامل گســترش نیکی ها، و نهی از 
منکر که عامل جلوگیرى از عمومی شــدن و 

گسترش منکرات است، از جامعه گرفته شد،  
دیگر خوبی ها و نیکی هــا در آن جامعه باقی 
نمی ماند و منکرات و زشــتی ها جاى آن ها را 

خواهد گرفت.

3. تسلط اشرار 
جامعه مســلمانی که نســبت بــه معروف 
) ارزش ها(  و منکرات )ضــد ارزش ها( از خود 
حالت دلسوزى و دفاع نشــان ندهد، اهمیت 
و حد و حدود آن را نشــناخته و عمل نکند،  با 
آنان که ارزش ها را پایمال می کنند به مقابله 
بر نخاسته، دفاع از اســالم و ارزش هاى واالى 
آن را ســرلوحه زندگی و حرکت خویش قرار 
ندهد، از قــوه حاکمه چه انتظــارى می تواند 
داشته باشد؟ هر چند حکومت در دست یاران 

علی)ع(  باشد.
قطعاً چنین جامعه اى آینده خطرناکی دارد که 
از آن جمله سلطه اشرار است که بی تفاوتی ها 
و ترک امر به معروف و نهــی از منکر زمینه را 

براى حکومت اشرار آماده می کند.
اشرار و مفسدین با شــعارهاى اصالح طلبانه،  
همچون حقوق بشر، آزادى و...، قدم به میدان 
گذاشــته و با تحریف این مفاهیم،  به  دســت 
گرفتن قدرت در جوامع اقــدام می کنند و در 
بسیارى از موارد توفیق یافته اند به اهداف خود 

برسند.
امام رضا)ع( در این زمینــه می فرماید: »امر 
به معروف ونهی از منکــر کنید که در غیر این 
صورت اشرار شما، شما را به کار خواهند کشید 
و بر شما حاکم خواهند شد. آن گاه که خوبان 
شــما براى رهایی از ظلم و جور اشــرار دعا 

می کنند، ولی دعایشان مستجاب نمی شود.«
حضرت رسول اکرم)ص( فرمودند: »هنگامی 
که امیران و فرمانروایان شــما از خوبان شما 
باشند، و ثروتمندان شما بخشنده، و در اداره 
امور )با صاحب نظران مؤمن و دلسوز( مشورت 
کنید، روى زمین براى شــما بهتر از درون آن 
خواهد بود )و زندگــی ارزش دارد( ولی زمانی 
که حاکمان شما اشرار باشند و پولداران شما 
بخیل )و دست تنگ( و کارهاى دنیا و آخرتتان 
به دست زنانتان سپرده شده باشد )امورى که 
آنان صالحیت انجام یا نظر در آن را ندارند به 
آنان ســپرده شــود( در این هنگام دل زمین 
براى شــما بهتر از روى آن اســت و زندگی 

ترک امر به 
معروف و نهی از 

منکر به مرور زمان 
زمینه را برای ترک 

کارهای نیک و 
انجام کارهای 

زشت و ناروا 
در جامعه پدید 
می آورد، چون 

وقتی عده ای در 
جامعه مرتکب 
کارهای زشت 

و فسادانگیز 
می شوند و کسی 

متعرض آن ها 
نمی شود،  افراد 

دیگر جسارت پیدا 
کرده به این اعمال 
فسادانگیز مبادرت 

می کنند

هرچند تخلف وگناه، کم وبیش در هر جامعه ای از سوی افراد مفسد و شرور وجود دارد و 
نمی توان توقع داشت که در اجتماع هیچ گونه معصیتی وجود نداشته باشد، ولی در یک اجتماع 

ایده ال اسالمی و سالم نباید اجازه داد که منکرات شیوع پیدا کند
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مفهوم انسانی، اسالمی نداشته و در حقیقت 
از ارزش تهی خواهد بود.« 

بنابراین یکی از آثار منفی اجتماعی که بر ترک 
امر به معروف و نهی از منکر مترتب می شود، 
سلطه اشرار بر مردم اســت و به عبارت دیگر 
هرکس در انجام این فریضــه بزرگ کوتاهی 
کند، ســهم و نقشــی در به قدرت رســیدن 

مفسدین خواهد داشت.

4. نازل شدن بال، گرفتاری، عقوبت الهی 
و عذاب فراگیر

در جامعه اى که به فریضه  امر به معروف و نهی 
از منکر عمل شود، نه تنها خیلی از گرفتارى ها 
و بالها نازل نمی شود، بلکه از تأثیرات مثبتی 

که ذکر کردیم بهره مند خواهند شد.
گرفتارى  ها و عذاب هاى مختلفی که دامنگیر 
جوامع بشرى اســت، عوامل و علل گوناگونی 
دارد که یکــی از آن ها ترک امــر به معروف و 
نهی از منکر و نظارت عمومی است و در قرآن 
مجید نیز به این مطلب اشــاره هاى بسیارى 
شــده اســت. اصوالً فلســفه یادآورى مکرر 
سرنوشــت اقوام گذشــته در قرآن براى آن 
است که امت اســالمی در برابر شیوع گناهان 
در جامعه بی تفاوت نباشــند و با احســاس 

مسئولیت، در برابر گناهان بایستند.

»پــس چــرا از نســل هاى پیــش از شــما 
خردمندانی نبودند که ]مردم را[ از فســاد در 
زمین باز دارند جز اندکی از کسانی که از میان 
آنان نجاتشان دادیم و کسانی که ستم کردند 
به دنبال ناز و نعمتی کــه در آن بودند رفتند 
و آنان بزهکار بودند* و پــروردگار تو ]هرگز[ 
بر آن نبوده است که شهرهایی را که مردمش 

اصالح گرند به ستم هالک کند.« 
پس قرآن مجید علت نابودى اقوام گذشــته 
را ترک اصالح و امر بــه معروف و نهی از منکر 
دانسته است. چنان که سرگذشت عبرت انگیز 

قوم شعیب بهترین دلیل بر این مطلب است.
در قرآن کریم ســوره اعراف آمده اســت: »و 
به ســوى ]مردم[ مدین برادرشان شعیب را 
]فرستادیم[ گفت اى قوم من! خدا را بپرستید 
که براى شــما هیچ معبودى جز او نیست در 
حقیقت  شما را از جانب پروردگارتان برهانی 
روشــن آمده اســت، پس پیمانه و تــرازو را 
تمام نهیــد و اموال مردم را کــم مدهید و در 
زمین پس از اصــالح آن فســاد مکنید این 
]رهنمودها[ اگــر مؤمنید براى شــما بهتر 

است.« 
اهل مدین زندگی خوبی داشتند، مشغول به 
تجارت بودند و از این طریــق خداوند متعال 
نعمت هاى فراوانی بــه آن ها داده بود که ناگاه 
به بت پرستی گرویدند و گناهان دیگرى هم در 
میان آن ها شایع شد. خداوند متعال حضرت 
شعیب را براى اصالح آن ها فرستاد که گروهی 
از مردم سکوت اختیار کردند و امر به معروف و 

نهی از منکر را ترک کردند.
امام باقر)ع( سرنوشــت این عده و گنهکاران 

قوم شعیب را این گونه بیان می فرماید:
»خداوند متعال به شعیب وحی فرمود: که اى 
شعیب صدهزار نفر را از قوم تو عذاب خواهم 
کرد! از این صدهــزار نفر، چهل هــزار نفر از 

بدکاران، و شصت هزار نفر از خوبان هستند.
حضرت شــعیب گفت: اشــرار که مستحق 
عذابند، اما چرا اخیار و خوبان عذاب می شوند؟ 
خداوند متعــال به او فرمــود: خوبان را عقاب 
می کنم به خاطر این کــه با اهل معصیت کنار 
آمده و بــراى رضاى من بر آنان خشــمگین 
نشدند. )با ناراحتی و غضب من نسبت به اهل 

معاصی، آن ها خشمگین نشدند.(«

پس معلوم می شــود که عــذاب فراگیر تنها 
براى کسانی که با رضایت، در وقوع جرم مؤثر 
بوده اند نیست، بلکه همه کسانی که قدرت بر 
انکار، اعتراض، جلوگیرى و یا جدایی از مجرم 
داشته اند ولی تحمل و سکوت کردند، مشمول 
عذاب الهی می شوند. چنان که در قرآن کریم 
آمده است: »و از فتنه اى که تنها به ستمکاران 
شــما نمی رســد بترســید و بدانید که خدا 

سخت کیفر است.«
مرحــوم طباطبایــی در تفســیر ایــن آیه 
می نویسد: »از این آیه اســتفاده می شود که 
هر چند ظلم ســتمگران باعث نــزول عذاب 
می شود، ولی عموم مردم باید جلوى آن ظلم 
را بگیرند و آتش ســتم را خاموش کنند. اگر 
در انجــام این وظیفه کوتاهــی کردند، آتش 
فراگیر خواهد بود و آثار نکبت بار گناه، ذلت و 
خوارى و عقوبت هاى الهی همه را در بر خواهد 

گرفت.«2 
 روایات فراونی در این زمینه وارد شــده که ما 

به عنوان نمونه برخی از آن ها را ذکر می کنیم:
از پیامبر گرامی اسالم نقل شــده که فرمود: 
»چون مالیان یهود و دیرنشینان نصارا کار امر 
به معروف و نهی از منکر را رها کردند، خداوند 
متعال به زبان پیامبرشان آن ها را لعنت کرد و 

آن گاه بال همگان را فرا گرفت.«
علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن  از  حدیثــی  در 
می خوانیم که فرمود: »اقوام گذشــته به این 
جهت هالک و نابود شــدند که مرتکب گناه 
می شدند و دانشمندانشان سکوت می کردند 
و نهی از منکــر نمی نمودنــد، در این هنگام 
بالها و کیفرها بر آن ها فرود آمد. پس شما اى 
مردم امر به معــروف و نهی از منکر کنید تا به 

سرنوشت آن ها دچار نشوید.«
لذا از مجموع آیات و روایات استفاده می شود 
که یکی از پیامدهــا و تبعات منفی اجتماعی 
ترک امر به معروف و نهی از منکر، نازل شدن 
بال و گرفتارى و عذاب عمومــی بر آن جامعه 

 .است

پی نوشت ها:
1. سوره  مائده، آیات 79-78 

2. سید محمدحسین، طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، 
ترجمه سید محمدباقر موسوى همدانی، ج 9، ص 63

فلسفه یادآوری مکرر سرنوشت اقوام گذشته در قرآن برای آن است که امت اسالمی در برابر 
شیوع گناهان در جامعه بی تفاوت نباشند و با احساس مسئولیت، در برابر گناهان بایستند

عذاب فراگیر 
تنها برای کسانی 
که با رضایت، در 
وقوع جرم مؤثر 
بوده اند نیست، 
بلکه همه کسانی 
که قدرت بر انکار، 
اعتراض، جلوگیری 
و یا جدایی از مجرم 
داشته اند ولی 
تحمل و سکوت 
کردند، مشمول 
عذاب الهی 
می شوند
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اعتدال یا میانه روی، از موضوعاتی است كه با تعابیر مختلف در 
قرآن و روایات مورد تأكید قرار گرفته  است. از این رو، در این مقاله 
با توجه به آیات و روایات، برخی از جلوه های اعتدال را در زندگی 

فردی و اجتماعی انسان بررسی كرده ایم.

الف( زندگی فردی
شرع مقدس براى ابعاد مختلف زندگی فردى انسان، احکام الزامی 
)واجب و حرام( بسیارى را وضع کرده است و در قلمرو گسترده اى 
نیــز، حکم الزامی نــدارد؛ یعنی قلمــرو مباحات، مســتحبات و 
مکروهات. بزرگان دین، همواره انســان ها را در ابعاد زندگی خود، 
حتی در قلمرو مباحات، به میانه روى ســفارش کــرده و از افراط 
و تفریط، برحذر داشــته اند. در این جا به نمونه هایی از اعتدال در 

زندگی فردى اشاره می کنیم.

اعتدال در لباس و پوشش
حضرت علی)ع( در خطبه ُهمام، یکــی از صفات متقین را اعتدال 
در لباس و پوشش دانســته اســت: »َو َملَْبُســُهمُ  ااِلْقِتَصاُد.« در 
کتاب کافی نیز همین مطلــب با عبارتی مشــابه از حضرت نقل 
شــده اســت: »َو اَل یَلَْبُس  إاِلَّ ااِلْقِتَصاَد.« علــی)ع( در این کالم، 
میانه روى در لباس را از ویژگی هاى متقین برشــمرده اســت. به 
گفته ابن ابی الحدید، اقتصاد در لباس به این معناســت که لباس 
پرهیزکاران، نه بســیار گرانبها و عالی و نه بسیار حقیر و بی ارزش، 

بلکه در حّد میانه است.
در فرهنگ اسالمی، پوشش فرد متقی باید در حّد متعارف جامعه 
باشــد. البته معیار اعتدال 
در این امــر، عرف 
اســت  جامعه اى 
کــه فــرد در آن 
زندگی می کند، به 
همین دلیل، تغییر 
عــرف در طــول 
زمــان و نیز تفاوت 
عرف ها، در انتخاب نوع 
پوشــش تأثیرگذار اســت و هرکس باید با توجه به عرف 

زمان و مکان از افراط و تفریط بپرهیزد.
در روایات متعددى، از پوشیدن لباس شهرت منع 
شده اســت. منظور از لباس شــهرت، لباسی 
اســت که از نظر پارچه، رنــگ یا دوخت، 
براى شخص اســتفاده کننده متعارف 
نباشــد. لباس شــهرت را می توان 
نتیجه نوعی افراط یــا تفریط در 

میانــه رو
بــاش
مروری بر
 اعتدال و  میانه روی
 در زندگی فردی و اجتماعی

حجت االسالم دكتر سعید شریعتی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی نراق
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انتخاب نوع پوشش دانست. در واقع، یکی از حکمت هاى ممنوعیت 
لباس شهرت در اسالم، خارج شدن از حّد میانه و اعتدال است.

اعتدال در خوراک
بدن انسان براى رشد، بقا و سالمتی خود، 
نیازمند خوراک اســت. انســان به دلیل 
برخوردارى از قــدرت انتخاب، گاهی در 
انتخاب نوع، کیفیت و میزان خوراکش دچار 
زیاده روى یا کم روى می شود. از نظر اسالم، از یک 
سو پرخورى و شکمبارگی به شدت نکوهش شده و از 
سوى دیگر، کوتاهی و تفریط در این زمینه نیز پذیرفته 

نشده است.
امام صــادق)ع( می فرمایــد: »در نــزد خداونــد، چیزى 
مبغوض تر از شــکِم آکنده و پُــر وجود نــدارد.« همچنین 
می فرماید: »دورترین حالِت انسان به خداوند، زمانی است که 
شکمش پُر باشد.« در روایتی از پیامبر اسالم)ص(، قلب انسان 
به زراعتی تشبیه شده که پرخورى، باعث از بین رفتن آن 

می شود.

از این گذشــته، پُر بودن شــکم، حتی از غذاى 
حالل و پاک، باعث ســنگینی بدن، کسالت و 

مانع از انجام عبادت و لذت بردن از آن است. 
منظور از پرخورى در روایــات فوق، زیاده روى 
و تجــاوز از حدود اســت و هیچ گاه بــه معناى 
بی توجهی به نیازهاى اساســی بــدن و کوتاهی در 
امر تغذیه نیست؛ زیرا این امر نیز، به سالمتی انسان 
لطمه می زند. به همین دلیــل، در برخی احادیث، تعبیر 
»قصد« به کار رفته اســت. علی)ع( در این باره می فرماید: »بر 
شما باد به میانه روى در خوراک؛ زیرا این امر، دورتر از اسراف براى 

سالمتی بدن، و بهتر و یارى کننده تر براى عبادت است.« 
سعدى شیرازى در گلســتان حکایت می کند: »یکی از حکما پسر 
را نهی همی کرد از بسیار خوردن؛ که ســیرى، مردم را رنجور کند. 
گفت: اى پدر! گرســنگی، خلق را بُکشد؛ نشــنیده اى که ظریفان 
گفته اند: به ســیرى مردن به، که گرســنگی بردن. گفــت: اندازه 

نگهدار.«

اعتدال در راه رفتن
راه رفتن، رفتارى ســاده، طبیعی و روزمره اســت که انســان از 
کودکی می آموزد. در آموزه هاى دینی، در مورد شــیوه راه رفتِن 
مؤمنان، دســتورات جالبی دیده می شــود؛ چنان کــه در آیه 

نوزدهم سوره لقمان می خوانیم: »و در راه رفتن )و رفتارت(، میانه رو 
باش و از صدایت بکاه؛ زیرا ناخوش ترین صداها، آواز خران است.«

از جمله ســفارش هاى لقمان به فرزندش که در آیه فوق بیان شده، 
اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن است. عالمه طباطبایی)رحمةاهلل 
علیه( در ذیل این آیه می نویســد: »قصد«، بــه معناى میانه روى و 
اعتدال در یک چیز است و »َغض«، عبارت اســت از کوتاه کردن و 

کاستن از نگاه یا صوت.
میانه روى در راه رفتن، هم در شیوه راه رفتن و هم در سرعت مشی، 
پسندیده اســت. از این رو، راه رفتن با حالتی متکبرانه و متفاوت با 

شیوه متعارف، بر خالف دستورات دینی است.

اعتدال در اعتقاد و رفتار دینی
اعتقاد بــه توحید، نبوت و امامــت، پایه هاى بنیادیــن دیندارى و 
شالوده شخصیت هر شــیعه اســت. اما همین اعتقاد، ممکن است 
دچار آفت افراط یا تفریط شــود و نتیجه اى وارونه بر جاى گذارد؛ 
چنان که گاهی خطر افکار غلوآمیز و انحرافی در جامعه اســالمی و 
شیعی، کمتر از افکار الحادى نیســت. عالوه بر این، در مرحله عمل 

نیز خطر افراط و تفریط وجود دارد.

ب( زندگی اجتماعی
یکی از رســالت هاى دین اســالم، آموزش و تربیت انسان ها براى 
داشــتن روابطی پایدار و هدفمند با دیگران اســت. در این راستا، 
آموزه اعتدال در روابــط اجتماعی، به صورتی پررنگ و برجســته 
در منابع دینی مطرح شــده که در این جا، به برخــی از مهم ترین 

جلوه هاى اعتدال در زندگی اجتماعی اشاره می شود.

اعتدال در دوست داشتن دیگران
از نظر قرآن و سنت، مالک اصلی دوستی ها در جامعه اسالمی، دین 
و مناسبات مذهبی است؛ یعنی هدف افراد از ایجاد روابط دوستانه، 
انگیزه هاى صرفاً مادى یا ضّد دینی نباشــد؛ بلکه بــراى خدا و در 
راستاى آرمان ها و دستورات دینی باشــد. دوستی براى خدا، از هر 

جهت اثربخش تر و پایدارتر خواهد بود.
یکی از نشانه هاى دوست داشــتِن دیگران براى خدا، این است که 
این دوســتی هیچ گاه پررنگ تر از دوســتی خدا و دستورات دین 
نمی شــود. خداوند در آیه 24 ســوره توبه به هشت سرمایه زندگی 
مادى انسان اشاره کرده و به مسلمانان صدر اسالم و نسل هاى بعد 
هشدار داده اســت که اگر زندگی مادى، در نظر انسان پرارزش تر و 
گرانبهاتر از خدا و پیامبر)ص( و جهاد و اطاعت فرمان او باشــد، تا 
آن جا که حاضر نباشــد آن ها را فداى دین کند، معلوم می شود که 

ایمان واقعی و کامل در وجودش تحقق نیافته است.

لباس شهرت، لباسی است که از نظر پارچه، رنگ یا دوخت، برای شخص استفاده کننده متعارف 
نباشد. لباس شهرت را می توان نتیجه نوعی افراط یا تفریط در انتخاب نوع پوشش دانست. در واقع، 

یکی از حکمت های ممنوعیت لباس شهرت در اسالم، خارج شدن از حّد میانه و اعتدال است.
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اعتدال در تربیت دینی فرزندان
تربیت فرزندان صالــح، زمینه ایجــاد جامعه اى ســالم و صالح را 
فراهم می کند، از این رو، در اســالم، بر این امر تأکید فراوان شــده 
اســت. از این گذشــته، تربیت دینی فرزند، از جمله حقوقی است 
که فرزند بــر پدر و مادر دارد. پیامبر اســالم)ص( خطــاب به امام 
علی)ع( فرمود: »اى علی! حق فرزند بر پدرش، نام گذارى و تربیت 
نیکوى او و قرار دادنش در جایگاه و مســیرى شایسته است.« ولی 
متأسفانه در جامعه ما، بســیارى از والدین به دالیل مختلف، در امر 
تربیت فرزندانشــان کوتاهی می کنند. این کوتاهی، بدون تردید، 
پیامدهاى ناگوارى دارد که برخی از نمونه ها و نشــانه هاى آن را در 
جامعه می بینیم. از ســوى دیگر، گاهی نیــز در تربیت دینی افراد، 
تندروى هایی دیده می شود که آن هم به نوبه خود، ناپسند و داراى 

آثار مخرب و منفی است.
واکاوى روایــات و تعلیمات دینی، اصــول و معیارهاى مهمی را در 
تربیت دینی افراد، به ویــژه کودکان و نوجوانــان در اختیار ما قرار 
می دهد؛ از جمله این که برنامه ریزى بــراى آموزش و تربیت دینی 
نباید به گونه اى باشــد که موجب دل زدگی و تنفر آنان شــود. این 
اصل، در انجام عبادت نیز مورد ســفارش قرار گرفته است. رسول 

خدا)ص( فرمود: »این دین، محکم و متین اســت. پس با مالیمت 
در آن درآیید و عبادت خدا را در نظر بندگان خدا مکروه و ناپســند 
نسازید، تا مبادا مانند سوار درمانده اى باشید که نه مسافت پیموده 
و نه مرکبی به جا گذاشته اســت )به سبب زیادى سرعت، مرکبش 
در میــان راه از رفتــن بازمانده و خــودش هم به مقصد نرســیده 

است(.«

اعتدال در انفاق
انفاق، یکی از برترین سجایاى اخالقی اســت که در آیات و روایات 
بدان سفارش شــده اســت. نکته جالب این که در زبان قرآن، انفاق 
با این که بسیار پسندیده و مطلوب اســت، اما ممکن است به آفت 
اسراف گرفتار شده و به ضّد ارزش تبدیل شود. از همین جا، می توان 
فهمید که واژه »اســراف« در فرهنگ اسالمی، منحصر در ریخت و 
پاش و زیاده روى در مصرف نعمت هاى الهی نیســت؛ بلکه افراط و 
تجاوز از حد در انفاق نیز می تواند مصداقی از اســراف باشد. در آیه 
67 ســوره فرقان می خوانیم: »آن ها کسانی هســتند که به هنگام 
انفاق، نه اسراف می کنند و نه ســخت گیرى، بلکه در میان این دو، 

حّد اعتدال را رعایت می کنند.«
در یکی از روایات اسالمی، تشــبیه جالبی براى اسراف شده است 
و آن این که هنگامی کــه امام صادق)ع( این آیــه را تالوت فرمود، 
مشــتی ســنگ ریزه از زمین برداشــت و محکم در دست گرفت و 

فرمود: »این همان »اقتار« یا ســخت گیرى اســت.« سپس مشت 
دیگرى برداشت و چنان دست خود را گشــود که همه آن به روى 
زمین ریخت و فرمود: »این، »اســراف« اســت.« بار ســوم، مشت 
دیگرى برداشــت و کمی دســت خود را گشــود؛ بــه گونه اى که 
مقدارى فروریخت و مقدارى در دســتش بازمانــد و فرمود: »این، 
همان »قوام« است.« در آیه 141 سوره انعام نیز می خوانیم: »ُکُلوا 
َُّه ال یُِحبُّ  ُه یَْوَم َحصاِدِه َو ال تُْســِرُفوا إِن ِمْن ثََمِرِه إِذا أَثَْمر َو آتُــوا َحقَّ
الُْمْســِرفِیَن؛ از میوه آن ها به هنگامی که به ثمر نشســت، بخورید؛ 
ولی به هنگام چیدن، حق آن را باید ادا کنید و اســراف نکنید؛ زیرا 

خداوند مسرفان را دوست نمی دارد.«

آیه دیگرى که به روشــنی بر اعتدال در انفــاق داللت می کند، آیه 
29 سوره اسراء است: »هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن )ترک 
انفاق و بخشــش منما( و بیش از حد ]نیز[ دست خود را مگشاى تا 

مورد سرزنش قرار گیرى و از کار فرومانی.« 
در مورد شــأن نزول این آیه آمده اســت: روزى زنــی فرزندش را 
براى درخواست کمک به محضر رســول خدا)ص( فرستاد و به وى 
گفت: به نزد پیامبر بــرو، اگر به تو فرمود چیزى در نزد ما نیســت، 
به ایشــان بگو: پیراهنتان را به من بدهیــد! آن فرزند، طبق تعلیم 
مادرش به نزد پیامبر رفت و چون مالی در دســت رسول خدا نبود، 
پیراهن حضرت را مطالبه کرد و پیامبر نیز، درخواست او را رد نکرد 
و پیراهن مبارک را به او داد. این ماجرا سبب شد که خداوند متعال 
در آیه فوق، ادب انفاق را به رسول خدا گوشزد کند و او را به قصد و 

 .میانه روى دستور دهد

میانه روی در راه رفتن، هم در شیوه راه رفتن و هم در سرعت مشی، پسندیده است. از این رو، 
راه رفتن با حالتی متکبرانه و متفاوت با شیوه متعارف، بر خالف دستورات دینی است.
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دیدگاه

شناخت مهم ترین نیاز انسان
در قدم اول، انسان باید بداند که عزت نفس، 
یکی از حیاتی ترین نیازهاى نوع بشر است و 
اهمیتش از آب و غذا کمتر نیست. چنان که 
جسم انســان بدون آب و غذا می میرد، روح 
وى نیز بدون عــزت نفس پژمــرده خواهد 
شــد. به این جهت براى تربیت انســان، باید 
به این نیاز روانی پاســخ داد. رسالت تربیتی 
پیامبران الهی نیز در این جهت بوده اســت 
که عزت هاى مجازى و دروغین را به کنارى 
زنند و مردمان را به عزت حقیقی برســانند؛ 
زیرا هیچ چیز در تربیت چون عزت، شخصیت 
آدمی را تحکیــم و تثبیــت نمی کند و هیچ 
دژى چون عزت، انسان را در برابر وسوسه ها 

حفظ نمی کند.

توجه به ارزش انسان
توجه به جایگاه ارزشــمند انســان در عالم 
هستی، او را به پاســدارى از عزت نفس خود 
وامی دارد و انســان آگاه، تــالش می کند که 

هرگز خود را ارزان نفروشد.
امیــر مؤمنــان)ع(، عزیزتریــن عبــد خدا 
می فرمایــد: »جان هاى شــما را قیمتی جز 
بهشت نیست؛ پس به غیر آن نفروشــید؛ زیرا هر که از خدا به دنیا 

خشنود شود، بی گمان به چیزى پست خشنود شده است.«

ایمان، اولین پله عزت
انســان مؤمن هرگز ذلت نمی پذیرد و اساســاً عــزت از ایمان جدا 
نمی شود. عزت خواهی، ریشــه در فطرت و ایمان انسان دارد و اگر 
آدمی را از عزت نفســش تهی کنند، از انســانیت و ایمانش چیزى 
باقــی نخواهد مانــد؛ بنابراین ایمان راســتین، اولیــن پله عزت و 

عزت خواهی است.
امام صــادق)ع( فرمود: »خداونــد عزیز و شــکوهمند، تمام امور 
مؤمن را به خود او واگــذار کرده، ولی به او اجازه نداده اســت که 
ذلیل باشد. آیا سخن خدا را نشــنیده اى که می فرماید: »عزت از 
آن خدا و رسول او و مؤمنان است؛« پس مؤمن همیشه عزیز است 

و ذلیل نیست.«
امام حسین)ع( داشتن عزت نفس را یکی از صفات ضرورى مؤمنین 
دانسته و می فرماید: از انجام کارهایی که نیاز به پوزش دارد ]و عزت 
نفس را خدشه دار می کند[ بپرهیز، زیرا مؤمن نه کار بد می کند و نه 
پوزش می طلبد؛ ولی منافق ]که براى خود ارزش قائل نیست[، هر 

روز کار بد انجام می دهد و پیوسته عذرخواهی می کند.«

عزت و عزت مندی
درنگی بر مراحل شکوفایی عزت و 

زمینه های تقویت آن

عزت  عزت مندی،  و  عزت  منشأ  بیت)ع(،  اهل  و  قرآن  منظر  از 
خداوند است و تمام كرامت ها و سرافرازی ها متعلق به اوست. موالی 
عزت مندان عالم، امام علی)ع( فرمود: »كسی كه از طریق غیر خدا 
به عزت برسد، همان عزت ]غیرواقعی[ او را به هالكت می رساند.«

در این جا، مراحل شکوفایی و ثباِت عزت نفس و زمینه های تقویت 
آن را با توجه به آیات قرآن بررسی می كنیم، زیرا جامعۀ امروزمان 

ـ بیش از هر زمان ـ به شدت به آن نیازمند است.

حجت االسالم عبدالکریم پاک نیا تبریزی
پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم
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تقوا و پرهیزگاری
بعد از ایمان راسخ، تقوا از عواملی است که به انسان اعتماد به نفس 
می دهد، شخص را به جایگاه عزت و کرامت رسانده و عزیز و گرامی 

می داند.
خودنگه دارى )تقوا(، ســرافرازى می آورد و پرده درى، سرافکندگی. 
تقوا راه می نماید و خودخواهی به گمراهی می کشاند و پرهیزگارى 

ارجمند می سازد.
چه نیکو فرموده است امیر مؤمنان علی)ع(: »تقوا عزت می بخشد و 

تبهکارى ذلیل می سازد.«

عزت نفس حاج مالهادی سبزواری
در احوال فیلسوف بزرگ، حاج مالهادى ســبزوارى نوشته اند: »از 
کثرت عزت نفســی که داشــت، از هیچ کس چیزى نمی خواست. 
تحف و هدایا را نیز اصاًل قبول نمی کــرد. همة عمر را، در کمال زهد 
و تقوا، صدق و صفا و بی آالیشــی و نهایت »عزت نفس« گذرانید. به 

هیچ یک از شاهان و ثروتمندان اعتنایی نداشت.
ناصرالدین شــاه، در ســبزوار به خانه اش رفت و روى حصیرى که 

فرش اتاق تدریس بود نشســت و تألیــف کتابی را در 
اصول دین به زبان پارســی درخواســت کرد. 

پس از رفتن، پانصد تومان براى مالهادى 
فرســتاد، ولی آن مــرد عزیزالنفس 

و منیع الطبــع نپذیرفت و نصف 
آن را به طــالب و نصف دیگر 
را به فقرا حواله داد و دســتور 

فرمود که به سادات، دوبرابر 
دیگران بدهند.«

افزون بر آن، خودســازى 
و تصفیة باطن از مواردى 
اســت کــه اوج گرفتن 
شــرافت، کرامت و عزت 
نفــس را در پــی دارد و 
خودساخته،  انســان هاى 

اشــخاص جامعة  عزیزترین 
به گونه اى  اسالمی هســتند؛ 

که تمــام حــرکات و ســکنات 
آنــانـ  نه تنها در عصــر خود، بلکه 

در زمان هــاى آینده همـ  بــه منزلة 
الگــوى انســان ها مطرح می شــود. به 

همین دلیل، کســانی که به سعادت خود 
عالقه مندنــد، تــالش می کنند بــا تقوا و 
پرهیزگارى، عــزت و کرامت خود را همواره 
شــکوفا نگه دارند و هــرگاه گرفتار آلودگی 

شدند، با امید به رحمت و فضل خدا، از درگاه 

حضرت حق طلب بخشــایش کرده و خود را از خوارى گناه برهانند 
تا روح عزت، عظمت و کرامت انســانی را در وجــود خویش، دوباره 

زنده کنند.

والیت مداری
امروز جامعة اســالمی ما، از هر زمان دیگرى بهتــر درک می کند 
که اطاعت از رهبر صالح و ولی امر، چقدر عــزت جامعه را به دنبال 
دارد و هر کســی دنبال عزت و سربلندى اســت، باید مطیع و پیرو 
اولیاى الهی و پیشــوایان معصوم)ع( و جانشینان آن گرامیان باشد؛ 
چنان که امام ســجاد)ع( فرمود: »پیروى از اولیــاى امر، تمام عزت 

است.«
تبعیت از ولی خدا و رهبر الهی، نه تنها شــوکت شکوه و عزت فردى 
همراه دارد، بلکه ســبب تعالی و عزت جامعه و نظام اســالمی نیز 
می شود. دشمنان مکار و حیله گر جوامع اسالمی، خوب فهمیده اند 
که براى شکستن ابهت و عظمت مســلمانان، باید رهبران صالح را 
از آنان دور کنند؛ چنان که در صدر اســالم چنین کردند. دشمنان 
ما بر این باورند که ســتون خیمة نظام اســالمی، رهبرِى ولی امر 
است و باید در صدد تضعیف آن باشند. آنان تالش 
می کننــد بین مــردم و رهبــرى فاصله 
ایجاد کنند. ایشــان با تشکیک در 
معادل سازى،  رهبرى،  سخنان 
برجســته کردن مخالفــان 
حرکــت رهبــرى و بــه 
ســپردن  فراموشــی 
امر  ولی  رهنمودهاى 
مســلمین، اهــداف 
خــود را در به ذلت 
اسالم  امت  کشیدن 

دنبال می کنند.
اســالم  دشــمنان 
امام  شده اند،  متوجه 
بی امــت و رهبرى که 
ســخنش در میان مردم 
خریدارى ندارد، نمی تواند 

تأثیرى داشته باشد. 
امت بــی امــام نیــز، قدرت 
مقاومــت در مقابــل توطئه هــا 
را نخواهد داشــت. به این ســبب، 
اســتکبار جهانــی همــواره در صدد 
جداکردن امت از امام و رهبر بیدار بوده 
است. آنچه جامعة اســالمی را به عزت 
می رساند، امامی اســت که امت را پشت 
ســر دارد و عزت واقعی جامعة اســالمی 

کسانی که به 
سعادت خود 

عالقه مندند، تالش 
می کنند با تقوا و 

پرهیزگاری، عزت 
و کرامت خود را 

همواره شکوفا نگه 
دارند و هرگاه 

گرفتار آلودگی 
شدند، با امید به 
رحمت و فضل 
خدا، از درگاه 

حضرت حق طلب 
بخشایش کرده و 
خود را از خواری 

گناه برهانند تا روح 
عزت، عظمت و 

کرامت انسانی را 
در وجود خویش، 
دوباره زنده کنند

انسان مؤمن هرگز ذلت نمی پذیرد و اساساً عزت از ایمان جدا نمی شود. عزت خواهی، ریشه در 
فطرت و ایمان انسان دارد و اگر آدمی را از عزت نفسش تهی کنند، از انسانیت و ایمانش چیزی 

باقی نخواهد ماند؛ بنابراین ایمان راستین، اولین پله عزت و عزت خواهی است
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دیدگاه

مردمانی که 
روحیۀ جهاد و 
شهادت را در 
وجودشان تقویت 
کنند، در راه 
اهداف واالیشان 
استقامت ورزند 
و برای تحقق 
آرمان های مقدس 
الهی با تمام وجود 
به استقبال شهادت 
بروند، ملتی 
عزیز، مورد توجه 
دیگران، مقتدر و 
مستقل خواهند بود

زمانی خواهد بود که ولی اهلل اعظم، حضرت صاحب امر)عج( ظهور 
کند و امت در پشت سر حضرتش قدم به قدم حرکت کند.

مقاومت و شهادت طلبی
اگر روحیة مقاومت، شــهادت طلبی و جهاد در راه خــدا در افراد 
جامعه اى نباشد و مردم به تن پرورى و تعلقات ماّدى مشغول شوند، 

سرنوشتی ذلت بار و آینده اى حقارت آمیز خواهند داشت.
امیر مؤمنان علی)ع( در خطبة معروف خود می فرماید: »جهاد در 
راه خدا، درى از درهاى بهشت اســت که خداوند آن را بر دوستان 
خاص خود گشــوده اســت. جهاد، لباس تقوا، زره محکم و ســپر 
مطمئن خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک 
کند، خداوند لباس ذلــت و خوارى را بر او می پوشــاند، دچار بال و 
مصیبت می شود، کوچک و ذلیل می گردد، دل او در پردۀ گمراهی 
می ماند، حق از او روى می گردانــد و به علت ترک جهاد، به خوارى 

محکوم و از عدالت محروم است.«
بر اســاس این بینش الهی، مردمانی که روحیة جهاد و شهادت را 
در وجودشان تقویت کنند، در راه اهداف واالیشان استقامت ورزند 
و براى تحقق آرمان هــاى مقدس الهی با تمام وجود به اســتقبال 
شــهادت بروند، ملتی عزیز، مورد توجه دیگران، مقتدر و مستقل 

خواهند بود. براى همین رزمندگان و جهادگران راه خدا، همیشــه 
در صف مقدم پاسدارى از عزت و شــرافت قرار دارند. آن ها تالش 
می کنند با نثار جان خویش از مرز عزت و شرافت پاسدارى کنند و 

خود نیز به عزت ابدى برسند.
شــهادت، در حقیقت پیروزى و فتح عزت مندانه اســت؛ پیروزى 
بر شــیطان و فتح قلّه هاى رفیــع کماالت و فضایــل. قرآن مجید 
می فرماید: »بگو، آیا دربارۀ ما جز یکــی از دو نیکی را انتظار دارید 

)پیروزى یا شهادت(؟«
براى مســلماِن دین باور و خدامحور، هم شــهادت و هم کشــتن 
دشــمن، هر دو پیروزى اســت؛ چرا که هدف از جهاد مقدسش، 
احقاق و اعتالى پرچم حق، روشن کردن شــاهراه انسانیت و پرتو 
افشاندن در ظلمات استبدادها، ستم ها و فسادهاست؛ براى همین 
او در هر دو صورت به هدف واالیش رســیده و موجب اســتحکام 

ارزش هاى الهی و انسانی شده است.
عبادت، اطاعت و حق جویی، کسب کماالت معنوى و علمی، انقطاع 
از غیر خدا، قناعت به داشته هاى خود و اقتصاد مقاومتی، اجتناب از 
دنیاپرستی و شناخت ریشه ها و زمینه هاى ذلت، از دیگر قدم هایی 
است که باید در این مسیر برداشت تا همیشه در دنیا و آخرت عزیز 

 .و سرافراز بود
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ادب

انقالب اسالمی در 
دنیای تصویر 

اصالت های  ایمانی و ملی
مردم را در فیلم هایمان ببینیم 

ادامه منطقی شعر فارسی
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یادداشت

اصالتهای
ایمانیوملی

درنگیدرمفاهیمو
مؤلفههایادبیاتانقالب

ادبیات انقاب اســامیـ  در مفهوم عام آن ـ  محصول گفتمانی است که 
بر بازگشت به خویشتن و اصالت های ایمانی و ملی در برابر دست اندازی 
فرهنگ استعمارگر بیگانه تأکید می کند و آن دسته از جریان ها و آثار ادبی 
را دربر می گیرد که در نیم قرن اخیر با محوریت این نگاه به وجود آمده اند 
یا از این پس به وجود خواهند آمــد. این گفتمان بر پذیرش آگاهانه ـ  و نه 
تقلیدی  ــ مظاهر دنیای جدید، در عین حفظ اصالت ها و ارزش های واقعی 
و صحیح گذشته تأکید می کند و بر آن اســت که با احیای روح حماسی 
مذهب، می توان جامعه ای معنوی، آزاد، مستقل و براساس مبانی ایمانی و 
در عین حال بهره مند از مزایای دنیای جدید بنا نهاد. اما این اصطاح اغلب 
در مفهوم خاص، به معنی آثاری به کار می رود که در سال های نخستین 
انقاب و نزدیک به آن با التزام به واقعیت ها و آرمان های انقاب اسامی 
آفریده شده  است. بســیاری از صاحب نظران، مفهوم ادبیات انقاب را بر 
ادبیات سال های جنگ، یعنی آثاری که در زمینه فداکاری های رزمندگان 
و حوادث جنگ نوشته شده نیز گسترش می دهند و حق نیز همین است؛ 

زیرا ادبیات دفاع مقدس چیزی جز تداوم ادبیات انقاب اسامی، ولی در 
بستر مضامین مرتبط با دفاع هشت ساله ملت ایران نیست.

ادبیات انقاب، چنان که گذشت، گستره ای وسیع دارد. به یک اعتبار، 
همه آثار پدید آمده در چند دهه اخیر در ایران را می توان ادبیات انقاب 
یا به تعبیر دقیق تــر، ادبیات دوران انقاب دانســت و همه جریان ها و 
طیف های مختلف ادبی را زیر چتر آن قــرار داد؛ چرا  که کمتر اثر ادبی 
را در این چند دهه می توان یافت که به نوعی از حادثه انقاب اســامی 
تأثیر نپذیرفته باشد. بر این اساس، همه آثار پدید آمده در این دوران، 
حتی کار هایــی را که علیه آن یا از موضع بی طرفــی به مواضع انقاب 
نوشته شده اند نیز می توان مرتبط با ادبیات دوران انقاب به شمار آورد؛ 
ضمن این که می توان به اعتباری دیگر و از منظری محدودتر نگریست 
و تنها نوعی خاص از ادبیات این دوران را که به قلم افراد خاصی آفریده 

شده مصداق ادبیات انقاب شمرد.
متأسفانه تاکنون تعریف دقیقی از مقوله ادبیات انقاب صورت نگرفته و 
هر کس به گونه ای به تعریف و تحدید مرزهای آن پرداخته است. گاه نیز 
نامشخص بودن تعریف این پدیده باعث سوءتفاهم هایی شده و کسانی  
بی آن که مشخص کنند دقیقاً از چه مقوله ای سخن می گویند، براساس 
ســلیقه و عمدتاً نگاه های ایدئولوژیک، به رد و قبــول آن پرداخته اند. 
بدیهی اســت تا زمانی که مقصود ما از ادبیات انقاب اسامی به دقت 
مشخص نشــود، هرگونه داوری درباره آن راه به جایی نخواهد برد و به 

پیشداوری های سلیقه ای و بی معیار نزدیک تر خواهد بود.
برای آشنایی با یک پدیده، تعریف دقیق و رفع سوءتفاهم های موجود 
درباره آن، بهترین راه این است که به مؤلفه های شکل دهندة هویت آن 
توجه کنیم. بدیهی اســت وقتی مؤلفه های اصلی یک پدیده شناخته 
شــود، به راحتی می توان در مورد ماهیت واقعی آن ســخن گفت و به 
داوری درباره آن پرداخت؛ اما برای کشــف مؤلفه هــای هر پدیده ای، 

راهی جز استقرا در مصادیق بارز آن نیست.

دکتـر محمدرضا ترکی
شاعر و دانشیار دانشگاه تهران
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مؤلفه های ادبیات انقالب اسالمی
گســتره زمانی : این ادبیات همزمان بــا پیدایش نهضت اســامی 
ملت ایران، از اوایل دهه 40 به این سو شــکل گرفته و تاکنون، حدود 
نیم قرن از پیدایش آن می گذرد. طبعاً آثاری که در این محدوده زمانی 
آفریده شده باشد یا از این پس آفریده می شود، به شرط برخورداری از 
ویژگی هایی که در پی خواهد آمد، می تواند جزو ادبیات انقاب اسامی 

به شمار آید.
بازگشت به خویشتن: ادبیات انقاب اسامی براساس دفاع از هویت 
و بازگشت به خویشــتن در برابر هجوم سیاســی، فکری و فرهنگی 
استعمار شکل گرفته و هرگونه تسلیم  از ســر ذلت در برابر بیگانه را 
نفی می کند. بر این اســاس، همه آثاری که بــا محوریت اصالت های 
فرهنگ خودی آفریده شــده، حتی اگر به عنوان بخشــی از ادبیات 
انقاب اسامی شناخته نشــده باشــد، یکی از مؤلفه های مهم این 

ادبیات را دربردارد.
آرمان گرایی و عدالت  خواهی : ادبیــات انقاب آرمان گرا و عدالت خواه 
است و این ویژگی باعث می شود همواره به ناهنجاری ها، نابسامانی ها 
و بی عدالتی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگــی در جامعه و جهان و 
هرگونه تبعیض و استبداد معترض بماند. بر این مبنا، ادبیاِت سازشکار 
و توجیه گر، حتی اگر خود را مصداق ادبیات ناب انقاب هم بداند، خارج 
از مقوله و محدوده ادبیات انقاب اسامی خواهد بود. بر پایه همین نگاه 
است که می بینیم شاعران و نویسندگان انقاب، در طول این دوران و 
در موارد بســیار، به نقد ناهنجاری های اجتماعی و مشکات مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهان پرداخته اند.
مردم گرایی : ادبیات انقاب، مردمی است و به باورها و اعتقادات مردم 
و دیدگاه های دینی و ملی آنــان احترام می گذارد و خــود را در برابر 
مشــکات، دغدغه ها و رنج های قشرهای فرودســت جامعه مسئول 
می بیند و به دلیــل همین ویژگــی، مخاطبان خــود را از میان مردم 
برمی گزیند و برای ارتباط با مردم از زبــان و بیانی نزدیک به آنان بهره 

می برد.
شــاعران و نویســندگان این گفتمان ادبی، همواره از دردهای مردم 
سخن گفته و در این زمینه با آنان همدلی کرده اند و برخی از آنان به 
همین دلیل در ســال های پیش از انقاب شکنجه و به زندان و تبعید 
محکوم شــده اند. البته باید میان ادبیات مردمــی و ادبیات عوامانه و 
عامه پســند تفاوت قائل شــد. ادبیات مردمی، ادبیاتی است خاقانه 
و مبتنی بر هنر که به صورت جدی مشــکات اجتماعی را پیگیری 
می کند، اما ادبیات عامه پســند تنها به ســرگرم کردن گروه هایی از 

مردم می پردازد.
نمادها و تمثیل ها: نمادها و نشانه ها، با تداعی  و مفاهیم تو در تویشان، از 
مهم ترین درون مایه های متون ادبی هستند. نحوه شکل گیری و حضور 
نمادها در متــن ادبی، تا حدود زیادی می تواند هویت و ســمت گیری 
فکری و فرهنگــی آن را تعیین کند و نشــان بدهد یــک اثر می تواند 
زیرمجموعه ادبیات انقاب اسامی محسوب شــود یا نه. طبعاً حضور 
نمادهای مذهبی، عرفانی و ملی در چارچوب یک نگاه حماسی، خواه 

ناخواه، به یک اثر، صبغه ادبیات انقاب اســامی می بخشد و نمادهای 
الئیک و غیرحماسی،  اثر را از این مقوله دور می کند.

استفاده از قالب های متنوع: براساس اســتقرای آثار موجود، ادبیات 
انقاب، قالب ادبی خاصی را برنمی تابد و خود را در قالب و زبان و شیوه 
خاص، از ســنتی، نو، قدیم و جدید محصور نمی کند و از همه امکانات 
موجود، به وی ژه زبان نو و قالب های مختلف شعر و داستان و... برای بیان 
مفاهیم خویش کمک می گیرد. به همین دلیل است که هم قالب های 
کهن و ســنتی در عرصه ادبیات انقاب حضور دارنــد و هم قالب های 
نو، و آثار موفقی در هر دو شــیوه و در اشــکال مختلــف آن ها به قلم 

سخن ساالران این ادبیات آفریده شده است.
مضامین اســالمی، قرآنی و عرفانی: محتوای ادبیات انقاب اسامی 
موجب شده اســت مضامین اســامی، قرآنی و اشــارات عرفانی در 
آن بسامد باالیی داشته باشــد. در این میان، نگاه حماسی به مذهب، 
به خصوص حادثه بزرگ عاشورا، جایگاه ویژه ای در منظومه فکری این 
ادبیات احراز می کند. مضامینی چون انتظــار، موعودگرایی، وحدت 

اسامی، شهادت و... نیز از درون مایه های رایج این ادبیات است.
تعهد در ادبیات: ادبیات انقابی نوعی ادبیات متعهد اســت و خود را 
در برابر باورها، آرمان های انقاب و سرنوشت جامعه مسئول می بیند. 
شاعر و نویســنده انقابی، انسان مسئولی اســت که از رنج  همنوعان 

خویش در هر جای جهان رنج می برد.
براساس نگرش این شــاعران و نویســندگان، نظریه هنر برای هنر و 
ادبیات بــرای ادبیات، فروکاســتن از ارزش هنر و ادبیات اســت و هر 
هنرمند، شاعر و نویسنده ای ، به دلیل انسانیتی که از آن بهره مند است، 
نمی تواند در برابر رنج های بشری بی اعتنا باشد. هنرمند، همان گونه که 
در برابر ذات هنر و هدف هنر که زیبایی آفرینی است، متعهد است، در 

برابر منش انسانی و وجدان اخاقی خویش نیز مسئولیت دارد.
نگاه باورمندانه: ادبیات انقاب، ادبیاتــی ایدئولوژیک، یعنی مکتبی 
اســت؛ به این معنی که به حقایقی در این جهان باور و اعتقاد دارد و در 

نگریستن به جهان، مبانی دینی و ارزش های الهی را در نظر می گیرد.
ادبیات اخاق مدار، نــگاه  امیدوارانه و منظر انســانی و جهانی از دیگر 

مؤلفه ها و مشخصه های ادبیات انقاب اسامی است.
برخی از این مؤلفه ها از اهمیت بیشــتری برخوردارند و برخی شمول 
بیشــتری دارند و می توانند به نحوی با برخی دیگر همپوشانی داشته 
باشــند؛ اما این ویژگی به هیچ وجه از اهمیت و ارزش آن ها نمی کاهد، 
زیرا این مؤلفه ها شاخص هایی هســتند که می توانند محدوده و دامنه 
ادبیات انقاب اسامی را مشــخص کنند. به یقین می توان مؤلفه های 
دیگری را نیز بر این شــمار افزود. به نظر می رسد، بعد از گذشت چند 
دهه از انقاب اسامی و پدیدآمدن آثار مختلف اجتماعی، فرهنگی و 
ادبی آن، اینک زمان آن فرا رسیده باشد از منظری درست به توصیف، 
تحلیل و ارزیابی آنچه رخ داده است بپردازیم. بدون در نظر گرفتن این 
ضرورت، ممکن است در آینده ای نه چندان دور، بخش هایی از واقعیت 
در غباری از گذشــت زمان از یادها برود و احیانــاً دچار تحریف های 

 .خواسته یا ناخواسته بشود

 ادبیات 
انقالب، ادبیاتی 

ایدئولوژیک، یعنی 
مکتبی است؛ به این 
معنی که به حقایقی 

در این جهان باور 
و اعتقاد دارد و 

در نگریستن به 
جهان، مبانی دینی و 
ارزش های الهی را 

در نظر می گیرد.
ادبیات اخالق مدار، 

نگاه  امیدوارانه 
و منظر انسانی 

و جهانی از 
دیگر مؤلفه ها و 

مشخصه های 
ادبیات انقالب 

اسالمی است

ادبیات انقالب، مردمی است و به باورها و اعتقادات مردم و دیدگاه های دینی و ملی آنان احترام 
می گذارد و خود را در برابر مشکالت، دغدغه ها و رنج های قشرهای فرودست جامعه مسئول 

می بیند و به دلیل همین ویژگی، مخاطبان خود را از میان مردم برمی گزیند
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نکته

دچار خطایی  اسالمی،  انقالب  ادب  حوزه 
این زمینه  است که در حوزه پژوهش در 
وجود دارد. این خطا به دانشگاه ها و علوم 
حوزوی نیز ورود کرده است. خطای مذکور 
این است که عموم دانشگاهیان و حوزویان 
معنای  به  پژوهش  که  می کنند  تصور 
گرد آوری مطالب از کتابخانه ها و به خصوص 
دنیای اینترنت است. در نهایت نیز همین 
مطالب را در قالب پایان نامه های دانشگاهی 
از  و  می کنند  ارائه  دانشگاهی  اساتید  به 
آن جا که معموالً در این امر سهل انگار شده 
است،  توجه دقیقی به پژوهش ندارند و آن 
را می پذیرند. این در حالی است که ماجرای 
پژوهش ویژه تر از آن است که دانشگاه ها 

ادبیاتمهماولویت»پژوهش«
انقالبدرعصرکنونیاست

منطقیادامه
شعرفارسی

این گونه با آن برخورد می کنند. در بسیاری 
از موارد دیده شده که دانشجویی به دلیل 
مربوطه  استاد  درخواست  با  نمره،  کسری 
خود  درسی  نمره  افزایش  برای  را  مقاله ای 
ارائه می کند، اما اصالً به این موضوع توجه 
نمی شود که این مقاله از اصول علمی پژوهش 
و محتوای الزم برخوردار است یا نه؟ اصالً آن 
دانشجو اگر واقعاً در پی دانش بود که نمره اش 
را  اصلی خود  و  و دروس مهم  نمی شد  کم 

به درستی مطالعه می کرد.

در حوزه پژوهــش اگر پرســش و نظریه ای 
نداشــته باشیم، متوجه نمی شــویم که کجا 
بودیم و به کجا می رویم. بــدون توجه به این 
موضوع، اصًا نمی توانیم تصمیم درستی برای 

پژوهش مورد نظر خود بگیریم و این مشکل 
پایه و اســاس ناصحیح بودن انسان سازی در 
جامعه و کشور ماســت، چرا که شاکله اصلی 
کاری و فکــری هر فــردی در جامعه را نظام 
آموزش و پرورش می ســازد. آیا در مدارس 
آموزش و پــرورش مــا و یــا در حوزه های 
علمیه جایگاهی به پژوهش می دهند؟ آیا به 
دانش آموز مجوز اظهار نظری غیر از آنچه در 
کتاب های درسی، چه درست و چه غلط، داده 
می شود؟ جواب این سؤال ها منفی است؛ چرا 
که اصًا از دانش آموز چنین خواسته ای ندارند 
و حتی شــرایط را برای چنین فضایی فراهم 
نمی کنند. متأسفانه نظام آموزش ما مبتنی 
بر گفته های اشــخاص مختلف علمی است و 
حتی ارزیابی دانش آموزان نیز بر همان پایه و 

اسماعیل امینی
شاعر و مدرس دانشگاه 



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    63

اساس است؛ یعنی اگر دانش آموزی بخواهد 
پاسخ سؤال های امتحانی را با ادبیاتی غیر از 
آنچه در کتاب درســی آمده بدهد، با جریمه 
و کم شدن نمره از سوی آموزگار خود مواجه 
می شــود. این گونه دانش آمــوز را مجبور به 
حفــظ عینی کلمــات و واژه هــا می کنند و 
جایی برای تراوش ذهــن کودک و یا نوجوان 
نمی گذارنــد. چرا کــه اصــًا دیدگاهی به 
پژوهش در نظام آموزشــی کشــور ما وجود 

ندارد.
وجود ادبیات انقاب به این دلیل نیســت که 
به آن دلبســتگی داریم یا این که به سفارش 
نظام حکومتــی پیگیر آن هســتیم. ادبیات 
انقاب بسیار گسترده تر از آن است که قابل 
تصور باشد. دوران انقاب و دفاع مقدس حتی 
اگر دوران درخشــانی برای ادبیات ایران هم 
نباشد، حداقل تکه جدا نشــدنی ای از تاریخ 
کشور ماســت. دوران انقاب و دفاع مقدس 
برای تمامــی مردم ایران، حتــی آنان که در 
بطن شــکل گیری انقاب نبودند و برایشان 
خیلی ملموس یا مهم نیســت، ارزشــمند و 
تأثیرگذار است. مگر می شود شاعری را یافت 
که نشانه ای از ارزش های مردمی در اشعارش 
دیده نشود؟ دوران انقاب یکی از ارزش های 
مهم مردمی اســت که نمی توانیم آن را کنار 
بگذاریم، بلکــه باید روزبــه روز آن را تقویت 
کنیم. شخصی که خود را هنرمند می داند اما 
توجهی به ارزش های مردمی ندارد، هنرمند 
نیســت. بی توجهی به اعتقادات و ارزش های 
مردمی ستیز با آن هاســت. آدمی حتی اگر 
دین هم نداشته باشد به اعتقادات اجتماعی 

احترام می گذارد.
یکی دیگــر از موضوعاتی که بایــد در مورد 
شــعر و ادبیات انقاب اســامی به آن توجه 
کرد این است که آیا ما اساســاً گونه شعری 
با عنوان »شــعر انقاب اســامی« داریم، یا 
این که چنین گونه ای از شــعر تنها ســاخته 
خواسته های شخصی ماســت که دوست دار 
انقاب هســتیم؟ اگر چنین ادبیاتی شــکل 
گرفته آیا به انتخاب مؤلفان ادبیات بوده یا به 
سفارش نظام حکومتی شکل گرفته است؟ آیا 
طی گذشت 40 سال از انقاب اسامی، شعر 
و ادبیات آن تغییر کرده و یا ثابت مانده است؟ 

یعنی آیا اندیشه های »ســلمان هراتی« در 
افکار دیگر شاعران هم بوده است؟ اگر چنین 
بوده، آیا در جهت رشــد حرکت داشــته و یا 
خاف جهت رشد ادبیات انقاب بوده است؟ 
آیا می توانیم آثار انقاب را به دو دسته طبیعی 
به معنای بیان واقعیات انقاب و دسته مدافع 
انقاب تقسیم کنیم؟ وقتی می گوییم شعر و 
ادبیات انقاب اسامی آیا توقع داریم که همه 
مؤلفه ها به یک شیوه تحلیل شده باشند و یا 
این که طیف های مختلف سیاســی، زبانی و 
اجتماعی را در آن می پذیریــم؟ آیا به لحاظ 
ســاحت ها و قالب ها پیشــروی داشته ایم و 

گسترده تر یا محدود تر شده است؟
سؤال های مطرح شده برای پژوهش در شعر 
انقاب اســامی اولویت دارد؛ چــرا که برای 
شناخت و ترســیم راه آینده ادبیات انقاب 
الزم و ضروری اســت. پس از انقاب عده ای 
از جوانان در حوزه هنری جمع شدند و شروع 
به کار در عرصه شــعر انقاب کردند. در این 
شــرایط عده ای می گفتند که ایــن جوانان 
ســعی دارند با وارد کردن مطالب مذهبی در 
شعر، تغییر و تحولی ایجاد کنند، اما شکست 

می خورند، اما دیدیم که شد. همان موقع هم 
کدام شاعر را می توانســتیم بیابیم که متون 
دینی در اشعارش نماد نداشته باشد؟ اساساً 
شعر ایران پیش از اسام نیز شعر دینی بوده 

است.
جریان شعر انقاب اســامی، ادامه منطقی 
شعر فارسی اســت، با این تفاوت که شاعران 
کهن شعر فارسی، انســانی را می آفریدند که 
سراپا پاکی و شجاعت باشد و تا آخرین توان 
خود پای حمایت  از سرزمین خود می ایستد، 
اما در دوران انقــاب و دفاع مقــدس ما در 
واقعیت با چنین انسان هایی روبه رو شدیم. به 
عنوان مثال، مادری که هر سه فرزند خود را 
تقدیم انقاب و دفاع مقدس کرده است قصه 
و داستان نیست، واقعیت محض است. شعر 
حماســی که کارش آفرینش اغراق است در 
بیان این واقعیات در بســیاری از موارد عقب 
می مانــد و از بیان دالوری های انســان های 
قهرمان دفاع مقدس عاجر است. دوران دفاع 
مقدس با هیچ دوره  تاریخی ما قابل مقایسه 
نیست و همین موضوع ما را ملزم به پژوهش 

 .می کند

جریان شعر 
انقالب اسالمی، 

ادامه منطقی شعر 
فارسی است، با 
این تفاوت که 

شاعران کهن شعر 
فارسی، انسانی 
را می آفریدند 
که سراپا پاکی 

و شجاعت باشد 
و تا آخرین توان 

خود پای حمایت  
از سرزمین خود 
می ایستد، اما در 
دوران انقالب و 

دفاع مقدس ما در 
واقعیت با چنین 

انسان هایی روبه رو 
شدیم

وجود ادبیات انقالب به این دلیل نیست که به آن دلبستگی داریم یا این که به سفارش نظام 
حکومتی پیگیر آن هستیم. ادبیات انقالب بسیار گسترده تر از آن است که قابل تصور باشد
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گفتگو

و  نویسندگان  از  دری،  سیدضیاءالدین 
و  تلویزیون  شناخته شده  کارگردان های 
سینماست و سریال های موفقی چون »کیف 
انگلیسی« و »کاله پهلوی« و فیلم هایی چون 
»لژیون« و »سینما سینماست« را در کارنامه 
دارد. با او درباره حال و هوای سینمای انقالب، 
معضالت و دغدغه های امروز سینمای کشور 
و همچنین راه حل برون رفت از این مشکالت 

گفتگو کردیم. 

مردم کم ســینما می روند و بارها از این 
موضوع انتقاد شده است. شما دلیل این 

اتفاق را در چه می بینید؟
مردم ما به حــق فیلم هایــی می خواهند که 
خودشان را در آن ببینند. مردم ما فیلم هایی 
می خواهنــد کــه بازتاب دهنــده شــرایط 
اجتماعی شــان باشد. شــرایط اجتماعی ما 
چیست؛ بی پولی، فقر، بیکاری، رانت خواری، 
اختــاس و مــوارد دیگر. حاال فیلمســازان 
می خواهند چنیــن موضوعاتــی را به فیلم 
تبدیل کنند، آیا می توانند؟ ســینما باید به 
ســمت انتقاد از جامعه برود. اگر تماشاگر با 
دیدن این فیلم ها احساس عقده گشایی کند، 
برای او فیلم خوشــایند خواهد بود و احتماالً 

فیلم را تشــویق می کند. البتــه برخی فکر 
می کنند با به کارگرفتــن چنین موضوعاتی 
در فیلم ها می توانند مخاطب را به سالن های 
سینما بیاورند، اما باز هم این اتفاق نمی افتد. 
با این که وزارت ارشاد هم به آن ها اجازه داده 
و هیچ بهانه ای هم ندارند، حرفشــان را هم به 
کرســی نشــانده اند، اما کماکان نمی توانند 
مخاطب را به سالن ها بکشانند. کف تماشاگر 
ما هــم به زور بــه صدهزار نفر می رســد، به 
طوری که با بلیت هفت هزار تومان و با 120 
هزار مخاطب، فــروش آن به ســختی یک 
میلیارد تومان می شود. در حالی که سینمای 
ما باید در شرایطی باشد که فیلم های نفروش 
آن به کف یک میلیــون مخاطب در پایتخت 
برســد، در آن صورت آن ســینما ســودده 
می شود. فیلمی خوب، موفق و پرفروش است 
که مخاطــب آن در پایتخت حداقل به ســه 
میلیون نفر برســد. در حالی که امروز داشتن 
120 هزار مخاطب برای یک فیلم، آن هم در 
گروه ســینمایی، در واقع یعنی یک شکست 
آشکار و رقم یک میلیارد تومان فروش نباید 
ما را خیلــی فریب دهد، چراکــه فقط 300 
میلیون تومان از اصل سرمایه بازگشته است. 
کف فروش برای یک شــهر 12میلیون نفری 

نمی تواند کمتر از یک میلیون نفر باشد. 

این رقم و تعداد تماشــاگری که شما 
می گویید معموالً در سینمای ما رؤیایی 
اســت و کمتر فیلمی یــک میلیون 

تماشاگر دارد.
نه، رؤیایی نیســت و برای فیلم هــای آقای 
ده نمکی اتفاق افتاده است، به هر دلیل. وقتی 
فیلم ایشان با بلیت مثًا 5000 تومان، هفت 
میلیارد تومان فروخت، یعنی در کشور حدود 
دو میلیون نفر فیلم او را دیدند. کف این رقم 
مساوی است با کف فروش فیلم های تجاری 

قبل از انقاب.

بحثم همین اســت که فقــط درباره 
فیلم های او و سه چهار فیلم دیگر چنین 
اتفاقی افتاده است و تعداد تماشاگر به 

رقم یک میلیون نمی رسد.
بله، نمی رســد. عرضم همین اســت. یک بار 
دیگر حرفم را تکــرار می کنــم و آن این که 
پس از گذشــت ســه دهه از انقاب، فقط دو 
ســه فیلم آقای ده نمکی تازه توانســتند به 
کف فروش فیلم های تجــاری و مبتذل قبل 
از انقاب نزدیک شــوند. تازه همــان زمان 

درانقالبسینمایهوایوحال
گفتگوباسیدضیاءالدیندری
کارگردانتلویزیونوسینما:

دررامردم
هایمانفیلم
ببینیم
امید رستگاری 
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قبل از انقاب بــه دلیل ریــزش مخاطبان، 
تولیدکننــدگان فیلم ها ناراحــت بودند. به 
تاریخ آن موقــع مراجعه کنیــد. بنابراین به 
این نتیجه می رســیم اگر فرض کنیم طبق 
نظر مدیران محترم، ســینمایی کــه دارد به 
سمت خصوصی شدن حرکت می کند حتی 
به سوددهی برســد، به همان اندازه در برابر 
منویات سازمان سینمایی و مدیریت فرهنگی 
ایســتادگی خواهد کرد. چــرا؟ چون مدعی 
خواهند شد سرمایه از ماست و این محصول 
یا کاالی فرهنگی هم باید در جامعه خریدار 
داشته باشد. پس شــما چه کاره اید که به ما 
می خواهید بگویید چه فیلمی بســازید؟ در 
واقع تنها نقشــی که برای سازمان سینمایی 
باقی می ماند این اســت که بگوید چه فیلمی 
نســازید یا چه کارهایی نکنید که اســمش 
همان نقش نظارتی اســت. نقــش نظارتی 
هم نمی تواند از این اندازه بیشــتر جلو برود. 
حال باید نتیجه بگیریم که اساســاً در نگرش 
کان در حوزه فرهنگــی، آیا چنین وضعی را 
می خواهیم یا نه؟ اگر می خواهیم که مسئله 
حل اســت و نباید هم انتظار داشــته باشیم 
منویات نظام یــا دولت یا هر دو دســتمایه 
تولید فیلم ها شــود و اگــر نمی خواهیم، به 
طور طبیعی اگر بخــش خصوصی هم راغب 
به سرمایه گذاری شده باشــد، عقب نشینی 
خواهد کرد. آن موقع اســت کــه می گویند 
شما پول بدهید و ما فیلمی را که می خواهید 

می سازیم.

با حرف هایی که زدید، آیا اصاًل امیدی به 
بهبود اوضاع هست؟

بله. وقتی انقاب شــد، همه با شور و هیجان 
برای اصاح امور آســتین باال زدند و انقاب 
ما بیش از آنچه اقتصادی باشد، بنا به فرموده 
حضرت امــام فرهنگی بــوده و در حقیقت 
همین مسئله، انقاب ما را از همه انقاب های 
قرن بیســتم و نیمه دوم قرن نوزدهم متمایز 
کرده اســت. بنابراین مــا از روز اول به دلیل 
آن که می خواســتیم مظاهر فرهنگ غرب را 
از جامعه خود پــاک کنیم، در حوزه فرهنگ، 
به ویژه ســینما، تئاتر و دیگــر هنرها به وجه 
ظاهری بیشــتر توجه نشــان دادیم و برای 

پایه گذاری این اندیشــه خردورزانه در حوزه 
فرهنگ، از تدوین یک استراتژی کوتاه مدت، 
میان مــدت و بلندمدت غفلــت کردیم. این 
غفلت با تغییر دولت هــا و به ویژه پس از امام، 
به دلیل رقابت های سیاسی ای که اتفاق افتاد 

و برداشــت های فرصت طلبانه سیاســی در 
مقاطع انتخابات، باعث شد وعده ها در سطح 
حرف و شــعار باقی بماند. از آن جا که تبعات 
هشــت ســال دفاع مقدس که هنوز جامعه 
ما را تحت تأثیر قــرار داده، پیچیدگی هایی 
که در سیاســت های منطقه ای وجود دارد و 
بحران های اقتصادی که هریک از دولت ها با 
آن مواجه بوده اند، اساساً از دولت سازندگی تا 
دولت فعلی هیچ کدام نه بودجه مناسب برای 
این عرصه تدوین کردند و نه آن اســتراتژی 
مدونی که مربوط به شــاکله نظام اســت و با 
جابه جایی دولت ها هم نباید تغییر کند، به آن 
نپرداختند و تا روزی که این عمل اتفاق نیفتد 
و بابت آن فکری دقیق صــورت نگیرد، وضع 
موجود در حد همین یارگیری های دولت ها 
در طول مدت خدمتشــان باقی خواهد ماند. 
گاهی بــا افزایش درآمد نفت ممکن اســت 
دستشان بازتر باشد و کمی از نارضایتی های 
صنفی بکاهنــد و گاه هم ممکن اســت پول 
دولت آن قدر ناچیز باشــدـ  مثل دولت فعلی 
ـ که قادر نباشد رضایت نسبی، حداقل برای 

دســت اندرکاران ســینما به وجود آورند. به 
همین علت تا روزی که ما با یک نقشه جامع و 
برنامه ریزی شده حرکت نکنیم، فراتر از آنچه 
درحال حاضر شاهد آن هســتیم، نخواهیم 

داشت.

فکر می کنید مشکل ســینمای ما این 
روزها چگونه می تواند حل شود؟ 

معتقدم مشکل سینمای ما هم اکنون با ورود 
رهبری حل می شود و البته احساس می کنم 
ایشــان ورود خواهنــد کرد. ورود ایشــان 
می تواند ســینمای ایران را خیلی موزون تر 
و متعادل تر کند. ما باید در حوزه ســینما به 
وفاق دهه اول انقاب برسیم. در آن سال ها 
به دلیــل حضور حضــرت امام و بــه دلیل 
شرایط کشــور و دفاع مقدس، همه تفکرها 
و ســلیقه ها در کنار هم فعالیت می کردند و 
سبد تولید سینمای ما حداقل متنوع بود و تا 
حدود زیادی ایجاد رضایت می کرد. به نظرم 
باید دوباره همان فضا حاکم شود. گروه های 
سیاسی، چه آن ها که در دولت اند و چه آن ها 
که خارج از دولت هســتند، نشان داده اند به 
ســهولت کنار یکدیگر قــرار نمی گیرند، به 
همین دلیل شاید ورود آقا به این صحنه، آن 
هم در موضوع حساس فرهنگی مثل سینما، 
در حقیقت ما را به آن وفاق موردنظر نزدیک 

 .کند

 ما از روز اول 
به دلیل آن که 

می خواستیم 
مظاهر فرهنگ 

غرب را از جامعه 
خود پاک کنیم، 

در حوزه فرهنگ، 
به ویژه سینما، 

تئاتر و دیگر هنرها 
به وجه ظاهری 

بیشتر توجه نشان 
دادیم و برای 

پایه گذاری این 
اندیشه خردورزانه 
در حوزه فرهنگ، 

از تدوین یک 
استراتژی 

کوتاه مدت، 
میان مدت و 

بلندمدت غفلت 
کردیم

 وقتی انقالب شد، همه با شور و هیجان برای اصالح امور آستین باال زدند و انقالب ما بیش از 
آنچه اقتصادی باشد، بنا به فرموده حضرت امام فرهنگی بوده و در حقیقت همین مسئله، انقالب 

ما را از همه انقالب های قرن بیستم و نیمه دوم قرن نوزدهم متمایز کرده است
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گزارش

شاید  و  باید  که  آن چنان  تصویر  دنیای 
به  مربوط  به سوژه های  را  ِدینش  نتوانسته 
این حادثه تاریخی ادا کند. انقالب با تمامی 
 فراز و نشیب هایش بستر خوبی را در اختیار 
فیلمنامه نویسان و کارگردان ها قرار می دهد تا 
با ساخت آثار نمایشی در گونه های مختلف، 

این مقطع حساس را به تصویر بکشند.
دهه  اواخر  لوکیشن های  از  بسیاری  اکنون 
و  داده ایم  دست  از  را   60 دهه  اوایل  و   50
کارگردان ها و فیلمنامه نویسان، دشواری های 
انقالب  به  مربوط  مقطع  تصویری  بازسازی 
را اصلی مانع بر سر ساخت آثار این چنینی 
حساسیت های  این که  ضمن  می دانند. 
را پیچیده تر کرده است؛  محتوایی هم کار 
چرا که خیلی از شخصیت های مبارز انقالبی 
به تصویر کشیدن آن ها  و  قید حیاتند  در 
ممکن است واکنش های این افراد را در پی 

داشته باشد.

در یــک نــگاه کلــی می تــوان فیلم ها و 
ســریال های مربوط به انقاب را در دو گروه 
دســته بندی کرد. دسته اول ســریال هایی 
است که به شخصیت ها و ماجراهای تاریخی 
پرداخته اند. این شــخصیت ها مابه ازا دارند 
و بــا مراجعه بــه صفحات تاریــخ می توان 
زندگینامه شــان را مورد بررسی قرار داد. در 
آثار دسته دوم، کارگردان ها تاش کرده اند 
با تکیــه بــر شــخصیت های غیرتاریخی و 
گمنام، به موقعیتی داســتانی دســت پیدا 

کنند.
در میان سریال های دســته اول می توان به 
کارهایی چون »فرار بزرگ« ساخته حسین 
لطیفی، »معمای شاه« ســاخته محمدرضا 
ورزی، »طبــل توخالــی« زنده یــاد احمد 
نجیب زاده و »فراموشــخانه« به کارگردانی 
عبدالرضــا نواب صفوی اشــاره کــرد. ناصر 
گیتی جاه اولین بازیگری اســت که با حضور 
در »طبل تو خالی« در نقش شاه ظاهر شده 
است. عبدالرضا نواب صفوی در فراموشخانه 
ســراغ گزینه دیگری رفت و نقش شاه را به 

رضا بنفشه خواه سپرد.
فرار بــزرگ، ســاخته حســین لطیفی از 

گویندمیانقالبیآثارساختهایدشواریازتلویزیونوسینمااهالی

تصویردنیایدراسالمیانقالب
علی سمیعی
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معــدود مجموعه های انقابی بــا درونمایه 
کمدی اســت که روزهــای پایانی حکومت 
شاهنشاهی را با زبان طنز به تصویر کشیده 

است.
در دســته دوم ســریال هایی چون »رعنا« 
)داوود میرباقری(، »یک مشــت پرعقاب« 
)اصغر  هاشــمی(، »ارمغان تاریکی« )جلیل 
ســامان(، »لبــه آتــش« )جواد افشــار(، 
»چه کســی به ســرهنگ شــلیک کرد« 
)جــواد اردکانــی( و... قــرار می گیرند که 
قهرمان هایشــان را از متــن جامعه انتخاب 

کرده اند.
داوود میرباقری در ســریال »رعنا« با خلق 
یک شــخصیت زن مقتدر به عنــوان مؤلفه 
تکرارشونده همیشگی اش، این بار وقایع تلخ 

سیاسی را از نگاه یک زن روایت کرد.

ناآشنایی فیلمسازان با انقالب
بهزاد عشــقی، منتقد ســینما و تلویزیون، 
در رابطه با آثار نمایشــی انقابی تلویزیون 
از گذشــته تاکنون می گوید: از همان ابتدا 
فرقــی نمی کــرد فیلم هایــی که ســاخته 
می شود از زاویه رسمی  و حکومتی یا از زاویه 
گروه های دیگر است. واقعاً همواره سیاست 
بر واقعیت سیطره داشت. هر فردی که قصد 
داشت فیلم در گونه اتقاب بسازد، حتی آن 
فردی که صرفاً مســتند می ساخت، اغلب با 
نگاه سیاســی وارد این عرصه می شد؛ یعنی 
واقعیت را از زاویه نگاه سیاســی خود عبور 
می داد و هر کــدام ســعی می کردند نکته 

خاص خود را به نگارش درآورند.
این منتقــد تصریح می کند: بــه طور مثال 
فیلم »رزمناو پوتمکین« ساخته آیزنشتاین، 
اثری سفارشــی و دربــاره انقــاب اکتبر 
شوروی سابق اســت، منتهی اگر نسخه ای 
خوب از فیلــم را ببینید، از لحــاظ تدوین، 
اســتفاده از دکوپاژ و اســتفاده از موسیقی 
آن قدر شکوهمند است که هنوز هم جوانانی 
که کوچک ترین آشــنایی ندارنــد، با دیدن 

فیلم تحت تأثیر قرار می گیرند.
شما مثًا فیلم مستند »پیروزی اراده« لنی 
ریفنشتال را ببینید؛ اثر شکوهمندی است و 
به همین دلیل به اثر ماندگار تاریخ سینمای 

جهان تبدیل شده اســت، چون تصویر های 
تکان دهنده و خوبــی دارد. حتی افرادی که 
بخواهند علیه نازیسم و هیتلر فیلم بسازند، 

یکی از اسنادشان همین فیلم است.
او با بیــان این کــه در تصویــر انقاب در 
سینما و تلویزیون مان حتی اگر نتوانستیم 
سیاســت را از خودمان دور کنیــم و نگاه 
بی طرفانه داشــته باشــیم، از نظر ساختار 
و اجــرا نیــز نتوانســتیم اثر قابــل قبولی 
بیافرینیم، تصریح می کند: نکاتی که اشاره 
کردم سبب جذابیت یک اثر می شود، حتی 
اگر تحریف تاریخی بوده یا واقعیت در آن ها 

مخدوش باشد.
عشــقی تصریح می کند: به دلیل از دســت 
دادن لوکیشــن های اوایــل انقــاب، اگر 
بخواهیم اثــری درباره زمان کــورش کبیر 
بازســازی کنیم، خیلی راحت تــر از زمان 
محمدرضا شاه اســت؛ یعنی همه چیز دچار 
تغییر شــده اســت. معتقدم نســلی درباره 
انقاب می نویسد که درباره آن مقطع زمانی 
هیچ گونه اطاعاتی ندارد. می خواهم بگویم 
مثًا در اوایل دهــه 60 فیلم هــای زیادی 
ساخته شده که درباره خان بازی، رعیت ها و 
روستاییانی است که سر به شورش می زنند 
و یاغی می شوند و در آن مقطع فردی توجه 
نکرد کــه انقاب در شــهر اتفــاق افتاد، نه 
روستا. به همین دلیل زمان که می گذرد این 
اشــتباهات ژرف تر می شود، چون نسل های 
جدیدتر اصوالً در مــورد واقعیت های دوران 

انقاب اطاعات الزم را ندارند.

مهم ترین ظرفیت برای شناخت
نسل جوان

محمدرضــا شــفیعی، تهیه کننــده آثاری 
همچون »وضعیــت ســفید«، »کیمیا« و 
»تنهایی لیا« هم در ایــن باره می گوید: در 
همه ژانرها ضعف و قوت وجود دارد و در ژانر 
انقاب اســامی هم آثاری تولید شــده که 
بعضی خوب بودند و دیده شدند و برخی هم 
خیر. ظرفیت دو واقعــه مهم تاریخ معاصر ما 
یعنی انقاب اســامی  و دفاع مقدس خیلی 
زیاد اســت و این گونه نیســت که با ساخت 
چند فیلم و سریال بگوییم همه واقعیت های 

جنگ و انقاب گفته شده است.
او در ادامه می افزاید: ســاخت فیلم و سریال 
مهم تریــن ظرفیت برای شــناخت نســل 
جوان از انقاب است، اما باید ظرفیت و ابزار 
نمایشــی اش به درســتی رعایت شود. شما 
می توانید فیلمی  بســازید که محتوای مورد 
پسندی به لحاظ نظام داشته، اما به معکوس 
خود تبدیل می شود. کار هنری و فیلمسازی 
به شــدت به ظرایف مورد نیاز خود احتیاج 
دارد؛ یعنی شما اگر بخشــی از این ظرایف 
را در نظر نگیریــد، از لحاظ محتــوا نتیجه 
معکوس می گیرید. اتفاقاً باید در همین ژانر 
انقاب و دفاع مقدس برای ســاخت فیلم ها 
سخت گیری بیشتری باشد و برای اثرگذاری 
درســت واقعاً از همة ابزار بهــره بگیریم و 

سپس سریال خود را تولید کنیم.
شــفیعی ادامه می دهد: در ده سال گذشته 
چند فیلم ســینمایی و ســریال با موضوع 

در همه ژانرها 
ضعف و قوت 
وجود دارد و 

در ژانر انقالب 
اسالمی هم آثاری 

تولید شده که 
بعضی خوب بودند 

و دیده شدند و 
برخی هم خیر. 

ظرفیت دو واقعه 
مهم تاریخ معاصر 

ما یعنی انقالب 
اسالمی  و دفاع 

مقدس خیلی زیاد 
است و این گونه 

نیست که با ساخت 
چند فیلم و سریال 

بگوییم همه 
واقعیت های جنگ 
و انقالب گفته شده 

است

ساخت فیلم و سریال مهم ترین ظرفیت برای شناخت نسل جوان از انقالب 
است، اما باید ظرفیت و ابزار نمایشی اش به درستی رعایت شود
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انقاب و جنگ ســاخته شــده که مخاطب 
انبوه داشته و البته اثرگذار هم بوده. منظورم 
این اســت که در کنار اثرگــذاری، مخاطب 
هم داشته باشــد؛ یعنی هم باید اثرگذاری و 
محتوای خوبی داشته باشد و هم از ابزارهای 
درست ســینمایی، فیلمسازی و نمایشی در 

آن استفاده شود تا مخاطب را جذب کند. 
شــفیعی با بیان این که تعداد این گونه آثار 
خیلی محدود اســت، عنوان کــرد: وقتی 
شما قصد ســاخت اثری در این گونه دارید، 
ســختی کار چند برابر می شود و باید گروه 
فیلمســازی مراقبت های بیشــتری انجام 

دهند.
به گفته او، فردی که فضا را از نزدیک دیده 
و لمس کــرده، می تواند گزینه بهتری برای 
به تصویر کشــیدن انقاب و نگارش وقایع 
جنگ باشد. البته برعکس این مسئله را هم 
داشتیم؛ افرادی که دوران انقاب و جنگ را 
درک کرده و فیلم انقابی خوب نساخته اند. 
به همیــن دلیــل بایــد در اصــل ماجرا، 
اثرگذاری و مخاطب را برای این گونه کارها 

در نظر گرفت.
تهیه کننــده ســریال »کیمیــا« تصریح 

می کند: لوکیشــن های اواخــر دهه 50 و 
اوایل دهه 60 خیلی تغییر کرده اســت و ما 
هم در نگهداری از آن خیلی ســهل انگاری 
کرده ایم و همین امر ســبب شــده بخش 
زیادی از ابزارهــا و المان هــا از بین برود. 
البته در کشــورهای دیگر همچنین اتفاقی 
می افتد، پیشــرفت می کننــد و این کامًا 
محسوس است، اما سیســتمی  وجود دارد 
که از بخشــی از المان های تاریخی کشور 

خود مراقبت می کنند.

شاید حق مطلب ادا نشده باشد
ســیدجواد  هاشــمی،  بازیگر، نویسنده و 
کارگردان ســینما و تلویزیــون هم درباره 
ویژگی آثاری که با موضوع انقاب ســاخته 
شــده می گوید: همکاران مــا خیلی تاش 
کردند بتواننــد قطعه ای از شــکوه انقاب 
اســامی  را در قالب ســریال ها به تصویر 
بکشند. این که بشــود همه حرف ها را زد، 
قطعاً کار غیــر ممکنی اســت، اما معتقدم 
به خصوص نســل اوایل انقاب تا سال 70، 
فیلم های خوبی را درباره انقاب ســاخته و 

آماده پخش و اکران کرده است.

او ادامه می دهد: در ســال های اخیر شاید 
حق مطلب ادا نشده باشــد، چون نسل نو 
خیلی با دوره ستمشاهی آشــنا نیستند و 
معرفی درستی از آن دوره نیز وجود ندارد، 
ولی فکر می کنم به هر حال تاش شــده و 
تاش هم کم نبوده، اما در مجموع اگر توقع 
اقشــار جامعه را برطرف نکند، بخشــی از 
تاریخ را عنوان می کنــد و این خیلی خوب 
است. اکنون در سینما ممکن است ساخت 
این فیلم ها با اقبال روبه رو نشــود. دغدغه 
مردم شــناخت دوره قبل از انقاب نیست، 
ولی معتقدم می شود در تلویزیون کارهای 

خوبی انجام داد.
هاشــمی  می افزایــد: فیلمنامه نویس هــا 
مجبورند برای این کــه اتفاق های واقعی را 
دراماتیزه کنند، بین آنچــه حقیقت دارد و 
آنچه برای تماشــاگر جذاب و دیدنی است 
اندکــی تفاوت ها قائل شــوند کــه خیلی 
طبیعی است. احســاس می کنم خاطرات 
آدم های بزرگ دوره شاه می تواند دستاویز 
خوبی برای نوشــتن کارهای خوب باشد، 
منتها نویسنده های ما جاهای دیگر مشغول 
کار هســتند و مفاهیم انقابی را سفارشی 
می نویســند و همین مشکل ســاز است. از 
این جهت می گویم کــه »آنچه از دل برآید 

الجرم بر دل نشیند.«
او ادامه داد: نویســندگانی باید مبادرت به 
نوشــتن کارهای انقابی کنند که دلشان 
با انقاب باشــد و بتوانند زوایای انقاب را 
ـ صد البتهـ  بدون ســمت و سوی ناعادالنه 
با رویکرد جــذاب انقابی، بــه صورتی که 
جوانان خوششــان بیاید، دوستش داشته 
باشــند و اقبال عمومی  پیدا کند، بنویسند 
و ما اکنون مشــکل اساســی مان نویسنده 
اســت؛ یعنــی نبود نوشــته خــوب برای 

پرداخت سینمایی و تلویزیونی. 
او درباره تغییر لوکیشــن های گذشته هم 
می گوید: ســاخت فیلمی برای انقاب که 
ضعف های تاریخی نداشــته باشد، سخت 
است و کار ساده ای نیست، به همین دلیل 
این هنر نویســندگان و هنرمندان است که 
کاری انجام دهند تا اصل ماجرا را با واقعیت 

 .منطبق کنند

نویسندگانی باید مبادرت به نوشتن کارهای انقالبی کنند که دلشان با انقالب باشد و بتوانند زوایای انقالب 
راـ  صد البتهـ  بدون سمت و سوی ناعادالنه با رویکرد جذاب انقالبی، به صورتی که جوانان خوششان بیاید، 

دوستش داشته باشند و اقبال عمومی  پیدا کند، بنویسند و ما اکنون مشکل اساسی مان نویسنده است



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    69

یاد

 محمدرضا رحمانی  در خانواده ای که به شعر و ادبیات عاقه داشتند، 
در شهر بروجرد به دنیا آمد. پدربزرگ مادری او، شاعری خوش قریحه 

بود که در شعر، رعنا تخلص می کرد. 
وی که نام هنری »مهرداد اوســتا« را برای خــود برگزید، تحصیات 
دانشگاهی خود را از ســال 1327 با ورود به دانشکده معقول و منقول 
)الهیات( دانشــگاه تهران آغاز کرد و با مدرک فوق لیسانس در رشته 

فلسفه از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.
اوستا در کنار سرودن و نوشــتن و تحقیق و تألیف و تدریس از مسائل 
اجتماعی، سیاسی، دینی و مردمی غافل نبود، بلکه یکی از امتیازهای 
او توجه عمیق نســبت به مســائل انســانی و جریان های اجتماعی و 
سیاســی و آگاهی در این باره بود و به دلیل همین آگاهی و تعهدی که 
داشت به کسانی و جریان هایی پشت کرد و اصالت خویش را به شهرتی 

از آن گونه سودا نکرد.
یکی دیگر از امتیازهای او، مطالعات پردامنه اوـ  به جز فرهنگ اسامی 
ـ در فرهنگ ها و معارف مختلف بود، از شرقی و غربی، و حافظه ای که 
به او امکان می داد تا از این همه اندوخته سود جوید و آن ها را به موقع به 
کار برد و در شنونده سخن خود یا خواننده آثارش، زمینه آگاهی هایی 
الزم در آن موضوع را پدید آورد. اســتاد اوستا از عمق پاره ای از مسائل 
»سیاســیـ  فرهنگی« که به وسیله اســتعمار و ایادی آنـ  از داخل و 
خارجـ  در ایران رواج داده شــد، آگاه بود و به علل بســیاری از آن ها و 
دســت های خائنی که در کار بودند، پی برده بــود. همچنین از رفتار 
استعمارگران با ملت های مظلومـ  اسامی و غیراسامیـ  خبر داشت 
و نسبت به آن ها به صورتی عمیق، دردمند و حســاس بود که در آثار 
منظوم و منثور وی نمایان اســت. او به حق، انســان زمانه خود و شاعر 
زمانه خود و هنرمند زمانه خود و به مناســبت ها، با بیان ویژه خویش، 
از حقایق سیاســی و تزویرهای فرهنگی، پرده برمی داشت، و چون از 
ارزش های پرصابت اســامی، آگاه و به آن ها معتقــد و متکی بود، به 
بســیاری از دام ها درنیفتاد و به شــهرت ها دل نداد و دست در دست 
بیگانه ای نگذاشت و همواره از آن ارزش ها و اصالت آن ها دفاع کرد و با 
واقعیت مردم، هماهنگ بود، چیزی که بسیاری از مدعیان شعر و هنر، 

فاقد آنند و مدعی آن.
او در شــهریور ســال 1332، به جرم طرفداری از نهضت ملی ایران و 
مخالفت با شاه، به مدت هفت ماه زندانی شد. اوستاـ  بنا بر سائقه دینی 
و مردمی بودنـ  پس از انقاب نیز در جهت گیری های جامعه، حضوری 
چشمگیر داشت و به خصوص نسل جوان را در کار شعر، ادب، جنگ و 
جهاد تشویق می کرد و به جز سرودن اشعار سیاسی دینی، اجتماعی، 
مردمی و متعهدانه به جبهه ها نیز رفت و آمد داشــت. مهرداد اوســتا 
انسانی مهربان، شــاعری مردمی و متعهد و هنرمندی آگاه و متواضع 
بود. همواره از درد دردمندان، دردمند بــود و در خروش های مردمی، 
خروش برمی داشت و به درستی سزاوار عنوان »شاعر زمانه« بود. او در 
روز 17 شهریور 1370، در تهران، به هنگام اشتغال به تصحیح شعر و 
تعلیم، در تاالر وحدتـ  شورای شــعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
ـ از دنیا رفت. این شــاعر در در بهشــت زهرای تهران مقبره مشاهیر 

فرهنگ، ادب و هنر در کنار مجتبی مینوی و مشــایخ فریدنی )حجره 
۹53( به خاک سپرده شد.

اوستا بیش از 40 اثر تحقیقی و یا تألیفی در زمینه ادبیات و هنر از خود 
به یادگار گذاشته که بیش از 20 اثر آن در زمان حیات ایشان و بقیه بعداً 
منتشر شده اســت. یکی از زیباترین غزل هایش را با این مطلع سروده 

است: 
وفا نکردي و کردم، خطا ندیدي و دیدم 
شکستي و نشکستم، بُریدي و نبریدم 
اگر ز خلق مامت، و گر ز کرده ندامت 

 کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم

شاعرزمانه
مهرداداوستا

شاعریکهوفاکردوجفادید
میترا اعتصامی
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در شــمال ایران و منطقه ای متولد شده و زندگی کرده اید 
که طبیعت زیبایی دارد. فکــر می کنید این زیبایی ها تا چه 

اندازه در سوق دادن شما به سمت هنر مؤثر بوده است؟
این افتخار من اســت، جایی متولد شــده ام میــان رقص برگ ها 
و شــاخه درخت ها. زاده روســتایی هستم که شــاخه ها هر شب 
با ماه احوالپرســی دارند و دست هاشان به ســمت ماه دراز است. 
سرسبزی هایش بیکران اســت و هر پنجره ای را که باز کنی، در هر 
فصلی که باشی، زیباترین رنگ ها را مقابل چشمانت قرار می دهد. 
مخصوصاً در پاییز و زمســتان هم رنگ های خاکســتری شکسته 
خاص خودش را در آن جــا می بینی و حال و هــوای بی نظیرش را 
درک می کنی. زاده آن ســرزمین هســتم با آوا و نجوای مادرانه و 
پدرانه در دشــت ها و ریتم هایی که هنگام نشــا مردم از خودشان 

نشان می دهند.
5 یا 6 ســاله بودم که با لکنت زیاد وارد مکتبخانه شــدم. به همین 
دلیل، نمی توانستم عم جزء را خوب بخوانم یا قرآن را خوب تاوت 
کنم. یکی دو سال را به ســختی گذراندم. وارد مدرسه شدم و دیدم 
لکنت باعث نیشخند همشــاگردی هایم می شود و همین باعث شد 
مداد دســت بگیرم و روی کاغذ نقش هایی را ترســیم و سعی کنم 
نیشــخندها را نادیده بگیرم. کم کم خطوط شکل گرفتند و صاحب 

شخصیت و تبدیل به نقاشی شدند.

نقاشــی را به صورت جدی ادامه دادید یا تنها در ســنین 
کودکی با آن مأنوس بودید؟

نقاشــی را ادامه دادم. در دوره راهنمایی هم وارد گروهی از نقاشان 
مازندران شــدم که شــیوه های مختلف باروک تا امپرسیونیسم را 

زینب مرتضایی فرد

،شیرچیاسرافیلبا
هنرمندخوشنویس

رااتگذشته
بشناس

گفتگو

و  می زند  گره  نقاشی  به  را  می نویسد. خوشنویسی  بوم  روی  او 
رنگ ها را با دقت و حساسیت فوق العاده روی صفحه بوم می نشاند 
و آثار زیبایی خلق می کند. اسرافیل شیرچی، هنرمندی برجسته 
در عرصه خوشنویسی است. ساده و صمیمی از اتفاقات، دیدگاه ها، 
نظرها و حال و هوای کودکی تا امروزش حرف می  زند و می رسد به 
حاال که هنرمند شناخته شده ای است. در این گفتگو از او بیشتر 

می خوانیم.
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کار می کردند. به مناظر می رفتند و من همراهشان می شدم. جمع 
بسیار خوبی بود. من هم سعی می کردم نقاشــی کنم. نقاشی هایم 
خوب بــود؛ از آفتابگردان های ونگــوگ تا آثار زیــاد دیگری را کار 
کردم، اما به دلیل لکنتی که داشــتم، دلم می خواست نجواهایی با 
قلم و مرکب داشــته باشم و اصالت هنر شــرقی را بیشتر در خودم 

داشته باشم.

در ادامه این مســیر، بین خط و نقاشی بیشتر دنبال خط را 
گرفته و ادامه داده اید. دلیل تصمیمتان چه بود؟

خط، پر از خلوت های ناب اســت و باید مثل یک بندباز بنشــینی و 
به آن بپردازی. ســال های 60ـ  5۹ بود که عاوه بر نقاشی به تعلیم 
خط به دوستان هنرمندم در مازندران هم پرداختم و سال 62 وارد 
دانشکده هنرهای زیبای اســتان تهران شــدم و در کنار بزرگانی 
چون مرتضی ممیز، حلیمی، رویین پاکباز و دیگر اســتادان بزرگی 
که تدریس می کردند، شــاگردی کردم و همزمــان مدرس خط و 
خوشنویســی بودم. در انجمن خوشنویســان به عنوان جوان ترین 
اســتاد آن زمان حضور داشتم. اســتادان بزرگی چون غامحسین 
امیرخانی، عباس اخوین، کیخســرو خروش، فوالدی، یداهلل کابلی 

و دیگر استادان عزیز نیز حضور داشتند.
از سال 62 به قول حافظ که می گوید که عشق آسان نمود اول ولی 
افتاد مشکل ها... افتادیم در حال و هوای کار جدی در پایتختی که 
آدم ها همه جدی هســتند و حرفه ای و کار می خواهند. دیپلماسی 
پایتخت را باید رعایت می کردم؛ هنرمند، شــاعر، خوشــنویس و 
موزیســین، همه و همه در یک فضا دور هم جمع هستند و بخواهی 
و نخواهــی در خیابان هایی رفت و آمد می کنی کــه این حال و هوا 
هســت و باید حال و هوای شهرســتانی ات را برای خودت محفوظ 
بگذاری و دیپلمات باشــی، هنرمند باشــی و کنار استادان بزرگ، 
کارت را به شکلی انجام دهی که مورد قبولشان واقع شود. من سعی 

کردم این موارد را انجام دهم.

اولین نمایشگاهتان را چه زمانی برگزار کردید؟
اولین نمایشگاه را ســال 1364 برگزار کردم که البته انفرادی نبود. 
در این دوره، در گالری دانشــگاه هنرهای زیبا در فــوق برنامه ای 
که بعدازظهرهــا آن جا برگزار می شــد، تدریس خــط می کردم. 
دانشــجویان دانشــگاه های مختلــف می آمدند و از مــن خط یاد 
می گرفتند و بعد مجموعه ای از آثار را به نمایش درآوردیم، اما اولین 
نمایشگاه انفرادی ام ســال 68 در گالری انجمن خوشنویسان ایجاد 
شد. این گالری با نمایشگاه آثار من افتتاح شد و دومین نمایشگاهم 
نیز ســال 70 بــا همیــاری معصومه ســیحونـ  خــدا رحمتش 
کندـ  برگزار شــد که از نظر هنری بانویی درجه یــک بود و هنر را 

می شناخت.
ایشان، خلوص را درون هنرمند به راحتی می دید و هرازگاه با حالتی 

مادرانه به من می گفت، پســرم مراقب خودت باش، هنرمند قابلی 
خواهی شــد. این نمایشــگاه با ســخنرانی فریدون مشیری، دکتر 
ندوشــن، نصرت کریمی، غامحســین امیرخانی و... نمایشــگاه 

باشکوهی شد.
سال بعد در گالری برگ که به شهرداری تعلق داشت، اشعار فریدون 
مشیری را نوشــتم و به نمایش گذاشــتم. در یک روز سه هزار نفر 
آمدند و کارها را دیدند. آن روز زنده یاد مشیری حال و هوای خوبی 
داشت؛ گویی جشن شعرهای مشــیری و خط های من بود. محمد 
نوری، بهمن بوســتان و هنرمندان بزرگ و مطــرح نیز آمدند. هم 
نمایشگاه استقبال خوبی داشت و هم من و قلمم بال خوبی گرفتیم. 
بعد از این مرحله، کارهای حرفه ای من شــروع شد و در کنار تعلیم 
در انجمن خوشنویسان به کار تحقیق و پژوهش و تألیف ادامه دادم.

بیشتر درباره این توضیح دهید که چرا نقاش نشدید؟
ما از نظر نقاشی 200 سال عقب هستیم و من این را به خوبی حس 
کردم. از طرف دیگر احساس کردم تغزل وجودی که درون من بود، 

می توانست با شعر گره  خورده، هنری تغزلی بیافریند.
آدمی بودم که جوشش کار در من زیاد بود. با این که به نقاشی ارادت 
داشــته و دارم و هنوز گاهی نقاشــی کار می کنم، ترجیح دادم به 
کوچه های پرمنحنی خط بروم و نســتعلیق و شکسته نستعلیق را 

ادامه دهم و مدل خوبی برای خوشنویسان جوان معاصر باشم.
ما در نقاشــی بزرگانی را داریم که نمودهای بســیار خوبی در این 
عرصه دارند، افرادی بودند که کارهای بزرگی کردند یا شــجاعت و 
جسارت هایی داشــتند که در خط این اتفاق نیفتاده بود. احساس 

حیف می دانم 
رابطه نسل نو که 

کار مدرن می کند 
با هنر سنتی قطع 

شود. دوست دارم 
همان نستعلیق ها و 
همان شکسته های 

ناب که زاده 
نیاکان ماست 

وارد فضای مدرنی 
شود که پر از نور و 
چراغ و پر از خرد 

و روشنی است، 
نه این که دری 

باز شود به سمت 
مدرنیته که هیچ 
هویتی از گذشته 

در آن نباشد
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کردم اگر اســتاد حمیــدی، هانیبــال الخــاص و... کاری را انجام 
می دهند، من هم می توانم آن حال و هوا را در خط ایجاد کنم.

به نظر خودتان در این زمینه چقدر موفق بوده اید؟
به اعتقاد خودم، بخش اعظمی از این کار را موفق بودم تا این ســن 
که 52 ســاله هستم. ان شــاءاهلل، اگر عمری باشــد، بقیه  اش را هم 

جبران می کنم.

همیشه در ذهنم این ســؤال وجود داشت که چرا خط های 
شما روی بوم نوشــته می شــود. با این توضیحات، حاال 
می توانم به خودم پاسخ دهم آقای شیرچی ابتدا نقاش بوده 
و بعد خوشنویس شده، اما دوســت دارم خودتان هم کمی 

درباره این موضوع توضیح دهید.
اگر من روی بوم کار کردم، برای این است که با نقاشی آشنا هستم. 
همان طور که نت ها برای رهبر ارکســتر آشناســت، من هم حروف 
را می شناســم و می توانم آن را روی هر چیزی ارکستراسیون کنم 
و از مواد نقاشــی روی بوم، حال و هوای یک هنر دیگر تجســمی را 
هم وارد دنیای خط بکنم و بدون این که خــط را بیازارم، بین آن ها 
رفاقت ایجاد کنم که ریتم دلنشــینی برای مردم ایجاد کند. به نظر 

من این از همه چیز مهم تر است.

با توجه به این کــه روی بوم کار می کنیــد، کار خودتان را 
نقاشی می دانید یا نقاشیخط؟

حیف می دانم رابطه نسل نو که کار مدرن می کند با هنر سنتی قطع 
شود. دوست دارم همان نســتعلیق ها و همان شکسته های ناب که 
زاده نیاکان ماست وارد فضای مدرنی شــود که پر از نور و چراغ و پر 
از خرد و روشنی است، نه این که دری باز شود به سمت مدرنیته که 

هیچ هویتی از گذشته در آن نباشد.
این را می دانم که اگر خط می نویســم و به نوگرایی دست می زنم، 
می خواهم ارتباط فرزندان دنیــای معاصر را که به جهان تکنولوژی 
وصل هستند، با هنر اصیل حفظ کنم و حال و هوای گذشته خط را 
از دوره صفویه به دوران مدرن انتقال دهم. هیچ اشــکالی ندارد که 
من خودم باشم و امضای خودم را داشته باشم، برند خودم را داشته 
باشــم و بفهمم کار هنری مدرن، پروازی بلندتــر و یک دگرگونی 
می خواهد کــه تو باید فرهنــگ و معانی و هنــر مملکت خودت را 

بشناسی، چون اگر نشناسی کار نو معنا ندارد.
اگر گذشــته ات را نشناســی، نمی توانی کار نو انجــام دهی. تمام 
هنرمندان و معمارانی کــه کار جدید و نو انجام داده اند، کســانی 
بودند که ســاعت ها زیر طاق مسجد شــیخ لطف اهلل نشستند و آن 
را تماشــا کردند. در بازار کاشــان و کنار آبگینه های یزد ساعت ها 
نشســتند و روزگار رفته را مرور کردند. اگر نگاهــی به دور و برمان 
بیندازیم، بدون این که هیچ تخصصی داشــته باشــیم، درمی یابیم 

معماری در جامعه ما بســیار بد حرکت کرده است، در صورتی که 
با توجه به پیشــینه این عرصه می توانســتیم خــوب پیش برویم. 
می ترسم بایی که بر ســر معماری ما آمده، بر سر خط هم بیاید. به 

همین دلیل می خواهم اتصال به گذشته در من باقی باشد.

آقای شــیرچی! خیلی شــاعرانه صحبت می کنید. شعر 
نمی گویید؟

با خودم نجواهایی دارم. ما تخیل شرقی داریم که در همه مان وجود 
دارد. تغزل نســتعلیقی که با خودم دارم به من حال و هوای خوبی 
می دهد، خط های خوب می بینم و برای رقص قلم هایشــان شــعر 

می گویم.

قصد انتشار شعرهایتان را ندارید؟
ما در ایران زندگی می کنیم و شاعرانی مثل حافظ، سعدی و موالنا 
آن قدر بزرگ هســتند که اگــر می خواهی زمزمه هــم بکنی باید 
زمزمه ای ســهراب گونه داشته باشــی برای دل خودت. می خواهم 
همین که هستم باشــم، خطاطی که به نقاشیخط گرایش دارد، کار 
می کند و احــوال نوگرایانه دارد، ولی با رعایت احوال گذشــته اش. 
من فرزنــد روزگار مــدرن هســتم، پنجره های جهان مــدرن را 
می بینم، حال و هــوای دنیای تند و تیز تکنولــوژی را هم می بینم، 
ولی با روحیات نســتعلیقی ام می خواهم کار نو انجام دهم. هنوز هم 
پنجره ها را باز می کنم، نجوای مادرم پشــت گوشــم هست. هنوز 
برگ ها درکارهایم اثر می گذارند، تغزل شــکوفه ها و شاخه ها هنوز 
در دلم زنده اســت و دلــداده کوچه پس کوچه هــای کودکی ام که 
عطر اقاقی و یاس در آن ها می پیچید. مــن با دلدادگی هایم زندگی 

 .می کنم

گفتگو

اگر گذشته ات را 
نشناسی، نمی توانی 
کار نو انجام دهی. 
تمام هنرمندان و 
معمارانی که کار 
جدید و نو انجام 
داده اند، کسانی 
بودند که ساعت ها 
زیر طاق مسجد 
شیخ لطف اهلل 
نشستند و آن را 
تماشا کردند. در 
بازار کاشان و کنار 
آبگینه های یزد 
ساعت ها نشستند 
و روزگار رفته را 
مرور کردند



کتاب

او  شد  سفیر  ایران 
پیشخوان کتاب 

فرانسه  به زبان ساده
 فرهنگ مطالعه چگونه در خانواده

 زنده می شود؟
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معرفی

رحلت پیامبــر)ص(، یکی از بزرگ ترین وقایــع در تمام دوران حیات 
اسام بود و به سرعت، حوادث بزرگ دیگری را به  دنبال داشت. قرآن، 
دوران بعد از پیامبر)ص( را در معرض یک خطر بزرگ می داند و چنین 
می گوید: »آیا اگر پیامبر بمیرد یا کشــته شود، شــما به گذشته  تان 
رجوع می کنیــد؟« )آل عمران، 144( شــرح آیه این اســت که بعد 
از پیامبر)ص(، ممکن اســت جریاناتی در عالم اسام اتفاق بیفتد که 
مســلمانان بار دیگر به گذشــته خویش، یعنی همان عصر جاهلیت 

بازگردند و دوباره اصول حاکم بر آن عصر را پذیرا شوند.
کتاب »دختر پیامبر«، تألیف آیت اهلل محمدعلی جاودان )از شاگردان 
برجسته مرحوم عامه عسکری، اســتاد بنام تاریخ اسام( است. این 
کتاب، مراحل مختلف مقابله خاندان پیامبر)ص( با جاهلیت زنده  شده 
بعد از رحلت پیامبر)ص( را تبیین و سپس به  تفصیل از خاکسپاری و 

مدفن دختر پیامبر)ص( سخن می گوید.
کتاب، دارای دو بخش اصلی اســت؛ بخش اول، شرح جریان سقیفه، 
تبیین و تحلیل آن و همچنین آثار و نتایج به بار آمده از حکومت زاییده  
شده سقیفه، و بخش دوم، موضوع مبارزه، بیماری، وفات و خاکسپاری 

دختر پیامبر)ص( است.

دخترپیامبر
آیت اهلل محمدعلی جاودان

چاپ هشتم
انتشارات مطیع

143 صفحه
5 هزار و 500 تومان

پیشخوانکتاب

در مقدمه کتاب »عقانیت دینــی در حوزه رفتار اخاقــی از نگاه امام 
خمینی)ره(« به قلم معصومه صابری، آمده که یکی از مسائل و مباحث 
دینیـ  کامی مهم، مسئله عقانیت در حوزه تفکر دینی است، چراکه 
روشــنفکران غربی و غرب باور در تاشــند در راســتای ترویج اندیشه 
سکوالریستی، اندیشــه جدایی عقل از دین )راسیونالیسم( را در جامعه 
دینی مطرح کرده و با ناکارآمد جلــوه دادن دین و مدیریت دینی از حل 
معضات و پاســخگویی به نیازهای زندگی، مدیریت عقانی و مدیریت 
علمی را به عنوان جایگزین دین ترویج کنند؛ از این رو عقانیت دینی باید 
مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد. در دین اسام، عقانیت دینی در پرتو 
هدایت و تربیت دینی، به چنان بینش بالنده ای رسیده که میدان دادن 
به نفس اماره، برآوردن همه خواسته ها و انتظارات کنترل نشده و تعدیل 
نشده را، نه تنها نشانه خردورزی، تمدن و ترقی نمی داند، بلکه بدترین نوع 

جهالت، اسارت دور شدن از شرافت و کرامت انسانی برمی شمارد. 
امام خمینــی)ره(، بنیانگذار انقاب اســامی، عالم دین، فیلســوف، 
اندیشمند سیاسی و جامعه شناسی است که به بهترین وجه، عقانیت 
دینی را در عرصه های فــردی و اجتماعی متبلور کــرده و جلوه های 
جدیدی از کارکردهای دیــن بر مبنای عقانیــت و توانمندی آن در 
تاریخ اسام و عرصه جهانی ترســیم کرد. در اندیشه امام خمینی)ره(، 
عقانیت و رویکرد فلســفی به دین، اســاس و پایــه نظریه پردازی و 
رویکردی اساســی در حصول معرفت و شــناخت و بیانگر نوع نگاه به 
انسان اســت. از این رو پرداختن به موضوع عقانیت دینی از نگاه امام 
خمینی)ره(، امری راهگشــا و کلیدی در تبیین نگاه اســام و مکتب 

تشیع به مسئله عقل و دین است.

رفتارحوزهدردینیعقالنیت
اخالقیازنگاهامامخمینی)ره(

معصومه صابری
مؤسسه چاپ و نشر عروج

256 صفحه
15 هزار تومان
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کتاب »جنگ جهاني اول« به قلم دیوید اِِونز، روایتي موجز و خواندني 
از آغاز تا پایان نخستین جنگ جهاني است. نویسنده با روایتي دقیق 
و دلنشــین، مغز وقایع مهم جنگ جهاني اول را براي خواننده تشریح 

کرده است.
این کتاب شاید براي یک استاد »تاریخ جهان« آورده  چنداني نداشته 
باشد، ولي براي کساني که مقاالتي پراکنده یا حداکثر یکي، دو کتاب 
درباره جنگ جهاني اول خوانده اند، قطعاً کتاب مفیدي اســت. دیوید 
اونز با این که جزئیات وقایع جنگ جهاني اول را براي خواننده تشریح 
مي کند، اما در گرداب جزئیات چنان فرو نمي رود که در نهایت نتواند 
تصویري کلي از روندهــا و فراز و فرودهاي جنگ بــراي خواننده اش 
ترســیم کند. در واقع اونز گاه خوانندة کتابش را به قلب میدان جنگ 
مي برد و گاه او را بر فراز تپه اي مرتفع مي نشاند تا از باال به سیر رویدادها 
بنگرد. جزئي نگــري اونز در میانه میدان جنگ، بر دقت و دلنشــیني 

کتاب مي افزاید، کلي نگري اش نیز معرفت افزاست.
دیوید اونز در فصل پایاني کتابش به خســارات جانــي، مادي و مالي 
جنگ جهاني اول مي پردازد. مطابق گزارش اونز، کشورهاي درگیر در 
جنگ بیش از 68 میلیون نفر وارد صحنه مبارزه کردند که از این میان 
10 میلیون نفر کشته و 21 میلیون نفر مجروح شدند. میانگین تلفات 
جنگ، روزانه 550۹ نفــر بود. 51 درصد تلفــات را متفقین متحمل 

شدند. 

جنگجهانياول
دیوید اونز

ترجمه بابک محقق 
انتشارات فرهنگ جاوید

1396
366 صفحه

25هزار تومان

این مجموعه در برگیرنده دوازده داستان کوتاه است که هر یک وجهی 
از عاطل و باطل بودن زندگی و مرگ را به ُرخ می کشند.

داســتان های این مجموعه دست به افشــاگری جنبه هایی از زندگی 
می زنند که گاهی برای مخاطب  آزاردهنده می شــود و گاه لبخندی 
بر لبان او می نشاند و سرخوشش می کند. داستان های چاک پاالنیک 
که هنوز در ایران نویســنده ای شناخته شــده نیســت، لذت داستان 
کوتاه خوانی را یادآوری و تأکید می کند. برخی از داستان ها هم در عین 
خنده دار بودن، تلخ اند و چندان نمی توان آن را به یک شوخی خنده دار 

تشبیه کرد.
هنر داستان گویی چاک پوالنیک در این است که زندگی آمریکایی را 
به گونه ای روایت می کند که به این راحتی ها از یاد نمی رود و کابوس ها، 
خواب ها و بیداری های به تصویرکشیده، مدام جلو چشم است. »اجساد 
متحرک« از داســتان های کوتاه این مجموعه اســت که سرنوشتی 
تراژیک را در انتظار دانش آموزی باهوش قرار می دهد. این سرنوشــت 

تلخ از بابت مصرف ماده ای مخدر است.
در پشــت جلد کتاب آمده اســت: دوازده داســتان کوتاه فوق العاده 
از نویسنده پرآوازه باشــگاه مشــت زنی که نمی توانید از خواندنشان 
بگذرید. تماس سرد، مجموعه ای اســت توأمان با رنج و لذت که ذهن 

مخاطبان را درگیر روایت های شگفت انگیز خود می کند. 

سردتماس
چاک پاالنیک

ترجمه محمود مؤمنی
نشر چترنگ 

1396
 156 صفحه

14هزار تومان
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گزارش

بی شــک شــما هم در این ســال ها 
شــنیده اید که می گویند شمارگان 
برخی کتاب هــا کاذب اســت. این 
عــده معتقدنــد برخــی کتاب ها با 
پروپاگاندای نهادهای رسمی به جای 
این که بــه فروش واقعی برســند به 
انحای مختلف شمارگان خود را باال 
می برند. ممکن است در برخی موارد 
و در چند چاپ مکرر بشــود چنین 
شائبه ای را مورد بررسی قرار داد، اما 
انصاف نیســت زحمات نویسندگان 
این کتاب ها را یکســره پای تبلیغات 
و سوگیری های تبلیغاتی گذاشت. اما 
چرا این موضــوع را مطرح کرده ایم؟ 

اتفاق تازه ای افتاده است؟
در  گوناگــون  کتاب هــای  بیــن 
حوزه های مختلــف، کتاب هایی که 
با روایت اول شــخص یا سوم شخص 
به بیان خاطرات یــا برهه ای از تاریخ 
بــا همــه مابه ازاهــای بیرونی اش 
می پردازند، همواره پرمخاطب و دوســتداران کتاب، همیشه برای به 
عینیت رســاندن ذهنیات نویســنده ها، به این مابه ازاها نیاز دارند؛ هر 
چه کتاب به واقعیات و مصادیق بپردازد، مخاطب راحت تر با آن ارتباط 
برقرار می کند. بســیارند کتاب هایی از این نوع؛ کافی است به فهرست 
کتاب های پرفروش در ســال های اخیر نگاهی بیندازیــم. اغلب آنها 
سرگذشت شــهدا، مدافعان حرم، زنان و مردان سختکوش عرصه های 

مختلف و خاطرات سیاست مردان و اهالی فرهنگ بوده است.
حاال اتفاق تازه ای هم در این بــاره رخ داده و یکی دیگر از کتاب های 
خاطــرات آرام آرام جای خــودش را در فهرســت پرفروش ها پیدا 
می کنــد. کتاب »خاطرات ســفیر«، که شــامل خاطــرات نیلوفر 
شــادمهری از تحصیل در فرانســه و بیان چالش هایی است که یک 
بانوی مسلمان به عنوان دانشــجوی ممتاز ایرانی در این کشور با آن 

مواجه شده است.

مشخص اســت که این ایده، حتی اگر بر اســاس تخیل یک نویسنده 
شکل می گرفت، ایده ای بسیار جذاب برای پرداخت اثری داستانی بود. 
حاال فرض کنید هر چه می خوانید، از واقعیت نشأت گرفته باشد. طبعا 
بر تعداد مخاطبان کتاب افزوده می شود. به همه اینها اضافه کنید کتاب 
»خاطرات سفیر« به روایت نیلوفر شــادمهری که با نگارشی صمیمی 
و ســاده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس می برد و او را با رویدادها، 

تجربه ها و خاطراتش شریک می کند.
»او شد ســفیر ایران، یا بهتر بگوییم سفیر اسام در قلب کشور فرانسه. 
بانویی محجبه و شاید کمی متفاوت از همساالن و همکاسی های خود 
که برای تکمیل تحصیاتش در رشــته طراحی صنعتی، برای مدتی 
ایران را به مقصد فرانسه ترک می کند« و این گونه خاطرات سفیر آغاز 
می شود. خاطرات دختری مسلمان که در کشور فرانسه، هرچند برای 
ادامه تحصیل در مقطع دکتری حضور دارد اما سفیری شده است برای 
دفاع از حقیقت اسام. مواجهه او با آدم های مختلف و اتفاقات متفاوت، 
این خاطرات را جذاب تر می کند، از قبول نشدنش در بهترین دانشگاه 
فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با سرشناس ترین استادان 
مرد تا برگزاری دعای عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمیل برای 

»یک سلیم النفس.«
خاطرات منتشــر شــده در این کتاب، ابتدا در وباگی به نام »سفیر 
ایران« توســط نویسنده نوشته ســپس به مرور بر آن خاطرات افزوده 
شــده اســت. راوی در این کتاب، حدود 30 خاطره را به رشته تحریر 
درآورده و توضیح نیز داده  که این مجموعه در واقع بخش اندکی از تمام 
خاطرات اوست و ابراز امیدواری کرده است بتواند فصل های بعدی این 

کتاب را نیز بنویسد.
شادمهری همچنین در مصاحبه ای چنین گفته است: »زمانی که من 
شــروع به مکتوب کردن این خاطرات کردم تعدادی از دانشجویان را 
می دیدم همان اتفاقاتی که برای من پیش آمده برای بعضی از آنها نیز 
رخ داده بود. اینهــا در برخورد با این اتفاقــات واکنش های خوبی بروز 
نداده بودند؛ زیرا در آنجا با پوشــش و حجــاب خانم ها برخورد خوبی 
ندارند؛ ازاین رو تصمیم گرفتم خاطراتم را که بخشــی از آن مربوط به 
برخورد با این گونه رفتارها بود، مکتوب کنم تا از این طریق آموزشــی 
نیز داده باشم.« نیلوفر شادمهری هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه 

هنر است.
توصیه رهبر انقالب

اگر در فهرست کتاب های پرفروش بچرخید، البه الی آنها با کتاب هایی 
مواجه می شوید که مورد توصیه رهبر انقاب بوده اند. کافی است ایشان 
بر کتابی صحه بگذارنــد تا موجی از هواداران ادبیات و خاطره نویســی، 
خودشان را به پیشخوان فروش این کتاب ها برسانند. دیدگاه های رهبر 
انقاب درباره ادبیات و هنر، همیشه مورد وثوق اهالی ادبیات و دوستداران 
این حوزه بوده است. درباره »خاطرات سفیر« هم که حاال به چاپ ششم 
رسیده است، رهبر انقاب چندی پیش در جریان یکی از دیدارها گفتند: 

 .کتاب خاطرات سفیر را توصیه کنید خانم هایتان بخوانند

ایرانسفیرشداو
انقالبرهبرکهکتابی»سفیرخاطرات«

کنندمیتوصیهرااشمطالعه
زهرا بختیاری
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نیلوفر شــادمهری چند ســال قبــل برای 
تحصیــل در مقطــع دکتــرای طراحــی 
صنعتی به فرانســه رفته و در بازگشــت از 
این کشــور خاطراتش را در قالب کتابی به 
نام »خاطرات سفیر« منتشــر کرده است. 
او در این کتاب با ذکــر خاطرات روزانه اش، 
این آزادی فرانســوی را به چالش کشیده و 
عنوان کرده که او به عنوان یک زن مسلمان 
و شــیعه با پوشــش چادر با چه مشکاتی 
در فرانسه روبه رو بوده اســت. با شادمهری 
همصحبت شــدیم تــا برایمــان از تجربه 
زندگی یک زن محجبه در فرانســه بگوید. 
او در بخش هایــی از تازه ترین گفتگویش با 

رسانه ها چنین می گوید.
در ظاهر و از آنچه از عکس ها و فیلم هایی که 
از فرانسه در جاهای مختلف منتشر می شود، 
چنین برمی آید زنان محجبه برای زندگی در 
این کشور مشکلی ندارند، اما واقعیت با آنچه 
در عکس ها و فیلم ها منتشــر می شود کامًا 
فرق دارد. بچه هایی که به مدرســه می روند 
اصًا اجازه ندارند پوشــش اســامی داشته 
باشــند، به همین دلیل اعراب مسلمانی که 
در فرانســه زندگی می کننــد و تمایل دارند 

فرزندانشان محجبه باشند، کودکان خود را به 
مدارس مذهبی کاتولیک می فرستند، چون 
در این مــدارس بچه ها اجازه دارند پوشــش 
داشته باشند. در سطح دانشگاهی هم می توان 
نوعــی از حجــاب را رعایت کــرد که آن هم 
بی دردسر نیست! وقتی در جامعه ای زندگی 
می کنی که با پوشش اســامی مشکل دارد، 
تو مدام تحت فشار هستی، وقتی برای خرید 
می روی این فشار را احساس می کنی، وقتی 
برای انجام کارت بــه اداره ای می روی، گاهی 
مورد سؤال قرار می گیری در حالی که کارمند 
مثًا فرمانداری حق پرســش از تو را به دلیل 

حجابت ندارد. 
او ادامــه می دهد: ایــن درحالی اســت که 
مدعی اند فرانسه کشــوری کامًا آزاد است، 
پس من هم باید آزاد باشم با حجاب اسامی 
در شــهر تردد کنم، اما حتی در دانشــگاه و 
مقطع دکتری برایم مشکل ایجاد می کردند. 
در فرانسه وهابی های زیادی زندگی می کنند 
که پوشش خاصی دارند؛ دامن و مقنعه بلند 
و معموالً در رنگ های طوســی، سورمه ای و 
ســدری . البته زنان اعرابی که دانشجو باشند 
خیلی کم هستند. من اصرار داشتم پوششم 

از آن ها متفاوت باشد که نشان دهد مسلمان 
و شیعه هســتم. می خواســتم فرانسوی ها 
متوجــه شــوند مســلمانان در درون خود 

تقسیم بندی هایی دارند.
شادمهری درباره انتخاب چادر به نوان پوشش 
می گوید: پوشش، معرف شخصیت هر آدمی 
است! این پوشــش را انتخاب کردم تا هویتم 
را آن گونه که دوست دارم نشان دهم و برایم 
امنیــت و احترام بــه ارمغان بیــاورد. با نوع 
پوششم تصمیم نداشــتم چیزی را به کسی 
ثابت کنم، در وهله اول نیاز خودم بود که این 

پوشش را داشته باشم.
او همچنین درباره توجه رهبر معظم انقاب 
به کتابش می گوید: حتمــاً لطف و بزرگواری 
ایشــان بوده که چنین توصیه ای فرموده اند. 
چنین اســتنباط می کنم که ایشان از کتاب 
هم خوششــان آمده اســت. من بخشــی از 
خاطرات و تجربیاتم را از جاهای مختلف که 
می رفتم و بــا آدم های گوناگونــی که درباره 
حجابم بحث و گفتگو می کردم، در این کتاب 
نوشته ام. این خاطرات را به زبان ساده نوشتم 
شاید به همین دلیل است که مورد توجه قرار 

 .گرفته است

واقعیتازشادمهرینیلوفر
باتفاوتشوفرانسه

عکسهاوفیلمهامیگوید

فرانسه
بهزبانساده

در ظاهر و از 
آنچه از عکس ها 
و فیلم هایی که از 

فرانسه در جاهای 
مختلف منتشر 
می شود، چنین 
برمی آید زنان 
محجبه برای 

زندگی در این 
کشور مشکلی 

ندارند، اما واقعیت 
با آنچه در 

عکس ها و فیلم ها 
منتشر می شود 
کامالً فرق دارد
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نظر

این روزها ماجرایی اتفاق افتاده اســت که در فضــای مجازی برخی 
آن ها را با بریده هایی که کتاب »خاطرات سفیر« پاسخ داده اند. ماجرا 
از این قرار اســت یک بازیگر زن ایرانی درباره برخی مسائل پیش آمده 
در کشور، شکایت به خارجی ها برده اســت. در کتاب خاطرات سفیر، 
نویسنده در بخشــی به ماجرای اعتصاب راننده اتوبوس ها در فرانسه 
می پردازد. نویسنده این طور می نویسد: »یه دفعه چشمم به یه اتوبوس 
افتاد که جلوی روی همه اومد و صاف وایســاد توی ایســتگاه. راننده 
اتوبوس رو خاموش کرد و ســوت زنان از اتوبوس پیاده شد. رفتم جلو، 
سام کردم و گفتم: »عذر می خوام. امروز اتوبوس نیست؟« گفت: »نه، 
امروز اعتصابه.« دوست داشــتم بدونم اعتصاب برای چیه؛ به خصوص 
که داشتم متضرر می شدم و ناخواسته در زنجیره نتایج اعتصاب دخیل 
شده بودم. گفتم: »ببخشید ... می شه بدونم برای چی راننده ها اعتصاب 
کردند؟« راننده اتوبوس یــه نگاهی به من انداخــت و گفت: »این یه 

موضوع ملّیه. به خارجیا ارتباطی نداره.«
)آفریــن ورپریــده! از این حــس ملی گرایی ات خیلی خوشــم اومد 

بی تربیت!(
خب، دیگه چی باید می گفتم؟ هیچی! اما واقعاٌ این حس دوگانه ای که 
توی پرانتز نوشتم ســراغم اومد. اگرچه جواب بی ادبانه ای بود، آفرین 
به این شخص که علیه دولتش هم که تحصن می کنه، وقتی مقابل یه 
خارجی قرار می گیره، بهش حق نمی ده که بخواد حتی وارد دعواهای 
ملی بشه. واقعاً از این کارش خیلی خوشم اومد. من اگه جای رئیس اش 

بودم حتما تشویق اش می کردم.«

   کتابی پر از کشش و جذابیت 
محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری 

یکی از مهم ترین فعالیت های فرهنگی در کشور ما می تواند این باشد 
که کتاب خوب را به هم معرفی کنیم. کتاب های متعددی در کشــور 
ما منتشر می شوند که یافتن یک اثر تأثیرگذار و جذاب در میان آن ها، 
کار دشواری اســت؛ به همین دلیل باید در راستای این کار به یکدیگر 

کمک کنیم.
من از نخستین کســانی بودم که کتاب »خاطرات سفیر« را خواندم، 
با وجود تمام کشــش ها و جذابیت هایی که برای من داشــت، تصور 
نمی کردم انتشــار آن با چنین استقبالی از ســوی مخاطبان، به ویژه 
دختران جوان روبه رو شــود. این کتاب برای من، بــا دغدغه هایی این 
چنین بســیار خواندنی بود تا حدی که به وجود شــادمهری ها افتخار 

کردم.
دختری که از دانشگاه خوبی در فرانســه پذیرش می گیرد و تحصیل 
در آن را تنها به این دلیل که با اصــول و عقاید او و خانواده اش در تضاد 
است رها می کند و به دانشــگاهی با ســطح پایین تر می رود، انسانی 
افتخارکردنی است. گرچه خداوند نیز خیلی زود جواب این ایمان او را 
می دهد و دانشگاهی که در آن تحصیل می کند تنها چند ماه بعد همه 
آن ویژگی های دانشــگاهی که رها کرده بود را به دست می آورد و این 

وعده حق خداوند است.

   همرنگ جماعت نشدن 
حسین آشتیانی، کارشناس ادبیات 

»خاطرات ســفیر« به معنای واقعی کتاب خاطرات است. زمانی که 
آن را در دست می گیرید، گویا شخصی کنار شما نشسته است و این 
خاطرات را برایتان توصیف می کند. خاطرات دختری ایرانی که برای 
ادامه تحصیل در مقطع دکتری به فرانســه می رود. آن جا با مسائلی 
روبه رو می شــود که در تضاد با اعتقادات دینی، سیاسی و جهان بینی 
او در تضاد اســت و او پاســخ این تضادها را نــه در همرنگ جماعت 
شــدن، که در مناظره با آدم هایی می بیند کــه او را بابت اعتقاداتش 

شماتت می کنند.

   نویسنده کتاب، یک رسول است 
محمود صالحی، مدیر فرهنگی 

انتشارات سوره مهر کتاب »خاطرات ســفیر«، شامل خاطرات نیلوفر 
شادمهری، عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر را منتشر کرده که شامل 
خاطراتی از تحصیل یک دانشــجوی ممتاز ایرانی در فرانســه است. 
نویسنده این کتاب به نظر من سفیر نیست، رسول است؛ چرا که کار او 
در حفظ، صیانت و میانجی گری، بیش از یک سفیر است. رسول، نه به 
معنای پیغمبر، به معنای کسی که رسالتی باالتر دارد. خانم شادمهری 
زبان فرهنگ کشور دیگری را آموخته و با همان زبان به بحث و مناظره، 
نه با انسان های معمولی، که با اندیشــمندان آن کشور پرداخته و این 

 .شأن او را در کشور ما باال می برد

»خاطراتسفیر«
ازنگاهاهالیفرهنگ
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ترجمه

درست است که مطالعه، دروازه های دنیای جدیدی را به روی کودکان 
می گشاید و توانایی های یادگیری آن ها را افزایش می دهد، اما این 
وظیفه والدین است تا کلید این دروازه باشکوه را به دست فرزندانشان 
بدهند. شیوه های گوناگونی وجود دارد تا پدر و مادر روش خود را تغییر 

داده و عالقه به مطالعه را در کودک شکوفا کنند. 

1. ابتدا خودتان کتاب بخوانید )پدر و مادر( 
کودکان از نگاه کردن می آموزند و همان کار را انجام می دهند. با دیدن 
کتاب در دســت پدر و مادر، کودک به مطالعه تشویق می شود و همان 
کار را انجام می دهد. این عاقه را بهتر اســت والدین در چهار سال اول 
زندگی کودک به وجود آورند؛ یعنی همان سال هایی که شخصیت وی 

را در بزرگسالی شکل می دهد.

2. برای کودکتان کتاب بخوانید
آوای صدا، کلمات و بیان شــما در حین کتاب خوانــدن برای کودک، 
ارتقای توانایــی برقــراری ارتبــاط را در نوجوانی به دنبــال دارد. با 
گوش کــردن به کتــاب، دامنه لغــات کــودک افزایــش می یابد. از 
کتاب خوانی نباید تنها زمانی یاد شود که پدر و مادر در کنار کودکشان 
هستند و فضا ساکت و آرام است. همچنین باید عاوه بر خواندن کتاب 

برای کودک، آن ها را با نویسندگان و انواع کتاب آشنا کرد. 

3. با فرزندانتان بخوانید
برای این که فرزندتان را تشــویق کنید تا مطالعه با شما را تجربه کند، 
راه های زیادی وجــود دارد. زمان خواندن کتــاب از کودکتان درباره 
عکس های کتاب و اســتنباط او از این عکس ها بپرسید. از او بخواهید 
تا داستان را برای شما دوباره بازگو کند و به فرزندتان اجازه بدهید که 
بگوید به نظر او در پایان داســتان چه اتفاقی خواهد افتاد. عکس های 
کتاب های مصــور، جایگزین خوبی بــه جای کلمات اســت و اجازه 
می دهد تا فرزندان از کلمات خودشــان برای توضیح عکس های این 
داستان اســتفاده کنند. والدین می توانند درکتاب های مصور به جای 

هر شخصیتی با صداهای مختلف صحبت کنند. اگر والدین بیش از یک 
فرزند دارند،  هر یک از بچه ها می توانند اجرای یکی از نقش های کتاب 
را بر عهده بگیرند. این کار باعث می شــود تا داستان با تمام جنبه های 

مثبتش در ذهن کودک برای همیشه نقش ببندد. 

4. پس از من، تو برایم بخوان
پس از آن که کتاب را برای فرزندتان خواندید و درباره آن با او صحبت 
کردید، از پســر یا دخترتان بخواهید که او هم برای شما کتاب بخواند. 
این کار عاوه بر کمک به پویایی ذهنش، به او اعتماد به نفس می دهد. 
با این کار او را تشــویق می کنید تا بتواند در جمع به راحتی و با کلمات 

مختلف صحبت کند.

5. به سلیقه کودک احترام بگذارید 
عجیب نیســت که کتابی برای کودکی جالب نباشــد و او تمایلی به 
شنیدن داستان آن نداشته باشــد. در این گونه موارد او را توبیخ نکنید 
و اصرار نکنید که شنونده آن کتاب باشــد. والدین باید به کتاب از دید 
کودک نگاه کنند. برای کودکان برخی از کتاب ها جذاب نیست. شاید 
آن ها از نوع چاپ کلمــات، عکس های کتاب یا طراحــی جلد کتاب 
خوششــان نیاید و کتاب برایشان کسل کننده باشــد. باید به سلیقه 
کودک احترام گذاشــت، حتی اگر آن کتاب یکی از شاهکارهای ادبی 

باشد.
کتاب هایی که فرزندتان را مجــذوب خود می کند، باید با انتخاب خود 
آن ها باشد، نه با اصرار والدین. باید این را در نظر بگیریم که آن ها هم از 

خواندن و شنیدن لذت ببرند.
در پایان باید گفت این شما هســتید که تمایل کودکتان را به مطالعه 
تقویت یــا تضعیف می کنید. نــکات ظریف و کوچکی وجــود دارد تا 
والدین با رعایت آن ها دنیای کودک را شــکوفا کنند و عشق به کتاب 

 .بهترین آن هاست

نویسنده: ژاکوییلین کاندیل، منبع: اورنج ویل

کودکانجهان
کتابباچگونه
شکوفامیشود؟

ترجمه: مرجان آقبالغی
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نقد و نگاه

نگاهیبهرمان»جزیرهسرگردانی«
نوشتهسیمیندانشور

مادرانهعاطفیشور
انگاریسادهدر
تاریخوداستان

»هستی« دختر جوانی است که زندگانی اش محور اصلی رمان »جزیره 
سرگردانی« اســت  و گویا در ذهن، روح و عواطف خویش، انعکاسی نه 
چندان نزدیک و نه چندان دور از دوران جوانی خانم دانشور هم دارد. او 
با مادربزرگی تحصیل کرده و آگاه به مسائل اجتماعی و برادر کوچک تر 

خود که دانشجوی سال آخر علوم سیاسی است زندگی می کند.
هستی، کارشــناس هنری اداره ای در وزارت فرهنگ و هنر است. پدر 
هســتی، به زعم مادربزرگ، در دفاع از دکتر مصدق، توســط سربازان 
شاه در تظاهرات خیابانی شهید شده و مادر هستی »عشرت«هم پس 
از درگذشــت شــوهر اولش، به عقد یکی از دالالن و کارچاق کن های 
ثروتمند دربــار، یعنی آقای »گنجــور« درآمده و بــا آمریکایی های 

مستشار روابط نزدیک و صمیمانه دارد. 
»ای.ام.فورســتر« در وجوه رمان در باب شخصیت داستان می نویسد: 
»می توان اشخاص داستان را به »ساده= ســطحی« و »جامع= کامل 
عیار« تقسیم کرد. این  شخصیت ها در اشکال ناب خود، حول یک فکر 
یا کیفیت واحد ساخته می شوند و اشخاص ساده داستانی را می توان در 
یک جمله بیان کرد. یکی از مزایای اشــخاص ساده داستانی این است 
که هرگاه ظاهر شوند به سهولت بازشناخته 
می شوند و این 

برای نویسنده موهبتی است که بتواند ضربه را یک مرتبه و با تمام نیرو 
وارد کند و برای این منظور اشخاص ساده برایش به نهایت سودمندند، 
چون هیچ گاه نیاز به معرفی مجدد ندارند. هرگز نمی گریزند و به این که 
نویسنده همیشه مراقب بسط و گسترششان باشد نیازی نیست، زیرا 

آن ها خود اتمسفر خود را فراهم می کنند.
این گونه شخصیت ها، آدم های روشــن و از پیش ساخته ای هستند که 
چون »ژتون« بازی در بین ستارگان به این سو و آن سو رانده می شوند 
و مزیت دیگرشان این اســت که خواننده بعدها ایشان را به سهولت به 

یاد می آورد.
»شــخصیت جامع= کامل عیار« نیز همواره در پی  منظــور و منافع 
خویش است، با این حال نمی توان او را در یک عبارت تلخیص کرد و در 
پیوند با صحنه های بزرگی که از میانشان گذشته و در خالشان تغییر 
یافته جستجو کرد.« با بیان طرز تلقی فورســتر از شخصیت پردازی، 
سلیم، مراد، عشــرت، گنجور و سایر اشــخاص اصلی و فرعی جزیره 
سرگردانی، شــخصیت های ساده )ســطحی( و یا نمونه نوعی )تیپ( 
هستند و تنها »هستی« است که شخصیتی نســبتاً پیچیده دارد، اما 
همچنان که گفتیم از حد شخصیت های ســاده و نمونه نوعی )تیپ( 

در می گذرد. 
با این همه، »آرنولد بنت« معتقد اســت که: »... سؤال: آیا رمان نویس 
می خواهــد شــخصیت هایش در ذهــن خواننــده باقــی بمانند؟... 
شــخصیت های دیکنز در ذهن آدم باقی می مانند. شــخصیت های او 
شــاید بیش از حد قراردادی باشند و بیش از حد ســاده شده، ولی در 
ذهن باقی می مانند. هیچ رمان نویســی هرگز نمی تواند مدام به خلق 
شخصیت هایی بپردازد که صد درصد تازه باشند و صد درصد نو. بالزاک 
بارها و بارها از قالب قراردادی یگانه اســتفاده می کــرد... تازه جوجه 
منتقدان، هنگامی که قراردادهای الزم را بررسی می کنند، می گویند 
نشانی از شخصیت پردازی در میان نیست، مسئله اصلی این است که 
در خواننده تأثیر بگذاری؛ اگر بتوانی بهترین تأثیــر، و باز اگر بتوانی، 

حقیقی ترین تأثیر. اما اگر نشد، تأثیری از هر دست که میسر است...«
همه ما کمابیش آثار دیکنز را خوانده ایم و با اشــخاص داستان های او، 
یعنی کودکان ولگرد و معصوم، دزدهای خبیــث، دخترهای مهربان 
و محکوم به ولگردی و دزدی و... آشــناییم. به راســتی چرا اشخاص 
قراردادی دیکنز، بنا به قول آرنولد بنــت، در ذهن آدم باقی می مانند و 
چرا اشخاص قراردادی جزیره ســرگردانی، مراد و سلیم و... در 

ذهن باقی نمی مانند؟ 

واقع نمایی عواطف مخاطب
اشــخاص قراردادی رمان های دیکنز به ســبب اعمال و 
گفتــار و اندیشــه های واقعی، ملموس و محسوســی که 
دارند، واقع نما و تأثیرگذارند، اما آن ها گاهی قراردادی عمل 
نمی کنند و به هر حال، کشــاکش هایی در درون دارند که 
چارلز دیکنز با مهارت و توانایی آن کشــاکش های نهانی را 
به نمایش می گذارد و حوادث داســتان هایش با واقع نمایی، 
عواطف مخاطــب را بر می انگیزند. طــرح توطئه، گره افکنی 

محمد علی علومی
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و گره گشــایی دیکنز جاذبه و کشــش ایجاد می کند. فضاســازی ها 
کامل، زیبا و مناسب با حوادث و روال داســتان هستند ولیکن سلیم، 
مراد، فرهاد و دیگران در جزیره ســرگردانی، به رغم آن همه گفتگوها و 
بحث های تئوریک و سیاسی و آن همه اعمال در زاغه ها به قصد برپایی 
شورش، اسکان گرفتن، در ماشین آمریکایی ها بمب گذاشتن، ساواکی 
کشتن، عاشق شدن، زن گرفتن و... واقعی جلوه نمی کنند و به همین 
سبب، تأثیرگذار نیز نیستند. گذشته از این گونه مسائل، اغلب اشخاص 
اصلی و فرعی جزیره سرگردانی واقعی نیستند، واقعی رفتار نمی کنند و 
به همین دلیل تأثیری به سزا در مخاطب برجا نمی گذارند. مثًا »مستر 
کراسلی« آمریکایی مشکوک که علی الظاهر مستشار فرهنگی است، 
به راحتی و سادگی راز مأموریت سیاســی خود را در مجلس رقص به 
هســتی باز می گوید: »...  جزیره ای اســت که دورش را دریاچه نمک 
احاطه کرده است. در جزیره به کلی به دام می افتی.« بعد هستی را دور 
خود می چرخاند ومی گوید:»می خواهم به اف.بی.آی، عذر می خواهم 
به ساواک پیشنهاد بکنم زندانیان سیاســی را که ُمُقر نمی آیند، ببرد 
آن جا رها کند.« همچنین غیر واقعی و باور نکردنی اســت که عشرت، 
مادر هستی، »عشی« همسر گنجور که در تداوم عیاشی هایش حتی 
شوهر فاسد خویش را به گریه وا می دارد، در جان و روح خویش اساساً 
به یکباره دگرگون شود. »... موری و عشــرت عین بازیگران سینمای 
آمریکا همدیگر را در آغوش گرفتند و بوســیدند و هنوز مامان عشی 
سیگار بر لب نگذاشــته، احد گنجور با موری دســت به یقه شد. یک 
ســیلی، دو تا لگد. موری داد زد: لگوری؟ احمد روی زمین نشســت و 
های های گریه کرد...« و آن وقت چنین زنی، ناگاه به گونه ای مکانیکی 
طیبه و طاهره می شود و به مادرشوهر سابقش، یعنی پیرزنی نمازخوان 
پناه می برد... به اشــاره هستی چادر نمازش را ســرش انداخت. دکتر 
بهاری چمدان ها را آورد. سوار شدند و تا خانه توران جان برسند حالیش 
کردند که چه اسراری را برای مادربزرگ فاش کرده اند و چه اسراری را 
فاش نکرده اند. هســتی کلید انداخت و در را باز کرد. توران جان دست 
در گردن عروس سابقش انداخت. بوســیدش و گفت:  خانمی خوش 
آمدی... عشرت دست توران جان را بوســید و گفت: آبجی به شما پناه 

آوردم تا مرا هم مثل هستی آدم بکنید« 
و بعد در دیدار با خانم فرخی، همچون عارفی قلندر و از شر هر دو جهان 
وارسته می گوید: » لخت آمده ایم، لخت هم می رویم. نه متر کفن با خود 
می بریم که آن هم می پوسد!« اگرچه عشرت و مادر بزرگ او واقعی ترین، 
باورشــدنی ترین و زنده ترین اشــخاص این اثرند، لیکــن از مادربزرگ 
نیز بعید است که با آن همه نفرت از عشــرت، او را به راحتی و آن چنان 
صمیمانه بپذیرد. از یــاد نبریم که مادربزرگ زمانی درباره عشــرت به 
هستی چنین گفته بود: » کینه ام را فراموش کنم؟ آن سلیطه هنوز سر 

سال پدر شهیدت نشده بود که رفت زن گنجعلی گاراژدار شد...« 

شخصیت های باورناپذیر
شخصیت مراد پاکدل نیز باورپذیر و واقعی جلوه نمی کند. چریکی جوان 
که زمانی  به شوخی و یا جدی می خواسته به دخترهای دانشکده حقوق 
حمله ببرد: »... آن روز که برف می آمد، دانشجویان پسر دانشکده حقوق 

با گلوله های برقی به دخترهای دانشــکده هنرهای زیبا حمله کردند... 
هستی... پایش لغزید و به زمین افتاد... پسری دستش را گرفت و از زمین 
بلندش کرد... پسر گفت: مرا می گویند مراد پاکدل. هستی گفت:  مرا هم 
می گویند هستی نوریان. پسر گفت: انتقام می گیریم. پسرهای دانشکده 
را جمع می کنیم و به دخترهای حقوق حمله می کنیم.« این شخص شاد 
و شــوخ چه گذر و گذاری در روح و فکر داشته تا سرانجام توسط پلیس 
شاه تیر بخورد؟ رمان در این باب چیزی به ما نمی گوید و به همین سبب 
است که مراد پاکدل را غیرواقعی می بینیم، اما همین شخص کوک شده 
در مایه چپ که پیوسته شعارهای انقابی می دهد و رابین هودی وطنی 
اســت، زمانی که تیر خورده و مجروح از شر ساواک به خانه هستی پناه 
می آورد، از خود ضعف های زیادی نشــان می دهد و ضمن مخفی شدن 
در کمد، خود را خیس می کند. در جزیره ســرگردانی بدان ســبب که 
نویســنده تقریباً هیچ گاه، حتی دریچه ای را به دنیای پرکشاکش روان 
هستی نمی گشاید، اعمال متناقض او، بی منطق و غیرواقعی می نمایند. 
دختری جوان که از خلیل ملکی و سیمین دانشور آموزش های سیاسی 
و نحوه جهان نگری دیده و خــود از فعاالن جنبش دانشــجویی زمان 
شاه و زندان رفته است. دختری که پدرش  شــاید  از شهدای سال های 
قبل از 32 اســت، دختری که دلباخته جوانی سیاســی و پرشور است، 
چنین رفتارهایی دارد و تقریباً به راحتی اجــازه می دهد که مادرش او 
را در سونا در معرض تماشای خانم فرخی بگذارد، تا شاید آن خانم او را 
برای پسرش بپسندد. هستی تقریباً به راحتی با مستر کراسلی می رقصد. 
او تخم مرغ های عید را برای پذیرایی از مستشــاران آمریکایی نقاشی 
می کند، بی هیچ تأسف و تأثری از ماجرای نفرت انگیز مادرش با موری، 
به راحتی می گذرد و... هیچ چیز جهان پســت و پلشت پیرامون هستی 
روح او را آن چنان آزار نمی دهد کــه کاری بکند؛ حتی کاری منفعانه 
همچون گریستن در تنهایی. به هر حال جهان بر هستی می گذرد، بی 

هیچ حرکت مثبتی از جانب او. 

نثر، نیازمند بازنگری
در مورد نثر این رمان هم باید گفت که نیاز به یک ویرایش اساسی دارد. 
این نثر آن گاه که از زبان هســتی یا مادربزرگ روایت می شود قطعات 
ادبی را به یاد می آورد: »... آفتاب خودی نشــان می داد و سرشاخه های 
خشــک درخت های حیاط را به بازی گرفته بود و می بوسیدشــان و 
مژده می داد که بهار در راه اســت. اما آدم حتی به مژده خورشــید هم 
نمی توانســت اعتماد کند...« و یا: »... خورشــید با سرشاخه های بید 
مجنون جلو حیاط که نه از شرمســاری، بلکه به عادت همیشگی سر 
به زیر داشتند، ســام و احوالپرســی کرد، انگار دیده بوسی هم کرد، 
بعد روی کاج ها خستگی در کرد و برای ثواب به درخت های لخت سر 

کشید.« 
نام های جزیره سرگردانی؛ هســتی، مراد پاکدل، سلیم فرخی، عشرت، 
گنجور و... آشکار است که اثر بانوی ادب ایران در پس ظاهر، معانی نهانی 
را دنبال می کند وکام آخر این که جزیره سرگردانی بسیار باالتر از بیشتر 
کارهایی است که نویسندگانشــان در روح و جان خویش آتش نگرفته و 

 .نسوخته اند، خام مانده اند و آثار دیگران را رونویسی کرده اند

همه ما كمابیش 
آثار دیكنز 

را خوانده ایم 
و با اشخاص 

داستان های او، 
یعنی كودكان 

ولگرد و معصوم، 
دزدهای خبیث، 

دخترهای مهربان و 
محكوم به ولگردی 

و دزدی و... 
آشناییم. به راستی 

چرا اشخاص 
قراردادی دیكنز، 
بنا به قول آرنولد 

بنت، در ذهن آدم 
باقی می مانند و چرا 
اشخاص قراردادی 
جزیره سرگردانی، 

مراد و سلیم و... 
در ذهن باقی 

نمی مانند؟



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    82

اگر کتابخوان خوبی باشــیم، می توانیم از کتاب های 
مناسبی که در اطرافمان هست لذت ببریم. عادت به 
مطالعه کمی دشوار است، اما با اندکی تاش می توانیم 
ایــن فرهنگ خــوب را در خــود زنده کنیــم. برای 
زنده کردن فرهنگ مطالعــه و کتاب خوانی باید اول 
از خودمان شــروع کنیم. اگر توقع داریم فرزندانمان 
بی آن که ما کتاب بخوانیم، کتاب خوان هایی حرفه ای 
شوند، انتظاری باطل اســت. عاوه بر این بدانیم که 
کتاب خواندن از هر کار به ظاهر فرهنگی ای دشوارتر 
اســت؛ ســخت تر از کنســرت رفتن، فیلم و سریال 
و نمایش دیــدن و کارهایی از این دســت. بنابراین 
خودمان را وادار کنیــم به خوانــدن و تنبلی را کنار 

بگذاریم.
عادت به مطالعه باید در وجود هر فرد نهادینه شــود، 
در غیر این صورت تنها به مطالعه می توان به شــکل 
یک گذران وقت نگاه کرد. در این جا چند پیشــنهاد 
به مــا کمک می کند تــا نه تنها پــس از مدتی کوتاه 
کتابخوانی حرفه ای شویم، بلکه مطالعه تبدیل به یکی 

از مفرح ترین سرگرمی های ما شود:

1. انتخاب کتاب در زمینه ای که به آن عالقمند 
هستید 

اگر شما به رشــته یا زمینه خاصی عاقمندید و از آن 
لذت می برید، به دنبال انتخاب کتاب هایی باشید که 
در زمینه آن رشته ها هستند. با این کار عادت مطالعه 
در شما کم کم نهادینه می شــود و پس از مدتی از هر 
کتابی، در هر زمینه ای و با هر محتوایی لذت می برید. 
اما درباره دیگر اعضای خانواده، اجــازه بدهید آن ها 
خودشان طبق سلیقه هایشــان کتاب انتخاب کنند. 
به ویژه در خصــوص فرزندانـ  کــودک و نوجوانـ  

سلیقه شخصی تان را به آن ها تحمیل نکنید.

2. ادبیات داستانی یا غیر داستانی 
 تعدادی از کتاب ها کامًا ساخته و پرداخته تخیات 
نویســنده و تلفیقی از حقیقت و تخیل نویسنده اند. 
به این آثار، کتاب های داســتانی می گویند. رمان ها، 
داســتان های کوتاه و افســانه ها نمونه خوبی از این 
دســته هســتند. این گونه کتاب ها می توانند شما را 
به جاهای دیگر ببرند و به قدرت تخیل شــما کمک 
کنند. این دســته از کتاب ها برای عاقه مند شدن به 
مطالعه و لذت بردن از کتاب بســیار مناسب هستند. 
اما کتاب های غیر داستانی مبنای حقیقی دارند، مانند 
کتاب های تاریخی و علمی؛ اما این به آن معنا نیست 
که این دسته از کتاب ها خســته کننده اند، بلکه برای 
آغاز کار مناسب نیســتند، اما با خو گرفتن به عادت 
پسندیده مطالعه، می توان پس از مدتی کوتاه از آن ها 

هم لذت برد. 

3. از سایر اعضای خانواده کمک بگیرید
از فرزنــدان و همســرتان و کســانی که بــه آن ها 
عاقمندید یا خصوصیات مشــترکی با آن ها دارید، 
بخواهید تا کتاب هایی را کــه خوانده اند و از آن لذت 
برده اند به شما معرفی کنند. با این کار شما هم شاید 
از کتابی که آن ها خوانده اند لــذت ببرید و همین امر 
نقطه ای برای لــذت بردن از مطالعه اســت. عاوه بر 

این به بچه ها در محیط خانــه اهمیت داده اید و آن ها 
از این که جدی گرفته شــده اند حس خوبی خواهند 
داشت و برای آیندة مســیر کتابخوانی آن ها هم مؤثر 

است.

4. از متخصصان مشورت بگیرید
کتابخانه مکان خوبی است تا شما بتوانید کتاب هایی 
را که دوست دارید پیدا کنید و مجبور نباشید خودتان 
درباره آن تحقیق کنید. بنابرایــن درباره عایقتان با 
کتابداران صحبت کنید تا آن ها در این زمینه شما را 

یاری کنند. 

5. برپایی جلسه کتابخوانی
با دوستانتان قرار بگذارید تا هر کسی کتابی مشخص 
را بخواند و پس از مطالعه، دربــاره آن کتاب ها با هم 
صحبت کنید. این کار شــما را تشویق می کند تا هم 
یک جلسه دوستانه داشته باشید و هم پیش زمینه ای 
از کتابی را که نخوانده اید در ذهن داشــته باشــید 
تا تصمیم بگیرید که این کتــاب را بخوانید یا نه. این 
کار را بــه بچه هایتان هــم توصیه کنیــد که چنین 

جلسه هایی با دوستانشان داشته باشند.

6. به مطالعه تنها به عنوان سرگرمی نگاه نکنید
همه افراد به مطالعه به عنوان نوعی ســرگرمی نگاه 
و فکر می کنند؛ اگر آن را انجام ندهند کار اشــتباهی 
مرتکب نشــده اند، اما اگر به مطالعه به عنوان یکی از 
نیازهای ضروری زندگی نــگاه کنیم، یاد می گیریم تا 

مطالعه را مثل غذا خوردن، هرگز فراموش نکنیم.
با چنین گام های مؤثری شــاید در کمتــر از یک ماه 
 .بتوان عادت خوب مطالعه را در خود پرورش داد

منبع: کید هلت، نویسنده: ماری ال گاوین

مطالعهفرهنگ
خانوادهدرچگونه
زندهمیشود؟

ترجمه: مرجان آقبالغی



خانواده

 هم ارزش ، اما متفاوت
در پرتو تـربیت

دوست داشتن الزم است اما کافی نیست



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    84

از اساسی  ترین نیازهای انسان، تربیت است. 
بشر، تنها در پرتو تربیت صحیح می تواند 
و  کرده  طی  موفقیت  با  را  زندگی  مسیر 
از  یابد.  عبودیت دست  و  کمال، هویت  به 
این رو، پیامبران الهی آمده اند تا انسان ها 
تربیت،  مهم  عوامل  از  کنند.  تربیت  را 
الگوپذیری است. ما باور داریم که اهل بیت  
علیهم السالم ، الگوهایی شایسته هستند و 
تکیه بر دیدگاه ها و رفتارهای تربیتی آنان ، 
تربیت،  برای  تربیتی  راهکار  کارآمد ترین 
به ویژه تربیت فرزندان است. در این نوشتار، 
به سیره و گفتار اهل بیت علیهم السالم در 

تربیت فرزندان خود پرداخته ایم.
 

انتخاب همسر شایسته
برخی تصور می کنند کــه تربیت فرزند، بعد 
از تولدش آغاز می شــود؛ حــال آن که این 
امر، به زمان پیــش از تولد برمی گــردد. از 
این رو، در آموزه های دینــی برای قبل و بعد 
بارداری زنان، آداب و شرایط خاصی تعریف 
شده اســت که رعایت یا عدم رعایت آن، در 
شخصیت و آینده فرزند تأثیر شگرفی دارد. 
به موجب آمــار، تعداد بســیاری از کودکان 
ناقص الخلقه جهــان و کودکانی که رشــد 
مغزی، عصبی و جســمی ناقصی دارند، در 
دوران بارداری مادرانشــان درســت تغذیه 
نشده اند. طبق برخی تحقیقات، عاقه مندی 
مادر به فرزند در هنگام شــیر دادن، در ثبات 
شخصیت او مؤثر اســت. به همین جهت، در 
روایات تأکید شده اســت که پیش و پس از 
بارداری ، رعایت برخی مسائل ضرورت دارد؛ 
مثًا سفارش شده که در هنگام ازدواج، برای 
فرزنددارشدن دعا کنیم. همچنین سفارش 
شده اســت که از خوردن لقمه و مال حرام 
پرهیز کنیــم، زیرا این امر در روح و جســم 
فرزند تأثیر دارد. امام صادق)ع( فرمود: »آثار 

کسب حرام، در نسل انسان آشکار می شود.«
بر این اســاس، انتخاب همســر شایسته، از 
مهم تریــن زمینه های تربیت فرزند اســت؛ 
زیرا طبق قانون وراثت، همان طورکه صفات 
ظاهری والدیــن و اجداد بــه فرزند منتقل 
می شود، رذایل و فضایل اخاقی آنان نیز به 

او انتقال می یابد.
معصومان  علیهم الســام، نه تنهــا خود در 

درپرتوتـربیت
السالمعلیهمبیتاهلزندگیسبکبررسی

درتربیتفرزند

حجت االسالم والمسلمین علیرضا انصاری
محقق و پژوهشگر

سیره
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انتخاب همسر دقت داشــتند، بلکه دیگران 
را نیــز به این امر ســفارش می کردنــد. امام 
صادق)ع( می فرمایــد: »از طایفه پاک دامن و 
خوش اخاق، همسر انتخاب کنید. به درستی 
که عِرْق )ژن( در فرزند اثــر می گذارد.«. امام 
علی)ع( نیز می فرماید: »ســجایای اخاقی، 
دلیل پاکی وراثت و فضیلت، ریشة خانوادگی 

است.«

انتخاب نام نیکو
از روش هــای مهــم تربیت فرزنــد، انتخاب 
اســم خوب و زیبا برای فرزند است؛ زیرا نام، 
وسیله ای برای توجه به شخصیت فرزند است 
و خوبی و بدی آن در شخصیت ســازی فرزند 
اثرگذار اســت؛ اگر نام خوب نباشــد، سبب 
رنجش روحی و آزردگی  خاطر کودک خواهد 

شد.
پیشوایان معصوم علیهم السام، به نام گذاری 
فرزنــدان خود بســیار اهمیــت می دادند و 
مقید بودنــد که نیکوترین و بهترین اســم را 
برای فرزندان خــود گزینش کننــد. از این 
رو، از آغاز تولد نوزاد پســر تا روز هفتم، او را 
»محمد« می نامیدند تا از بدو تولد، روح، فکر 
و مغز کودک را با حضرت آشــنا کرده باشند. 
امام صادق )ع( فرمــود: »هیچ نوزادی برای ما 
متولد نمی شــود، مگر این که نخست نام او را 
»محّمد« می نامیم و پس از هفــت روز، اگر 
خواســتیم، نامش را تغییر می دهیم؛ وگرنه 

همان نام را بر او می گذاریم.«
امروزه، انتظــار می رود مردم مــا به فرهنگ 
نام گذاری اهل بیت علیهم الســام بیشــتر 
توجه کننــد. اســامی ای را بــرای فرزندان 
خویش انتخاب کنند کــه با آموزه های دینی 
و فرهنگ ما هم سویی داشته باشد. متأسفانه، 
برخی والدین تحت تأثیر فرهنگ بیگانه قرار 
گرفته و نام هایی را برای فرزندان خود انتخاب 
می کنند که در شــأن جامعه دینی نیســت. 
البته ناگفته نمانــد کهـ  بحمــداهللـ  تعداد 
فراوانی از فرزندان این مــرز و بوم، به نام اهل 

بیت  علیهم السام نام گذاری شده اند.

فرصت شناسی
اگرچه زمان تعلیم و تربیــت، ازگهواره تا گور 
است، اما برخی زمان ها برای این امر مناسب تر 

اســت. دوران کودکی، فرصــت خوبی برای 
تربیت است. در برخی روایات، تربیت در زمان 
کودکی و نوجوانی، به نقاشی بر سنگ تشبیه 
شده است که نشــان از اهمیت توجه به زمان 
دارد. به تعبیر بعضی روانشناسان بالینی، ذهن 
کودکان، مانند صفحه سفید ، آماده نگاشتن 
تجارب اســت. در روانشناســی گفته شده 
است: »کودک در پنج یا شش سالگی، نسخه 

کوچک جوانی است.«
معصومان  علیهم السام، تربیت فرزندان خود 
را از دوران کودکی آغاز می کردند؛ زیرا هنوز 
گناه، قلب آســمانی کودکان را ســیاه نکرده 
اســت. افزون بر آن ، پدر و مادر همیشه توان 
تربیت فرزندان را ندارند، چــون پیری توان 
آنان را خواهد گرفت . حضرت علی)ع( خطاب 
به فرزندش، امام حســن )ع( فرمود: »پسرم! 
هنگامی که دیدم ســالیانی از من گذشت و 
توانایی رو به کاستی رفت، به نوشتن وصیت 
برای تو شــتاب کردم و ارزش های اخاقی را 
برای تو بر شمردم... پیش از آن که خواهش ها 
و دگرگونی های دنیا به تــو هجوم آورند، زیرا 
قلب نوجوان، چونان زمین کاشته نشده، آماده 
پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود. 
پس، در تربیت تو شتاب کردم؛ پیش از آن که 

دل تو سخت شود...«

تربیت دینی
والدین باید بــه تعلیم و تربیــت امور دینی 
فرزندان خود اهمیت دهند؛ وگرنه مســئول 

آینده آنان خواهند بود.
پیامبراکــرم)ص( وقتــی بعضــی کودکان 
را می دیــد، می فرمــود:»وای بــه فرزندان 
آخرالزمان، از روش ناپسند پدرانشان!« عرض 
شــد: »ای رســول خدا! از پدران مشرک؟« 
فرمود: »نه، از پدران مسلمان که به فرزندان 
خود هیچ یک از فرایــض دینی را نمی آموزند 
و به ناچیــزی از امور مادی دربــاره  آنان قانع 
هستند. من، از این مردم بری و بیزارم و آنان 

نیز از من بیزار.«
امام علی)ع( نیز می فرماید: »باید خردساالن 
شما به بزرگساالن تأسی جویند و بزرگساالن 
شــما به کودکانتان مهربان باشند. همچون 
ستم پیشــگان دوران جاهلیت مباشــید که 
نه آگاهی از دین  داشــتند و نه در شناسایی 

خداونــد اندیشــه می کردنــد.« حضرت به 
فرزندش امام حسن)ع( نوشــته اند: »در آغاز 
تربیت، تصمیم گرفتم تا کتاب خدای عزیز و 
بزرگ را همراه با تفسیرش و شریعت اسام و 
احکام آن از حال و حرام به تو تعلیم دهم و به 

چیز دیگری نپردازم.«
اهل بیت علیهم السام در یادگیری فرزندان، 
به برخــی موضوعــات دینی توجــه خاص 
داشــتند؛ از جمله: خداشناسی، تعلیم قرآن 
و محبــت اهل بیت علیهم الســام. رســول 
خدا)ص( فرمود: »فرزندانتان را بر سه خصلت 
]نیکو[ تربیــت کنید؛ دوســتی پیغمبرتان 
و دوســتی اهل بیــت او و خوانــدن قرآن.« 
امــام باقر)ع( نیــز فرزندش را بــه چگونگی 
سپاســگزاری از خدوند و اســتغفار سفارش 

نموده است.
متأسفانه در عصر حاضر ، برخی پدر و مادر ها، 
به تعلیم آموزه های دینــی فرزندان خویش 
اهمیت نمی دهند و برای یادگیــری رایانه و 
مانند آن، برای کــودکان و نوجوانان خویش 
هزینه بســیاری می کننــد، اما نســبت به 
نهادینه ســازی معارف دینی و معنوی آنان، 

کم توجه یا بی تفاوت اند!

همسویی رفتار و گفتار
از مؤثرترین روش تربیت فرزندان ، رفتارهای 
درست والدین اســت. چشم و گوش کودکان 
و نوجوانان، چون دریچه ای باز است و به خوبی 
می بیننــد و می شــنوند و ذهنشــان، چون 
آیینه ای اســت که هر چیزی در آن انعکاس 
می یابد؛ با این تفاوت که آیینه، تصویر اشــیا 
را در خود نگه نمی دارد، ولی ذهن کودکان و 
نوجوانان، هر چیزی را در خود نگه داشــته و 
الگو قرار می دهد. بنابراین، والدین باید مراقب 
باشند تا بین گفتار و عملشان تناقض به وجود 

نیاید.
اهــل بیــت علیهم الســام بــرای تربیت 
فرزندان خود، از اصل »خودســازی، مقدم بر 
دیگرســازی« بهره می گرفتند؛ یعنی قبل از 
آن که به فرزندان خویش بگویند فان کار را 
انجام دهند، خود انجام می دادند و بین گفتار 
و رفتار شــان همخوانی وجود داشــت. امام 
علی)ع( می فرماید: »هرکه خود را پیشــوای 
مردم ســازد، باید پیش از تعلیم دیگران، به 

از مؤثرترین روش تربیت فرزندان ، رفتارهاى درست والدین است. چشم و گوش کودکان و 
نوجوانان، چون دریچه اى باز است و به خوبی می بینند و می شنوند و ذهنشان، چون آیینه اى است 
که هر چیزى در آن انعکاس می یابد؛ با این تفاوت که آیینه، تصویر اشیا را در خود نگه نمی دارد، 

ولی ذهن کودکان و نوجوانان، هر چیزى را در خود نگه داشته و الگو قرار می دهد

معصومان  
علیهم السالم، 

تربیت فرزندان 
خود را از دوران 

کودکی آغاز 
می کردند؛ زیرا 
هنوز گناه، قلب 

آسمانی کودکان را 
سیاه نکرده است. 
افزون بر آن ، پدر و 
مادر همیشه توان 
تربیت فرزندان را 
ندارند، چون پیری 
توان آنان را خواهد 

گرفت
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تعلیم خویش بپردازد و تربیت کردنش، پیش 
از آن که با زبان باشــد، با رفتارش باشد و آن 
که خود را تعلیم و تربیت نماید، از کســی که 
دیگری را تعلیم می دهــد و تربیت می کند، 

شایسته  تر به بزرگداشت و احترام است.«

مهرورزی
محبت، در تربیت کــودکان ونوجوانان نقش 
کلیدی دارد. کودکان، بیشــتر از بزرگ ترها 
به محبت نیــاز دارند. آنان چنــدان توجهی 
ندارند که در کوخ زندگــی می کنند یا کاخ؛ 
اما در این جهت که محبوب دیگران هستند 
یا نه، حساســیت دارند. افزون بر آن، محبت 
در مقاوم ســازی کودکان و نوجوانان در برابر 
ناهنجاری ها بســیار مؤثر اســت؛ به همین 
جهت، از علل بزه کاری کــودکان ونوجوانان، 
فقر عاطفی شــمرده شده اســت. از این رو ، 
اهل بیت  علیهم السام محبت به کودکان را، 
جزو بهترین اعمال دانسته اند. امام صادق)ع( 
فرمود: موسی)ع( گفت: خدایا! کدام عمل نزد 
تو برتر است؟ خداوند فرمود: دوست داشتن 
کودکان؛ زیرا آنان را با توحید خود سرشته ام 
]و بر یگانگی ام آفریدم[ و اگر آن ها را بمیرانم، 

با رحمتم به بهشت داخل می گردانم.
اهل بیت  علیهم الســام، در تربیت فرزندان 

خود از اصل »محبت« اســتفاده کرده و آن 
را به خوبــی اظهار می کردند. ایــن امر، گاه با 
در آغوش گرفتن فرزند وگاهی با بوســیدن او 
نمود پیدا می کرد . انس بــن مالک می گوید: 
»من هیچ کس را ندیدم که با خانواده خود، از 
رسول خدا)ص( مهربان تر باشد.« حضرت هر 
روز صبح، بر سر فرزندان و نوادگان خود دست 
نوازش می کشــید. گفتنی اســت، از افراط و 
تفریط در محبت نسبت به فرزندان باید پرهیز 
کرد، زیرا محبت و نوازش های بی حســاب، 
مانع برخورد فرزندان با ســختی های زندگی 
می شــود؛ چنان کــه کوچک تریــن حادثه 

نامایمی آنان را از پا در می آورد.

تشویق
از جمله شــیوه های تربیتی، تشــویق است. 
تشــویق، به منظور ایجاد انگیزه ، شناسایی 
اســتعداد و قابلیت های کودکان و نوجوانان، 
امری ضروری اســت. چه بســا فرزندانی که 
از توانمندی هــا و قابلیت هــای  خود آگاهی 
نداشته باشــند و این والدین هستند که باید 
توانایی هــای فرزندان خویش را شناســایی 
کرده و آن هــا را بــه انجام کار هــای خوب 
تشــویق کنند. اهل بیت علیهم السام ضمن 
تشــویق دیگران به این امر،  فرزندان خود را 

نیز تشویق می کردند. امام سجاد)ع( فرمود: 
»من به بیماری شــدیدی مبتا شدم. پدرم 
بر بالینم آمد و فرمود: چه خواسته ای داری؟ 
عرض کردم: دوست دارم از کسانی باشم که 
درباره آنچه خداوند برایم تدبیرکرده، نپرسم. 
پدرم در مقابل این جمله، به من آفرین گفت 
و فرمود: تو مانند ابراهیــم خلیلی؛ به هنگام 
گرفتاری، جبرئیل نزدش آمد و پرسید: از ما 
کمک می خواهی؟ او در جواب فرمود: ]درباره 
آنچه پیــش آمــده،[ از غیرخداوند ســؤال 
نمی کنم. خداوند مرا کافی است و او، بهترین 

وکیل است.«

احترام
یکی از خواهش های طبیعــی نوجوانان، این 
است که مانند بزرگســاالن به شخصیتشان 
احترام شــود و به شایســتگی مــورد تکریم 
دیگران قــرار گیرند. نوجوانــان انتظار دارند 
که پــدران و مــادران و همچنین بســتگان 
و ســایر مردم ، آنــان را به چشــم یک فرد 
کامل نگاه کنند و در معاشــرت و محاوره، و 
خاصه در تمام شــئون زندگی، با آنان مانند 
بزرگساالن برخورد کنند. از این رو، اهل بیت 
علیهم الســام به احترام فرزندان ســفارش 
بســیار کرده اند. رســول خــدا)ص( فرمود: 
فرزندان خود را احتــرام نمایید و آنان را نیکو 
تربیت کنید.« امام رضــا)ع( نیز می فرماید: 
»برخــورد و معاشــرت خود را بــا کوچک و 

بزرگ، زیبا گردان.«
اهل بیت  علیهم الســام، حرمــت و کرامت 
فرزندان خود را حفظ کرده و آن ها را محترم 
می دانســتند؛ چنان کــه رســول خدا)ص( 
همیشه به امام حســن و امام حسین علیهما 

السام احترام می کردند. 
فرزنــدان نیازمند احترام انــد و اگر احترامی 
نبینند، دچــار بحران هویــت و انحرف های 
اخاقی می شــوند. نوجوانی که مورد تکریم 
پدر و مادر نباشــد، در ضمیر خود احســاس 
پســتی و حقارت می کند و همــواره از این 
احســاس درونی رنج می برد. او می کوشد تا 
به هر وســیله ، اظهار وجود کند و شخصیت 
خــود را در محیط خانــواده و اجتماع اثبات 
کند. جایی که از راه مشروع ، به این کار موفق 
نشود، به کارهای غیر مشروع دست می زند. 

سیره
محبت، در تربیت کودکان ونوجوانان نقش کلیدی دارد. کودکان، بیشتر از بزرگ ترها به محبت 

نیاز دارند. آنان چندان توجهی ندارند که در کوخ زندگی می کنند یا کاخ؛ اما در این جهت که 
محبوب دیگران هستند یا نه، حساسیت دارند

فرزندان نیازمند 
احترام اند و اگر 
احترامی نبینند، 
دچار بحران هویت 
و انحرف های 
اخالقی می شوند. 
نوجوانی که مورد 
تکریم پدر و مادر 
نباشد، در ضمیر 
خود احساس پستی 
و حقارت می کند 
و همواره از این 
احساس درونی 
رنج می برد
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وجود چنین جوانی، برای خانواده و اجتماع، 
مایــه نگرانی و ناامنی اســت . او همــواره در 
معرض انحراف و ســقوط قرار دارد و ممکن 
است مرتکب جرایم بزرگ و جنایات غیر قابل 

جبرانی بشود.

رعایت عدالت
واکنش هــای متفــاوت در برابــر رفتارهای 
یکســان فرزندان، موجب کاهــش عاقه به 
پدر و مادر و یا ایجاد کینه به خواهر یا برادری 
اســت که بیش از دیگری مــورد توجه قرار 
گرفته است. والدین باید بکوشند، با فرزندان 
خود به عدالت رفتار کننــد. اگر بنا به علتی، 
یکی از فرزندان را بیشتر دوست دارند، نباید 
عاقه  خود را آشکار ســازند، زیرا فرزندان به 
این مسئله حســاس  اند و تحمل آن برایشان 
دشوار است. در برخی خانواده ها، والدین میان 
دختر و پســر تبعیض قائل می شوند. بدیهی 
اســت که این گونه برخوردها، از نظر تربیتی 
آثار ویرانگری دارد و باید از آن پرهیز کرد. اهل 
بیت علیهم السام ضمن رعایت این امر نسبت 
به فرزندان خــود، به دیگران نیز ســفارش 
می کنند که بین فرزندان خود به عدالت رفتار 
کنید؛ چنان که دوســت دارید میان شما در 
نیکی و لطف، به عدالت و مساوات رفتار کنند.

نظارت
تربیت فرزندان، مانند پرورش نهالی است که 
نیاز به مراقبت دارد. باید به موقع، به نهال آب 
داد و شــاخ و برگ زایدش را هرس کرد تا به 
درختی پرثمر تبدیل شــود. در همین راستا، 
اهل بیــت  علیهم الســام بر رفتــار و گفتار 
فرزندان خود نظــارت می کردند؛ این نظارت 
در عرصه های مختلف توصیه شــده اســت؛ 
برای مثال ائمه  علیهم الســام بر نوع پوشش 
و انتخــاب دوســت فرزندان خــود نظارت 
می کردند . سلمه می گوید: »نزد امام باقر)ع( 
بودم که فرزندشــان امام صادق)ع( وارد شد . 
امام خطاب به او فرمود: فرزندم، آیا لباست را 
مرتب نمی کنی؟ امام صادق)ع( بیرون رفت و 
ما گمان کردیم لباسش کثیف است. سپس 
بازگشت . به امام عرض کردم: فدایت شوم، چه 
اشکالی داشــت؟ فرمود: لباسش بلند بود...« 
همچنین اهل بیت  علیهم السام مراقب بودند 

که دوستان فرزندانشان چه کسانی هستند و 
با چه کسانی رفت وآمد دارند. امام صادق )ع( 
به یکی از فرزندانش فرمــود: »فرزندم هرگاه 
می خواهی دیگران را زیــارت کنی، خوبان را 
زیارت کن و بدان را زیارت نکــن، زیرا بَدان، 
مانند صخــره ای که آب از آن نمی جوشــد و 
درختی که برگ سبز ندارد و زمینی که در آن 

نمی روید، هستند.«
متأسفانه، امروزه برخی پدر و مادرها به بهانه 
این که فرزندانشــان بزرگ شــده اند ، مراقب 
آنان نیستند. اینان پدر و مادرانی هستند که 
تا وقتی فرزند شــان جرمی مرتکب نشــده و 
روانه زندان نشوند، نمی دانند او کجاست و چه  
می کند! این در حالی است که امروزه فرزندان 
ما بیشتر از هر زمانی نیاز به مراقبت دارند، زیرا 
زمینه ناهنجاری ها افزایــش یافته و تهاجم 
فرهنگی، جوانان مــا را تهدید می کند. یکی 
از راه های مبارزه با این امــر، نظارت بر رفتار 
فرزندان است. به دلیل همین اهمیت توجه به 
اصل نظارت، معصومان  علیهم السام سفارش 
بســیار کرده اند مراقب رفتار وگفتار فرزندان 
خویش باشید، زیرا دشــمنان و جریان های 

انحرافی، عقاید آنان را نشانه گرفته اند. 
چنانچه زمینه تربیت و نظــارت بر فرزندان 
فراهــم گــردد ، آنــان زودتــر خوبی ها را 

می پذیرند .

موعظه
موعظه، عملــی اســت کــه بازدارندگی از 
بدی ها و گرایش به خوبی را در انســان ایجاد 
می کند، ســختی را از دل انســان می شوید 

و آدمــی را آمــاده اتصاف به کمــاالت الهی 
می کند. موعظه، اصل مهمی اســت که قرآن 
و رهبران الهــی، مردم و خانواده هــا را بدان 
فراخوانده اند. در قرآن کریــم از زبان لقمان 
حکیم می خوانیم: »و ]یاد کــن[ هنگامی را 
که لقمان به پســر خویش، در حالی که وی 
او را اندرز می داد ، گفت: ای پســر من! به خدا 
شرک میاورکه به راستی شرک، ستمی بزرگ 
است.« همچنین لقمان فرزندش را به نماز و 
امر  به  معروف و نهی  از منکر توصیه می کند: 
»ای پســر من! نماز را برپا دار و خود را به کار 

پسندیده وادار و از کار ناپسند بازدار.«
اهل بیت  علیهم السام نیز فرزندان خویش را 
موعظه می کردند؛ چنان که حضرت علی)ع( 
امام حســن)ع( را به خدا و معادباوری، تقوا و 
موعظه پذیری ســفارش کرد و فرمــود: »... 
پســرم! همانا تو را به ترس از خدا ســفارش 
می کنم که پیوسته در فرمان او باشی، و دلت 
را با یاد خدا زنده کنی، و به ریسمان او چنگ 
زنی. چه وســیله ای مطمئن تر از رابطه تو با 
خداست، اگر سررشته آن را در دست گیری؟ 

دلت را با اندرز نیکو زنده کن.«
یکی از اصحــاب امام صــادق)ع( می گوید: 
»خدمت امام رسیدم. فرزندش امام کاظم)ع( 
حاضر بود. امام وصیت کرد و فرمود: فرزندم! 
بــه وصیت و گفته مــن عمل کــن؛ زیرا اگر 
چنین کردی، زندگی ســعادت مند و مرگ 
پسندیده ای خواهی داشت؛ هرکس به آنچه 
خداونــد روزی او کرده راضی باشــد، بی نیاز 
است و هرکس به آنچه در دست دیگران است 

 ».چشم بدوزد، فقیر خواهد شد

والدین باید 
بکوشند، با فرزندان 

خود به عدالت 
رفتار کنند. اگر بنا 

به علتی، یکی از 
فرزندان را بیشتر 

دوست دارند، 
نباید عالقه  خود را 

آشکار سازند، زیرا 
فرزندان به این 

مسئله حساس  اند و 
تحمل آن برایشان 

دشوار است



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    88

تربیت کودک یکی از موضوعاتی است که ذهن 
تمامی والدین را به خود مشغول داشته و حتی 
بیشتر پسران و دختران مســئولیت پذیر نیز 
زمانی که به ســن ازدواج می رسند، قسمتی از 

فکرشان درگیر این مسئله می شود.
امروزه با توجه به هجوم گسترده، و احاطه افکار 
و رفتار کودکان توسط رسانه های ارتباطی، این 
امر چندین برابر مشکل شــده است. بعضی از 
والدین بر این باورند که این مشکات از آن جا 
ناشی می شــود که بچه ها را بیش از اندازه آزاد 
می گذارند و آن ها در انجــام هر کاری مجازند، 
اما عده ای هم معتقدند تنبیه و داد کشــیدن 
ســر آن ها موجب بروز این مشــکات شــده 

است. بعضی نیز تمام این مشــکات را ریشه 
در تغییرات منفــی جامعه می دانند. برخی نیز 
تلویزیــون و تماشــای آن، آگهی های متعدد 
و خشــونت های نمایش داده شــده در فیلم ها 
و برنامه های جنســی رســانه ها را عامل این 
مشکات می دانند. بی تردید جامعه و چگونگی 
تأثیرگذاری آن بــر کودکان، بخشــی از این 
مشــکات اســت، ولی بخش اعظم مشکات 
از خانه آغاز می شود. مشــکات فرزندانمان از 
خانه آغاز می شــود و می تواند داخل خانه هم 
حل شود. والدین باید دریابند که برای پرورش 
کودکان قوی، بــا اعتمادبه نفــس، مهربان و 

سازگار، قدرت در دست آن هاست.

مهم تریــن وظیفــه والدین، دوست داشــتن 
فرزندان، صرف وقــت و به کار گیــری توان و 
انرژی برای حمایــت از آن هاســت. با این که 
دوست داشتن و عشــق ورزیدن مهم ترین نیاز 
است، اما به هیچ وجه کافی نیست. بدون درک 
نیازها، والدین نمی توانند آنچه را که بچه های 
امروزی نیازمندنــد به آن هــا بدهند. بعضی 
از والدیــن نمی خواهند فرزندانشــان را تنبیه 
جسمانی کنند و یا سرشان فریاد بکشند، ولی 
راه دیگــری را نیاموخته انــد؛ در نتیجه تصور 
می کنند حال که گفتگو با فرزندشان فایده ای 

ندارد، تنبیه یا تداوم تنبیه تنها راه است.1
هم اکنون دنیای غرب نوعی از بحران پرورش 

دوستداشتن
الزماستاماکافینیست

مروریبرحقوقکودكدرزمینه
تربیتدینیتوسطوالدین

کلثوم عالی زاده 

مقاله
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کودک را تجربه می کنــد. گزارش های مربوط 
به پرخاشگری، اعتمادبه نفس اندک، آشفتگی 
و بیماری کمبود توجه، استفاده از مواد مخدره 
و خودکشــی در نوجوانی، روزبــه روز در حال 
افزایش است. امروزه در کشورهای غربی تمام 
والدین روش های تربیتی را زیر سؤال برده اند 

و به کارآمد نبودن این شیوه ها اعتراف دارند.2
پس تربیت کودکان بر اســاس روش های مؤثر 
دینی بهترین ابزار بــرای موفقیت در بازار آزاد 
رقابت روش های تربیتی اســت. بدین منظور 
بر خود الزم دانســتم جهت آشنایی و شناخت 
راه های تربیــت دینی، پیرامــون این موضوع 
تحقیق کرده تا هم نیاز خود و هم نیاز والدینی 
که مشتاق تربیت دینی فرزندانشان را برطرف 

کنم.

اهمیت ازدواج
امام باقر)ع( فرمــود: »پیغمبر)ص( فرمود چرا 
مؤمن زن نگیرد که شاید خدا به او فرزندی دهد 

که زمین را به ال اله اال اهلل سنگین سازد.«3
امام صادق)ع( نیز فرمودنــد: »هر که از ترس 
خرج و نفقه تزویج نکند، به خدا بدگمان گشته؛ 
چرا کــه خداوند می فرماید: اگر فقیر باشــند، 

خداوند از عنایت خود، بی نیازشان گرداند.«4
توصیه اسالمی در انتخاب همسر

تشــکیل خانواده تنها به خاطر ارضای غریزه 
جنســی نیســت که به هر گونه و فرمی پیش 
آمد به آن تن دهیم، بلکه مسئله نسل و شرایط 
حیات او در جامعه مورد نظر اســت. بدین نظر 
در اســام توصیه هایی راجع به انتخاب همسر 

شده است که شرح آن را مطرح می کنیم:
در انتخاب همسر کوشش بر این است که فرد 
از خانواده ای شــرابخوار، معتاد، قاطع رحم و 
فاسق نباشد. از لحاظ جسمی نیز توصیه شده 
همسر رشــید، قوی بنیه و دارای ســن و اندام 
متناســب باشــد. از نظر اخاق حدود زیادی 
مربوط به این امر است.5 همسر متدین و مؤمن 
به خداوند، حامی و تقویت کننده ایمان انسان 
اســت؛ به طوری که هرگاه در ایمان شــوهر 
ضعفی به وجود آید، به یاری اش می شتابد و در 
رفع این ضعف به او کمک می کند. نمونه چنین 
زنی همسر زهیربن قین است که در موقعیت 
حساس و بحرانی با تحریک احساسات و غیرت 
دینی شــوهرش، وجدان او را به سعادت ابدی 

نایل ساخت. حضرت علی)ع( درباره رابطه اش 
با حضرت فاطمه)س( می فرمایــد: »هرگز او 
را ناراحت و عصبانی نکــردم و او هم هرگز مرا 

ناراحت و عصبانی نکرد.«
همســر در جنبه روانی دارای کمبود نباشــد 
که موجب گرفتــاری و تباهی فرزند اســت. 
حضرت علی)ع( می فرماید: »از ازدواج با احمق 
بپرهیزید، زیرا همنشــینی با احمق مایه اندوه 
و با و فرزندش نیز بدبخت اســت.«6 زناشویی 
با کافر و مشــرک نیز نهی شده و سفارش شده 
که همســر از نظر اعتقادی فردی بی بندوبار و 
دچار بی اعتقادی نباشد، زیرا این امر در نسل اثر 

منفی می گذارد.7
وقتی به والدین انســان های بــزرگ مراجعه 
می کنیم، عاوه بر این که پدرانشــان اهل علم 
و ادب بوده اند و حال و حــرام الهی را رعایت 
می کردند، مادرانشان نیز اهل علم و شعور بوده 
و پیوسته در پی افزودن بار ایمان و معرفتشان 
بوده اند. رســول خدا)ص( فرموده اند: »کسی 
که تنها به جهت زیبایی زن بــا او ازدواج کند، 
به خواسته خود نمی رسد و کسی که به خاطر 
ثروتش با او ازدواج کند، خداوند او را به خود وا 

می گذارد.«8
با توجه به اهمیت همسرگزینی و تأثیر بسیار 
حساس آن در شکل گیری شخصیت فرزند، در 
منابع روایی از قول پیشــوایان معصوم)علیهم 
السام( توصیه هایی بیان شــده است؛ رسول 
گرامــی اســام)ص( می فرماینــد: »تََخیَّروا 
لُِنطَفِتُکم َفانِکُحوااالَکفــاَء َوانِکُحوااِلَیِهم؛ برای 
نطفه های خود محل مناسب انتخاب کنید واز 
اشخاص هم شأن خود زن بگیرید و به آن ها زن 
بدهید.«۹ در روایت دیگری، از حضرت رضا)ع( 
در پاسخ به نامه فردی که ســؤال کرده بود آیا 
به مردی که بداخاق اســت و به خواستگاری 
دخترم آمده پاسخ مثبت دهم یا خیر فرمودند: 
»اگر بداخاق اســت دخترت رابه ازدواج او در 

میاور.«10
اســام یک قاعده کلــی دارد وآن قاعده کلی 
را هم پیامبــر اکــرم)ص( بارهــا روی منبر 
فرموده اســت: »إِذا جائَُکم َمن تَرَضوَن ُخلَقُه و 
دیَنُه و اَمانََتُه یخطب اِلیکــم َفَزوَّجوُه و ااِّلّّّّ تُکن 
فِتَنٌه و فســاٌد کبیٌر؛11 هنگامــی که فردی که 
اخاق، دین و امانــت داری او را قبول دارید به 
خواستگاری نزد شما آمد، به او زن دهید و اگر 

چنین نکنید فتنه و فساد بزرگ خواهد بود.«
البته شایســته اســت که دختران و پســران 
باایمان عاوه بر دقــت و آگاهی قبل از ازدواج، 
برای برخورداری از همســر شایسته دعا کنند 
و مخصوصاً توصیه شــده در قنوت این دعا را 
َّنا َهب لَنا ِمن  تاوت کنند: »َوالَّذیَن یَقولوَن َرب
َه اَعُیــِن َو اجَعلنا لِلُمتَّقیَن  اَزواِجنا و ُذریّاتنا ُقرَّ
اِماماً.«12 علت این که اســام این همه در نحوه 
انتخاب همسر دقت دارد، مسئله تولد کودک 
اســت و غایت ازدواج، تداوم انســانی اســت. 
کمبودهایی که در ســاختمان جنین در رحم 
مادر ایجاد می شود، در عیوب و ضایعات بدنی 
خاصه نمی شود. بسیار دیده شده که امراض 
روانی و انحرافــات معنوی بــر جنین عارض 
می شود و ظاهراً هویدا نیست، ولی مادر سبب 
ایجاد شرایط و زمینه ســاز آن است. به فرموده 
موالی متقیان: »ااَلَیَّاُم تُوِضُح َســرائَِر الکاِمَنِة؛ 

گذشت زمان پنهانی ها را روشن می نماید.«13
متأســفانه در بســیاری موارد، ماک انتخاب 
همســر رعایت زیبایی، صــورت و انــدام و... 
اســت و توجهی به روحیات، اخاقیات،صفات 
پســندیده، تربیت، ایمــان و صاحیت های 

معنوی او نمی شود.
قرآن کریم می فرمایــد: »ُزیَِّن لِِِِِِِِِلنــاِّسِ ُحبُّ 
الَشــَهواِت ِمَن النِّســاءِ َو الَبنیــَن َو الَقناِطیَر 
َمِه  ه َو الَخیِل الُمَسوَّ َهِب َو اَلِفضَّ الُمَقنَطَرهِ ِمَن الذَّ
نیا و  َو االَنعاِم َو الَحــرِث ذلک َمتاُع الَحیــاةِ الدُّ
اهللُُ ِعنَدُه ُحســنُ المآِب؛ محبت امور مادی، از 
زنان و فرزندان و امــوال هنگفت از طا و نقره، 
اســب های ممتاز، چهارپایان و زراعت، در نظر 
مردم جلوه داده شــده اســت؛ این ها سرمایه 
زندگی پست مادی اســت و سرانجام نیک نزد 

خداست.«14
آیه مورد بحث، به شــش مورد از سرمایه های 
مهم زندگی اشــاره می کند که عبارتند از: زن، 
فرزند، پول نقد، مرکب های ممتاز، چهارپایانی 
که در دامداری مورد استفاده هستند )انعام( و 
زراعت ها)حرث(، که ارکان زندگی مادی انسان 
را تشــکیل می دهند. در میان این نعمت های 
مادی، زنان را مقدم داشته، چراکه در مقایسه 
با دیگر نعمت ها نقش مهم تری در جلب افکار 
دنیاپرســتان و اقدام آن ها بر جنایات هولناک 

دارد.15
امــام ســجاد)ع( در مورد مســئولیت تربیت 

وقتی به والدین انسان های بزرگ مراجعه می كنیم، عالوه بر این كه پدرانشان اهل علم و ادب 
بوده اند و حالل و حرام الهی را رعایت می كردند، مادرانشان نیز اهل علم و شعور بوده و پیوسته در 

پی افزودن بار ایمان و معرفتشان بوده اند

علت این كه اسالم 
این همه در نحوه 

انتخاب همسر 
دقت دارد، مسئله 
تولد كودك است 

و غایت ازدواج، 
تداوم انسانی است. 
كمبودهایی كه در 
ساختمان جنین در 

رحم مادر ایجاد 
می شود، در عیوب 

و ضایعات بدنی 
خالصه نمی شود. 
بسیار دیده شده 

كه امراض روانی و 
انحرافات معنوی 
بر جنین عارض 
می شود و ظاهراً 

هویدا نیست، ولی 
مادر سبب ایجاد 

شرایط و زمینه ساز 
آن است
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فرزندان می فرماینــد: »و اَِعّنی َعلی تَربَِیِتِهم و 
ِهم.«16 پــروردگارا مرا در تربیت و  تأدیِبِهم و بِرِّ
ادب کردن فرزندانم یاری فرما.« امام سجاد)ع( 
معصوم است و به تمام رموز و روش های تربیتی 
کودک آگاهی دارد، ولی در عین حال با توجه 
به عظمت ایــن مســئولیت از خداوند متعال 

کمک می طلبد.

وظایف والدین پس از تولد
رفتار دینی والدیــن: مغز کودک نســبت به 
تمام حوادث، اعمال و رفتــار اطرافیان مانند 
یک دســتگاه دقیــق فیلمبرداری اســت و از 
آنان تقلید می کند. مهر یکســان به فرزندان، 
بوسیدن و ابراز محبت مســاوی به دو کودک، 
شــب زنده داری ها، دعاهای خیر والدین و... در 
تربیت دینی کودک مؤثر اســت که درباره این 
موارد، روایاتی نیز وارد شــده است. خداوند به 
موسی)ع( فرمود: »محبت به اطفال از بهترین 
اعمال است. زیرا آفرینش آن ها بر خداپرستی 
و توحید اســت و اگر در کودکی بمیرند، داخل 

بهشت می شوند.«17
احترام به کودک: در اسام طرق مختلفی برای 
احترام به کودک ذکر شده که شامل احترام به 
نام کودک، احترام به او به عنــوان امانت الهی 
و کًا احترام به معنای وظیفه بودن اســت. با 
احترام به کودک، احترام گذاشتن به دیگران را 
به او می آموزیم. احترام به کودک یعنی رعایت 
حقوق کودک و انجام وظایفی کــه در قبال او 

داریم.
تأمین نیازهای مادی: مرد انصاری تمام اموال 
خویــش را در راه خدا صدقــه داد و هیچ مالی 
برای فرزندانش باقی نگذاشــت. خانوادة او بعد 
از مرگش گدایی می کردند، لــذا پیامبر)ص( 
فرمودند: »چنین انسانی را نباید در قبرستان 

مسلمانان دفن کرد.«
آموزش تکالیف دینی:  بچــه را باید از کودکی 
به  تکالیف دینــی عادت داد  تا در ســن بلوغ 
نسبت به آن ها رغبت داشته باشد و قبل از بلوغ 
حدود واجبــات و محرمات را بــه او بیاموزیم. 
آموزش تکالیف از سن 5 ســالگی و با یاددادن 
حمد و سوره آغاز می شود. در مورد روزه نیز با 
بیدار کردن کودک در ســحر، تشویق او برای 
روزه گرفتن و ذکر فضایل و ثواب روزه، می توان 

او را به این عبادت عادت داد.

دعای خیر والدین برای اوالد: دعاکردن جهت 
سامتی ایمان و بدن جهت مطیع بودن فرمان 

خدا در تربیت کودک مؤثر است. 
تأثیر شیر مادر: شیر همان گونه که در قوه و بنیه 
بچه تأثیر دارد، از نظر معنوی هم تأثیر عجیبی 
در روحیه بچه دارد. پس الزم است مادر باتقوا 
باشد و قبل از شــیردادن نام خدا بر زبان آورد، 
سپس استغفار کرده و با وضو به بچه شیر دهد 

و تخیات بد در سر نپروراند. 
در دوران شــیردهی مادر باید نشــاط خود را 
حفظ کند و با یاد امام حســین)ع( به کودک 
شیر دهد. در وقت شــیر دادن به کودک خود 
نگاه کنــد و در مورد ایام والدت و شــهادت با 
کودکش حرف بزند. ماجــرای فرزند آیت اهلل 
شــیخ فضل اهلل نوری اثبات کننــده این مهم 

است.18
ایجاد احســاس امنیت در  فرزنــد: مهم ترین 
مسئله برای کودک، مسئله امنیت است. امنیت 
اولین چیزی اســت که زمینه تربیت را ایجاد 
می کند. والدین، خصوصاً مــادر، با در آغوش 
گرفتن نــوزاد به او آرامش و احســاس امنیت 
می دهند زیرا خداوند رابطه ای بین صدای قلب 
مادر و آرامش نوزاد قرار داده است. یکی از آفات 
زندگی ماشینی این اســت که مهد کودک ها 
بچه ها را از مادران جدا کرده و آنان را مضطرب 

و نا آرام می کند.«1۹
لزوم محبت در خانه: دنیای امــروز، خصوصاً 
ممالک متمدنــه، جاهلیت دوم اســت؛ یعنی 
همان گونه که بی عاطفگــی در زمان جاهلیت 
حکمفرما بود، امــروزه نیــز ابرقدرت ها جان 
هزاران کودک و زن و جوان را بر اثر گرســنگی 
و ســوء تغذیه می گیرند، زیرا محبــت از بین 
رفته اســت. حال آن که محبت، الزمه تربیت 
کودک اســت و همه پیامبران نیز برای تربیت 
و خودســازی از طریق محبت فرستاده شدند. 
صفت تکبر به اندازه ای بد است که شیطان نزد 
حضرت نــوح)ع( آمد و گفــت: »مواظب باش 
تکبر به ســراغت نیاید که اگر تکبر آمد، دنیا و 

آخرتت از بین می رود.«20

روش های مستقیم
تعیین الگو

اســاس یادگیری کودک بر دیدن و شــنیدن 
اســت و والدین موظفند چشم او را به  نیکی ها 

و زیبایی های اخاقی بگشایند. الگوی راستین 
و از هر حیث شایســته، اثر فوق العــاده ای در 
حالت نفســانی کودک دارد و سهل انگاری در 
تعیین الگو بــرای فرزند، انعکاس نادرســتی 
پدید می آورد، زیرا طفل اعمــال و رفتارش بر 
اساس تقلید اســت. از نظر قرآن انسان فطرتاً 
خداجوســت و این فطرت و غریزه باید توسط 
والدین درست هدایت شــود تا سبب انحراف 
نگردد.21 در روایات نیز می خوانیم: »کلُّ َمولوِد 
دانِه و  یولَُد َعلــی الِفطرةِ حتی یکوَن اَبَــواُه یَُهوِّ
رانِــه؛22 هر بچه ای فطرتش اســام یابی  یَُنصِّ
و خدایابی اســت و اگر منحرف شــود، پدر و 

مادرش او را منحرف کرده اند.« 
نصیحت در پنهانی

نصیحت جهت اصاح عیب در پنهانی و حفظ 
آبروی شــخص تأثیر بیشتری در رفع آن عیب 
دارد، زیرا بر ماکردن عیب کســی در جمع، 
سبب دشمنی او نسبت به نصیحت کننده شده 
و نصیحت کننده را دلسوز و خیرخواه نمی داند. 
امام حسن عســکری)ع( فرمودند: »َمن َوعَظ 
اَخاُه ِسّراً فَقدزانَُه و َمن وَعَظُه َعانِیٍة َفَقد شانَُه؛23 
هر که بــرادر دینی خویــش را در پنهانی پند 
دهد، مایه زینت او شــده و کســی که او را در 
حضور دیگران اندرز دهد مایه خواری او شده.« 

تنبیه
سه قســم اســت: الف( بدنی: خطر ناک ترین 
وسیله تربیت است و نه تنها با تنبیه نمی توان 
کودک را تربیت کرد، بلکه ضررهای غیر قابل 
جبرانی هم به او وارد می شــود. تنبیه فقط در 
مواردی اســت که خودداری طفــل در انجام 
دســتورات والدین موجب لطمه بــه خود یا 
دیگران باشــد. نکته مهم این است که تنبیه 
نباید در حضور دیگران باشد و به حدی برسد 

که بدن را سیاه، سبز یا سرخ کند.
ب( لفظی: این نوع تنبیه شــخصیت کودک را 

می کوبد و موجب ترس و اضطراب او می شود.
ج( اخاقی: بهترین روش تنبیه اســت؛ مثل 
قهر کردن با بچه، نبــردن به مجلس مهمانی، 
کم کردن پــول توجیبی، محروم کــردن او از 

تفریح و گردش و...
تشویق

تشویق مؤثرترین وسیله تربیت، و سبب رغبت 
کودک برای خوب شدن اســت. رعایت نکاتی 
در تشویق ضروری است: تشویق دائمی نباشد، 

مهم ترین مسئله 
برای كودك، مسئله 
امنیت است. امنیت 
اولین چیزی است 
كه زمینه تربیت 
را ایجاد می كند. 
والدین، خصوصًا 
مادر، با در آغوش 
گرفتن نوزاد به او 
آرامش و احساس 
امنیت می دهند زیرا 
خداوند رابطه ای 
بین صدای قلب 
مادر و آرامش نوزاد 
قرار داده است
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زیرا اثر خود را از دســت می دهد، اخاق نیک 
کودک را باید تحســین کرد نه خــود او را، در 
تشــویق، کودک را با بچه های دیگر مقایســه 

نکنیم، تشویق از حد تجاوز نکند.
نوع تشــویق به تناسب ســن کودک متفاوت 
است؛ تشویق کودک 4 ساله می تواند شکات 
باشــد، ولی تشــویق کودک 10 ساله ستودن 
جنبه های مثبت او بین دوســتان و خویشان 

است. 

روش های غیر مستقیم تربیتی
ســخن غیر مســتقیم، یا به خاطر دشمنی، یا 
الیق ندانستن برای گفتگوی مستقیم و یا برتر 
بودن از مخاطب اســت؛ مانند خطاب قرآن به 
کافران به صورت غیر مستقیم و به مؤمنان به 

صورت مستقیم.
ابهام

مربی صاحب صفت زشت را مبهم ذکر می کند 
و نامی از او نمی بــرد، مثًا می گوید: »برخی از 
مردم دارای فان صفت زشت اند و آنان چه بد 
مردمی اند...« سپس در قباحت آن صفت زشت 
سخن می گوید و یا دارندگان صفت متضاد با آن 
صفت زشت را تحسین می کند. مثًا می گوید: 
»بعضی افراد چنین ویژگی دارند و خوشــا به 
حال آن ها...« ســیره پیامبــر گرامی)ص( نیز 

چنین بوده است.
تطبیق )داستان(

کودک داستان را یک امر واقعی دانسته و خود 
را همگام با آن نقش می بیند. داستان گاهی به 
منظور ارائه الگو و گاهــی برای انتقال یک پیام 
اخاقی اســت تا به متربی بفهماند که باید در 
وضع خــود تجدید نظر کند. قــرآن نیز از این 
روش فراوان استفاده کرده است. از مسائل مهم 
در بیان داســتان این است که باید به مقتضای 

سنی افراد باشد و نتیجه روشنی داشته باشد.
اولویت 

گاهی مربی بــرای نشــان دادن اهمیت یک 
موضوع به افــراد مورد نظر خود، شــخصی را 
که در نظر آنان منزلــت واالیی دارد را به فرض 
داشــتن صفت زشــتی، مورد ســرزنش قرار 
می دهد تا به آنــان بفهماند کــه آن صفت به 
قدری زشت اســت که حتی اگر فرضاً شخص 
بلندمرتبه  نیز آن صفت را داشــته باشــد، به 
مجازات گرفتار می شود، چه رسد به سایر افراد. 

مانند خطاب قرار دادن پیامبر در قرآن.
عمل

مؤثرتریــن روش غیر مســتقیم تربیت، عمل 
اســت که نتیجه بخش تر از دعوت زبانی است؛ 
برای مثال شخصی برای توجه دادن فردی که 
به همســرش به دیده خدمتگزار می نگرد، در 
حضور او به همسر خود احترام کرده و در خانه 

به او کمک کند.
اظهار اعتقاد خالف

مربی وانمود کند صفت خوبی را که در متربی 
نیست، در او موجود است و در مورد خوبی های 
آن صفت نیک با او ســخن بگوید؛ مثًا مربی 
بگوید: من می دانــم که تــو دارای این صفت 

خوب هستی، ان شاء اهلل این گونه باشد...
ایجاد عادت 

عادت دادن کودک به انجــام کارهای خوب، 
یکــی از روش هــای تربیتی اســت و زمان 
اســتفاده این روش نیــز حدود 4 ســالگی 
کودک اســت. از جمله اصــول الزامی در این 
روش عبارت اســت از: همراهــی کودک در 
هنگام انجام کار، تــداوم کار، نظارت بر انجام 
کار کــودک، پرهیز از ســختگیریـ  تا عمل 
مورد نفرت کودک قــرار نگیــردـ  و ارتباط 
دادن کودک بــا محیط هــای مذهبی برای 
کمک بیشــتر.24 امام علی)ع( فرمود: »چنان 
نباشد که به وسیله تو خانواده ات و خویشانت 
 25».بدبخت ترین و شقی ترین مردم باشند

پاورقی ها:
1 . جان گری، تربیت فرزندان در کنار عالی ترین روابط زناشویی، 

مهرداد انتظاری، بدرقه جاویدان، 1383، ص 18 - 17
2 . همان، 28 - 26

3 . حسن ابن فضل، طبرسی، مکارم اخاق، ص 1۹6
4 . نور/32

5 . علی، قائمی، نقش پدر در تربیت، ص 76
6 . محسن، ما احمدی، ازدواج و تربیت انسان قبل از تولد، 

ص 66
7 . علی، قائمی، نقش پدر در تربیت، ص 76

8 . همان، ص 61
۹ - کنز االعمال ، ج 15 ، حدیث 43400

10 - سیما ، مخبر، ریحانه بهشتی یا فرزند صالح، ص 25
11- عامه محمد باقر ، مجلسی، ج 103، ص 372

12 - فرقان/74
13 - محمد تقی، فلسفی، گفتار فلسفی، ج1، ص 106

14 -  آل عمران / 14
15 . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب 

االسامیه، 1385، ج 3، ص 202
16 . صحیفه سجادیه، ســید احمد قمری، نشر سبحان، 

1385 ، ص 170
17 . حسین، مظاعری، تربیت فرزند از نظر اسام، ص 8۹

18 . حسین، مظاهری، 7۹ - 80
1۹ . احمد، علم الهدی، همســرداری، بچه داری، تعامل به 

جوانان، ص 51 - 4۹ 
20 . ابن جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، اصول 

کافی، تهران، مکتبة االالمیه، 13۹2، ج 73، ص 423
21 . علی، قائمی، ص 280 - 27۹

22 . شیخ عباس، قمی، سفینه البحار، ص 373
23 . تحف العقول، قم، بصیرتی، ص 368

24 . سید مهدی، موسوی کاشــمیری، روش های تربیت، 
ص ۹5 - ۹3

25 .عبد الواحد اآلمــدی، التمیمی، غرر الحکم، دار الکتب 
االسامیه، 1381، ص 745

نصیحت جهت اصالح عیب در پنهانی و حفظ آبروی شخص تأثیر بیشتری در رفع آن عیب 
دارد، زیرا بر مالكردن عیب كسی در جمع، سبب دشمنی او نسبت به نصیحت كننده شده و 

نصیحت كننده را دلسوز و خیرخواه نمی داند

مؤثرترین روش 
غیر مستقیم تربیت، 

عمل است كه 
نتیجه بخش تر 
از دعوت زبانی 

است؛ برای مثال 
شخصی برای 

توجه دادن فردی 
كه به همسرش به 

دیده خدمتگزار 
می نگرد، در حضور 

او به همسر خود 
احترام كرده و در 
خانه به او كمك 

كند
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نگاه

در آموزه های دین اسام تفاوت آشــکاری میان نقش اجتماعی زن و 
مرد مشاهده می شــود، این تفاوت ابداً به معنای تفاوت ارزش انسانی 
آنان نیست، ارزش انسانی زن و مرد مساوی است، اما ساختار وجودی و 
به تبع، کارکردهای آنان در جامعه متفاوت است، برای تقریب به ذهن، 
یک ماشین سواری و یک ماشین باری را با ارزش مادی یکسان و قیمت 
مســاوی در نظر بگیرید. کار ویژه و نقش این دو وسیله متفاوت است؛ 
یکی به درد جابه جایی مســافر و دیگری به درد انتقــال بار می خورد. 
نظر به این کارکرد متفاوت، شــکل ظاهری و ســاختار درونی آن ها 
نیز متفاوت درست شده اســت. یکی ظریف و زیبا و دیگری سخت و 
سنگین است. به جهت همین ســاختار مختلف، احکام مختلفی نیز 
برای عبور و مرور آنان وضع شده اســت، مثًا برای ماشین باری جاده 
اختصاصی قرار داده شده و در ساعات مشــخصی در مناطق مرکزی 
شــهر نباید بیاید، اما هر دو وســیله برای نیازهای جامعه الزم بوده و 
صنعتگران خبیر با در نظر گرفتن این نیازها، دو گونه مختلف ماشین 
را طراحی و تولید کرده اند، بدون این که هیچ یــک بر دیگری برتری 

داشته باشد.
زن و مرد نیز همین گونه اند، دو ساختار متفاوت ظاهری و درونی برای 
آنان در نظر گرفته شــده و هر یک برای ایفای نقش اجتماعی خاصی 
آمادگی یافته است و به جهت همین ســاختار مختلف، احکام شرعی 

همارزش
امامتفاوت
اجتماعیهاینقشبهنگاهی
زنومردازدیدگاهاسالم

محمد عالم زاده نوری
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متفاوتی برای آنان قرار داده شده است. اما این ساختار و کارکرد و احکام 
متفاوت هرگز به این معنا نیست که ارزش انسانی یکی بیش از دیگری 
اســت، هر دو برای جامعه مورد نیاز بوده و خدای حکیــم هر دو را به 
دســت قدرت خود طراحی و خلق فرموده بدون این که هیچ یک حق 

فخرفروشی بر دیگری داشته باشد.

کارکردن زن خارج از خانه
کار کردن زن خارج از خانه باید از جوانب مختلف بررســی شود و این 
مختصر، مجال پرداخت همه آن نیست، اما با توجه به آموز ه های دینی 

چند گزاره را به نحو قطعی می توان در این باره بیان کرد:
اول این که کارکــردن خارج از خانــه اولویت اول زن نیســت، بلکه 
مسئولیت های خانوادگی؛ یعنی همسرداری، فرزندداری و خانه داری 

بر کار بیرون از خانه ترجیح دارد.
توجه به فرمان پیامبر اکرم)ص( و پســند حضرت زهرا)س( که از آن 
در حدیث زیر به »نهایت سرور و خوشحالی« یاد شده است، فرهنگ 

مورد نظر و الگوی مطلوب دینی را آشکار می سازد:
ِ)ص( فِی الِْخْدَمِة َفَقَضی َعلَی  » تََقاَضی َعلِی َو َفاِطَمُة إِلَی َرُســوِل اهللَّ
َفاِطَمَة بِِخْدَمِة َما ُدوَن الَْباِب َو َقَضی َعلَی َعلِــّی بَِما َخلَْفُه. َقاَل: َفَقالَْت 
ِ)ص(  ُ بِإِْکَفائِی َرُسوُل اهللَّ ورِ إاِلَّ اهللَّ ــرُ َفاِطَمُة َفایْعلَُم َما َداَخلَِنی ِمَن السُّ
َجاِل« 1 »امام علی)ع( و فاطمــه زهرا)س( از پیامبر  َل ِرَقــاِب الرِّ تََحمُّ
اکرم)ص( درباره کارها رهنمود خواستند، پیامبر اکرم)ص( کارهای 
داخل منزل را بر عهــده فاطمه)س( و کارهای بیــرون در را بر عهده 
علی)ع( نهادند، فاطمه زهرا)س( فرمــود : هیچ کس نمی داند از این 
تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم، زیرا رســول خدا)ص( مرا از 

تحمل مسئولیت های مردانه معاف داشت.«
دوم این که نوع فعالیت اجتماعی زن با ســاختار روحی و روانی او باید 
تناسب داشته باشد. اشــتغال به کارهای ســنگین مردانه برای زن 
موجب فرسایش روانی و مانع انجام بهینه وظایف مادری و همسری 
است. در مقابل، فعالیت ها و مشاغلی مانند معلمی و پرستاری که در 
آن مقوله مراقبت و رســیدگی ملحوظ اســت، عاوه بر این که نوعی 
نقش آفرینی اجتماعی اســت، کامًا با ساختار فطری زن هماهنگ و 

ارضاکننده روح لطیف زنانه اوست.
سوم این که با در نظر گرفتن شــرایط و مقتضیات روز، گویا نمی توان 
همه ســرمایه زن را به محیط خانه متعلق دانســت و زن را به حضور 
در خانه منحصر کرد، زیــرا وفور امکانات رفاهی جدید باعث شــده 
که زحمت بسیاری از کارها کم شــده و فراغت زیادی برای زن پدید 
آمده اســت، اگر از این فراغت زن بهره بهینه گرفته نشود، چه بسا با 
امور ناسالم پر شــود، لذا می توان توصیه کرد که زن پس از آن که به 
کار همســرداری، فرزندداری و خانه داری به عنوان اولویت های اول 
پرداخت، باقی مانــده فراغت خود را به فعالیت هــای اجتماعی مفید 
اختصاص دهد. طبیعی اســت که در اواخر دوره حمل و نیز آغاز دوره 
کودکی فرزندان، برنامه کاری مادر در محیط خانه بسیار متراکم است 
و فرصت فارغی برای کارهای دیگر باقی نمی ماند، اما وقتی کودکان 

دوره پرزحمت اولیه را گذرانده و به اســتقال نســبی دست یافتند، 
زحمت مادران کاهش می یابد و فرصــت و فراغتی برای آنان حاصل 
می شود که با فعالیت های مفید و متناســب اجتماعی قابل پرکردن 

است.

برترین مسئولیت های زن
انتقال فرهنگ و تربیت نسل آینده، از برترین مسئولیت های زن است. 
خداوند زن را در محیط خانه یک عنصــر فرهنگی و تربیتی قرار داده 
و تربیت نســل فردا را بر دوش او نهاده است. محیط کوچک خانواده، 
کانون زندگی مشــترِک یک عنصر تربیتیـ  فرهنگی به نام زن و یک 
عنصر اقتصادیـ  اجتماعی به نام مرد اســت. در شبکه تقسیم کار و 
نظام توزیع نقش مطلوب دین، مرد موظف است با تاش اقتصادی و 
اجتماعی خود، نفقه زن را تأمین کند و دغدغه معیشــت را از ذهن او 
بزداید تا زن در ایفای نقش فرهنگی تربیتی خود موفق باشد. زن نیز با 

تاش پی گیر خود به تولید ارزش های پایدار همت گمارد.
پروردگار بزرگ نیز به حکمت واســع خود امکانــات الزم برای انجام 
این مســئولیت مهم را در اختیار زن قرار داده اســت؛ مهم ترین ابزار 
تأثیرگذاری شــخصیتی، قدرت ارتباط اســت و انتقال فرهنگ تنها 
در بستر ارتباط امکان پذیر اســت. خدای حکیم زن را به کارآمدترین 
ابزارهای ارتباطیـ  که احســاس و عواطف لطیف و قدرت جوشــان 
سخن گفتن استـ  مجهز ســاخته تا در ایفای نقش خود، احساس 

تکلف نکند.

تعارض هنجاری در میان دختران امروز
نسل دختران امروز جامعه ما با نوعی دوگانگی هنجاری روبه روست، 
از یک طرف به صورت فطری به مســئولیت خانوادگی و تربیت نسل 
فردا تعلق دارد، از سوی دیگر به تحصیل دانشــگاهی و کارکردن در 
بیرون خانه تشویق می شــود. سیاست تشویق دختران به تحصیات 
عالی چنان کارگر افتاده که آمار دانشجویان دختر به دو برابر پسران یا 
بیش از آن ارتقا یافته است و در همه رشته ها و تخصص های مرتبط و 

غیر مرتبط حضور فعال دختران ماحظه می شود.
این رویه باعث شده که در مرحله اول سن ازدواج باال رفته است، زیرا 
دختران برای ادامه تحصیات نیازمند فرصت و فراغتی هستند که با 
قبول مسئولیت خانواده سازگار نیست، دوماً شانس ازدواج دختراِن 
تحصیل کرده پایین آمده اســت، زیرا اگر قرار باشد با همتای علمی 
خود ازدواج کننــد، تنها نیمی از آنان امــکان ازدواج دارند. از طرفی 
عاقه شــدید به شاغل شــدن و شــخصیت پیدا کردن! در محیط 
کاری خارج از خانه، آنان را به دنبال کاری آســان و مناسب کشیده 
به صورتی که غالباً بدون توجه به رشــته تخصصی و توانمندی ویژه 
خودـ  و گاهی صرفاً برای کســب درآمد یا اعتبار اجتماعیـ  به قبول 

کارهایی با درآمد کم و جایگاه نامناسب رضایت می دهند.
سوماً فرصت های شغلی توسط همین نسل از دختراِن تحصیل کرده 
به سرعت اشغال شــده و احتمال پیدا کردن کار مناسب برای پسران 

نسل دختران امروز جامعه ما با نوعی دوگانگی هنجاری روبه روست، از یک طرف به صورت 
فطری به مسئولیت خانوادگی و تربیت نسل فردا تعلق دارد، از سوی دیگر به تحصیل دانشگاهی 

و کارکردن در بیرون خانه تشویق می شود

فعالیت ها و 
مشاغلی مانند 

معلمی و پرستاری 
که در آن مقوله 

مراقبت و رسیدگی 
ملحوظ است، 

عالوه بر این که 
نوعی نقش آفرینی 

اجتماعی است، 
کامالً با ساختار 

فطری زن 
هماهنگ و 

ارضاکننده روح 
لطیف زنانه اوست
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اگر نگاه تجزیه نگر 
و انتزاعی را کنار 
بگذاریم و روابط 
شبکه ای موضوعات را 
در برنامه های فردی و 
سیاست گذاری های 
اجتماعی لحاظ کنیم، 
حتماً باید در بررسی 
مسائل زنان از جمله 
اشتغال آنان، تأثیرات 
آن بر خانواده، بر 
اقتصاد جامعه، بر 
هویت جنسی زن، بر 
ارتباط با خدا و بر همه 
حوزه های حیات او را 
در نظر بگیریم

نگاه

به شدت پایین آمده است، زیرا معموالً دختران قانون پذیرتر هستند 
و کار را بهتر، دقیق تر و ظریف تر از پســران انجام می دهند و به جهت 
آن که مســئولیت مســتقیم تأمین نفقه بر دوششــان نیست، کم 
توقع ترند و به درآمد کمتری قناعت می کننــد، از جانب کارفرما نیز 
قابل کنترل تر و در مقابل او تحت فرمان ترند، جذابیت های زنانه هم 
دارند، به این جهات هر کارفرمایی آنان را بر پســران ترجیح می دهد. 
به این ترتیب نایاب شدن فرصت شغلی برای پسران، معضل ازدواج را 

پیچیده تر کرده است.
چهارماً به جهت ســن باال، شــرایط هر دو طرف پســر و دختر برای 
ازدواج به شدت سخت و سنگین شــده و دقت، وسواس و احتیاط باال 
رفته است. با باالرفتن ســن، افزایش توقع، محدودیت های اجتماعی 
و پایدارشدن صفات شــخصیتی در طرفین، اگر ازدواجی هم صورت 

گیرد و خانواده ای تشکیل شود، استحکام آن زیاد نیست.
گویا تنها راه حل این معضات چندالیه، بازگشــت به استانداردهای 
دینی در ازدواج زودهنــگام، اولویت دادن زنان به مســئولیت های 
خانوادگی، مقدس شــمردن وظایف فرهنگــی و تربیتی درون خانه 
و جهت دهی تحصیات عالی در خدمت انجام مســئولیت های زنانه 
باشد. به جای رشــته ها و تخصص های نامرتبط، باید دانش و مهارت 
زنان را در انجــام وظایف اصلی خود بــاال برد و هرگز بــه تبعیت از 

الگوهای غربی با ساختار فطری آنان مقابله نکرد.
تبیین بســیار زیبایی از این موضوع در کام فاضــل ارجمند و برادر 
گرامی حجت االســام زیبایی نژاد ذکر شــده که خاصــه آن را در 
ادامه بحــث می آورم: »امروزه بــرای ارزیابی وضعیــت موجود زنان 
و اندازه گیری میــزان توســعه یافتگی، به شــاخصه های مبتنی بر 
نظریه های مدرِن تربیــت و علم که تمایزات جنســی را به کل نفی 

می کنند استناد می شــود؛ شــاخصه ها و کمیت هایی مانند میزان 
تمایل به شــرکت در کنکور سراسری، شــمار زنانی که تحصیات 
عالیه دارند، میزان حضــور زنان در مناصب سیاســی، فراوانی زنان 
شــاغل و جویای کار و غیره، در حالی که اگر نگاه تجزیه نگر و انتزاعی 
را کنار بگذاریم و روابط شــبکه ای موضوعات را در برنامه های فردی 
و سیاســت گذاری های اجتماعی لحاظ کنیم، حتماً باید در بررسی 
مسائل زنان از جمله اشــتغال آنان، تأثیرات آن بر خانواده، بر اقتصاد 
جامعه، بر هویت جنســی زن، بر ارتباط با خدا و بــر همه حوزه های 
حیات او را در نظر بگیریم. هرگز نبایــد عرصه های گوناگون زندگی 
را به  صورت بسته های مســتقل تحلیل کرد؛ عرصه  حیات اجتماعی 
زن جدا از عرصه حیات خانوادگی و شخصی او نیست، بلکه این اجزا 
مکمل یکدیگرند. اشــتغال و تحصیات عالیه برای زنــان، تنها در 
صورتی پیشــرفت اســت که معرفت به خدا، میزان تعهد اجتماعی، 
میزان اخاق حســنه، میزان ارتباطات خانوادگی و غیره را در وجود 

او رشد دهد.«
متأســفانه الگوگیری از فرهنگ غرب منجر به جابه جایی ارزش های 
جنسیتی و تقویت تمایات مردانه در زنان شد و ارزش خانواده را برای 
آنان در اولویت دوم قرار داد. به این ترتیب سن ازدواج باال رفت و تعداد 
فرزندان کم شد، اشتغال و تحصیات برای زن اولویت اول شد و غیره 
تا پس از همه این ها، تعدادی از زنان بتوانند در شــرایط مشابهی در 
کنار مردان قرار گرفته و با مردان رقابت کنند و مدیریت سطوح باال را 

بر عهده گیرند.
در آموزه های دینی »نسبت زن با خانواده« در مقایسه با »نسبت مرد 
با خانواده« متفاوت تعریف شده است. اولویت نخست زن باید ایجاد 
آرامش روانی در خانواده باشــد و حضــور زن در عرصه اجتماعی در 
رتبه آخر قرار دارد. مراتب و اولویت های ارزشــی برای زن این گونه 
است؛ اول همســری، دوم مادری، ســوم خانه داری و چهارم فعالیت 
اجتماعی، اما در ارزش گذاری برای مرد، نخســت فعالیت اجتماعی 
و بعد خانواده لحاظ می شــود. عامه طباطبایی در کتاب »المیزان« 
از مجموع ادله اســتنباط کرده اند که زن غیر از کسب معارف الهیه و 
ارتباطات خانوادگی وظیفه واجب اجتماعی ندارد؛ یعنی اگر جامعه 
بدون مهندس و پزشک بماند و نیازهای تأمین  ناشده ای داشته باشد، 

گناهش گردن مردان است و تکلیفی بر عهده زنان نیست.
جایگاه اصلی زن را باید در عرصه فرهنگ )به معنای مجموع ارزش ها، 
عقاید، ســنت ها، نمادها، هنجارها( دید. مهم ترین هنر زنـ  چه در 
عرصه حیات خانوادگی چه در عرصه حیات اجتماعیـ  این است که 
ارزش های پایدار تولید کند و آداب حسنه را به نسل بعد منتقل کند 
یا آداب رذیله را اصاح کند. حضور زن در عرصه های فرهنگی، الزمه 
تمدن سازی اسامی، کمال اجتماعی و رشد دینی است که در ادبیات 

 .توسعه نیز به آن توجه می شود

پی نوشت:
1  . قرب االسناد، ص52
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هالل

جشن انقالب در هـالل احمـر
انسجام بخشی در داخل و 

اعتمادسازی  در بیرون
#24امدادگر در فضای مجازی

تصویر یک امدادگر شهید 
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کلمه نخست

همزمــان با ســی و نهمین ســالگرد پیروزی 
انقاب اسامی، پروژه های عمرانی قابل افتتاح 
هال  احمر در سراسر کشــور به بهره برداری 
می رسد. بر این اســاس مرکز اداریـ  امدادی 
شهرستان نجف آباد و ساختمان EOC اصفهان 
در اســتان اصفهــان، پایگاه امــداد جاده ای 
جاشک در استان بوشهر، پایگاه امداد جاده ای 
مســجد شــکر شهرســتان طبس در استان 
خراسان جنوبی و ســوله ورزشی و ساختمان 
امور جوانان شهرســتان گنابــاد در دهه فجر 

افتتاح شد.
بــه عــاوه ســاختمان اداری و ســاختمان 
چندمنظوره فرهنگیـ  ورزشــی آغاجاری در 
استان خوزستان، پایگاه چهار برکه الرستان، 
مرکز اداری و امدادی شعبه شهرستان المرد 
و ســوله انبار امدادی شهرستان قیر و کارزین 

در اســتان فارس، پایگاه امداد جــاده ای پل 
بهادرآباد شهرســتان کهنوج و پایــگاه امداد 
جاده ای گل گهر شهرستان سیرجان در استان 
کرمان، ســاختمان اداری و انبارهای امدادی 
سنندج در استان کردستان، ساختمان اداری 
و امدادی مینــاب و انبار امــدادی خمیر در 
استان هرمزگان و پایگاه امداد جاده ای گردنه 
شهرستان اسدآباد و ساختمان اداری و درمانی 
شهرســتان رزن از دیگر پروژه هایی است که 
همزمان با دهه فجر در اســتان های مختلف 

کشور راه اندازی و افتتاح شد.
همچنین آشــیانه بالگرد و ساختمان امدادی 
بجنورد در استان خراسان شمالی و سوله انبار 
امدادی شهرستان اراک در استان مرکزی نیز 
همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی انقاب 
اســامی به بهره برداری رســید که همگی از 

طرح هایی هســتند که امدادگران زحمتکش 
هال احمر را در ارائــه خدمات بهتر به مردم و 
کشور یاری می کنند. در ادامه به برخی از این 

طرح ها می پردازیم. 

انبار امدادی بندر خمیر 
با حضور رئیس جمعیت هــال احمر، رئیس 
سازمان امداد نجات، اصحاب رسانه و جمعی 
از مدیــران اســتان هرمزگان، انبــار امدادی 
جمعیت هال احمر بندر خمیر با مســاحت 
۹00 متر افتتاح شد. در آیین افتتاح این انبار 
امدادی، دکتــر علی اصغر پیونــدی، رئیس 
جمعیــت هال احمــر، با تأکید بــر اهمیت 
ســاخت انبارهای امدادی در کشــور گفت: 
با توجه به گســتردگی اســتان های کشور و 
همچنیــن حادثه خیز بودن کشــور، موضوع 
ساخت انبارهای امدادی و دپوی اقام امدادی 

از برنامه های اصلی جمعیت هال احمر است.
پیوندی با بیــان این که وظیفــه هال احمر 
خدمت به مردم در زمان حادثــه و رفع آالم و 
دردهای آنــان در زمان وقوع حوادث اســت، 
افزود: ما می بینیم کشــورهای پیشرفته دنیا 
امروز بیشــترین هزینــه و توجه خــود را در 
بخش آموزش همگانــی در برابر بحران دنبال 
می کنند. آموزش در حوزه امداد، هم مفیدتر 
و هم کم هزینه تر از پاسخ گویی است. موضوع 
آموزش و نقش هر ســازمان در بحــران باید 

توسط تمام دستگاه های کشور دنبال شود.

احمرهاللجمعیتعمرانیپروژه22افتتاح
همزمانبادههفجرانقالباسالمی

جشنانقالبدر
هـاللاحمـر
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رئیس جمعیت هال احمر در پایان ســخنان 
خود در این مراســم، از پیگیری برای ساخت 
ســاختمان اداری جمعیت هال بندر خمیر، 
یک پایگاه امدادونجات ساحلی و همچنین یک 

ساختمان آموزشی در این شهرستان خبر داد.

افتتاح »مرکز جراحــی محدود مادر« 
هالل احمر در آبادان

افتتاح ســاختمان های اداری و ســالن چند 
منظــوره جمعیت هــال احمر شهرســتان 
آغاجــاری و مرکــز جراحــی محــدود مادر 
جمعیت هال احمر آبــادان با حضور دبیرکل 
جمعیت هال احمر اســتان خوزستان انجام 
شد. بازدید از زمین 27 هکتاری و آزمایشگاه 
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی 
جمعیت هال احمر اهــواز، دیدار با نجاتگران 
پایگاه امدادونجات رامشــیر، دیدار با خانواده 
شهید محمد هادی نژاد، شــهید مدافع حرم 
و از امدادگــران باســابقه هال احمــر اهواز، 
دیدار با نجاتگــران پایــگاه امدادونجات امام 
صادق)ع( ســربندر، بازدید از استخر و زمین 
40 هکتاری جمعیت هال احمر خرمشــهر، 
از دیگر برنامه های سفر محمدی نسب به اهواز 

همزمان با دهه فجر بود که به انجام رسید. 

از افتتاح مرکز جراحی و دندانپزشــکی 
هالل کرمــان تا راه اندازی ســاختمان 

Eoc جدید
مرکز جراحی و دندانپزشــکی تحت بیهوشی 
هال کرمان با حضور دکتر علی اصغر پیوندی 
افتتاح و همچنین مرکز جدید کنترل مدیریت 
بحران Eoc اســتان راه اندازی شد. دکتر علی 
 Eoc اصغر پیوندی در مراســم افتتــاح مرکز
استان کرمان به ســابقه وقوع حوادث تلخ در 
استان کرمان اشــاره کرد. وی گفت: واقعیت 
این است که کشور ما یکی از حادثه خیزترین 

کشورهای دنیاست.
پیوندی با بیان این که جمعیــت هال احمر 
ایران با ۹3 سال سابقه خدمت مورد اطمینان 
مردم کشور است گفت: جمعیت هال احمر 
ایران با توانمندی های بســیار خود در دنیا نیز 
شناخته شــده اســت و به عنوان عضو هیئت  
حاکمه فدراسیون بین المللی جمعیت هال 

احمر و صلیب سرخ شناخته شده است.

پیوندی با بیان این که جمعیــت هال احمر 
داری 531 پایــگاه امدادونجات در سراســر 
کشور اســت افزود: این میزان پایگاه با توجه 
به مخاطرات کشور کافی نیست و می بایست 
تعداد پایگاه ها در سراســر کشور افزایش پیدا 

کند.
همچنیــن 2 پایــگاه امدادونجــات بیــن 
شهری)جاده ای( گل گهر ســیرجان یادمان 
»شهید علی شــیر آبیار« و پایگاه پل بهادرآباد 
یادمان »شــهید جواد خانه گیــر« با حضور 
رئیس جمعیت هال احمر در اســتان کرمان 
به بهره برداری رســید. این پایــگاه در محور 
ســیرجانـ  شــیراز قرار دارد کــه زمین آن 
توســط مجتمع معدنی گل گهــر به جمعیت 
هال احمر اهدا شده است. پروژه احداث این 
پایگاه در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع و 
زیربنای 250 متر مربع از سال ۹3 آغاز شد و 

امروز به بهره برداری رسید.
پایگاه امدادونجات بین شهری )جاده ای( پل 
بهادر آباد یادمان »شهید جواد خانه گیر« واقع 
در دوراهی شهرســتان های کهنوج و رودبار 
جنوب قرار دارد که زمین آن به جمعیت هال 
احمر اهدا شده است. پروژه احداث این پایگاه 
در زمینی به مساحت 2 هزار و 500 مترمربع 
و زیربنای 250 متر مربع از سال ۹3 آغاز شد و 

امروز به بهره برداری رسید.

اســتان  هوایی  امدادونجات  پایــگاه 
خراسان شمالی افتتاح شد

ســاختمان امدادیـ  اداریـ  آموزشی هال 
 احمر شهرستان بجنورد و پایگاه امدادونجات 
هوایی اســتان خراســان شــمالی با حضور 
رئیس جمعیت هال احمر در این اســتان به 
بهره برداری رســید. دکتر پیوندی به منظور 
بازدید از توانمندی های جمعیت هال احمر 
خراســان شــمالی و افتتاح و بهره برداری از 
پروژه های عمرانی هال احمر به این اســتان 

سفر کرد.
ساختمان اداری، امدادی و آموزشی جمعیت 
هال احمر شهرستان بجنورد، امروز با حضور 
رئیس جمعیــت هال احمر بــه بهره برداری 
رســید. دکتر پیوندی همچنیــن از درمانگاه 
تخصصی و فوق تخصصی امام رضا)ع( بازدید 
کــرد. بهره بــرداری از پروژه عمرانــی پایگاه 

پشتیبانی عملیات )آشیانه بالگرد، پد و باند(، 
ساختمان اداری، افتتاح انبار هزار متر مربعی 
پایگاه پشــتیبانی عملیات اســتان، بازدید از 
بازگشایی معابر، آسفالت و جدول بندی پایگاه 
پشــتیبانی عملیات و افتتاح ساختمان پایگاه 
امدادونجات بین شــهری سنخواست از دیگر 
برنامه های رئیس جمعیت در استان خراسان 

شمالی است.
مجموعه امداد هوایی شامل آشیانه، پد و باند 
بالگرد و پایگاه پشــتیبانی عملیــات، یکی از 
طرح های مهم امدادونجات است که با حضور 
رئیس جمعیــت هال احمر بــه بهره برداری 

رسید.

بنا بر این گــزارش، برای بهره بــرداری از این 
طرح امداد هوایی که عملیات ســاخت آن از 
سال 8۹ آغاز شــد، بیش از دو میلیارد و 540 
میلیون تومــان از اعتبــارات جمعیت هال 
احمر، ســفر رهبری و تملک اســتانی هزینه 
شــد. همچنین انبار امدادی هزار متر مربعی 
و بازگشــایی معابر و آسفالت پایگاه پشتیبانی 

دکتر پیوندی: جمعیت هالل احمر ایران با توانمندی های بسیار خود در دنیا نیز شناخته شده 
است و به عنوان عضو هیئت  حاکمه فدراسیون بین المللی جمعیت هالل احمر و صلیب سرخ 

شناخته شده است
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عملیات این اســتان نیــز با حضــور رئیس 
جمعیت هال احمر افتتاح شد.

افتتاح پایگاه امداد هوایی جمعیت هالل 
احمر استان کردستان

پایــگاه امداد هوایــی جمعیت هــال احمر 
استان کردســتان با حضور دبیرکل جمعیت 
هال احمر پایگاه امداد هوایی جمعیت هال 
احمر استان کردســتان افتتاح شد. این پایگاه 
در زمینــی به مســاحت 3 هزار  متــر مربع و 
با اعتباری بالــغ بر 7 میلیــارد تومان احداث 
شده است. پروژه بعدی نیز مربوط به مجتمع 
لجســتیک با آمادگی جمعیت هال احمر در 
زمینی به مساحت 12 هزار و 500 متر بوده که 
یک مجتمع امدادی و انباری برای انبار کردن 
مایحتاج و ضروریات جمعیت هال احمر بوده 
و دارای چهار سوله و یک ســاختمان اداری با 
فضای بزرگ بــا اعتباری بالغ بــر 5 میلیارد و 

500 میلیون تومان است.
بنا بر این گزارش، افتتاح کلینیک درمانی یکی 
دیگر از پروژه های خدماتی و امدادی جمعیت 

هال احمر کردستان است که شامل واحدهای 
گفتاردرمانی، شنوایی ســنجی، کادر درمانی، 

فیزیوتراپی و واکسیناسیون حجاج است.
و  کاردرمانــی  کلینیــک  همچنیــن 
شنوایی سنجی هال احمر استان کردستان 
با حضور دبیرکل جمعیت هال احمر افتتاح 
شــد. این مرکز با مشــارکت جمعیت هال 
احمر اســتان کردســتان و مجمــع خّیرین 
ســامت افتتاح و مــورد بهره بــرداری قرار 
گرفت. دبیرکل جمعیت هــال احمر پس از 
افتتاح کلینیک کاردرمانی و شنوایی سنجی 
جمعیت هال احمر اســتان کردســتان از 
بخش هــای مختلف ایــن کلینیک شــامل 
فیزیوتراپــی، گفتاردرمانــی، کاردرمانــی، 

توانبخشی و شنوایی سنجی بازدید کرد.

افتتــاح مجتمع امــدادی، فرهنگی و 
ورزشی گناباد 

مراســم افتتاحیه مجتمع امــدادی فرهنگی 
امدادی ورزشــی جمعیت هال  احمر گناباد 
برگزار شــد. در این مراســم دکتر علی اصغر 

پیوندی، رئیس جمعیت هال احمر، مرتضی 
سلیمی، رئیس ســازمان امداد نجات، حمید 
بنایــی، نماینده مــردم شهرســتان گناباد و 
بجستان در مجلس شورای اسامی و جمعی 

از مسئوالن استانی حضور داشتند.
دکتر پیوندی ضمن ابراز خرســندی از حضور 
در جمع مردم گناباد عنــوان کرد: هال احمر 
یک ارگان امدادی و مردم نهاد است که از منابع 
مالی مختلفی بهره مند است. دولت بخشی از 
منابع هال احمر را تأمیــن و هال احمر نیز  
به عنوان معین دولــت در بخش های مختلف 

مشغول به خدمت رسانی است.

افتتاح ســاختمان اداری جمعیت هالل 
احمر میناب

رئیس جمعیت هال احمر در ادامه سفرهای 
خود به استان های شرقی و جنوبی کشور وارد 
استان هرمزگان شد و با حضور در شهرستان 
میناب، ساختمان جدید اداری جمعیت هال 
احمر میناب را افتتاح کــرد و درباره جایگاه و 
 .اهمیت هال احمر به سخنرانی پرداخت

رئیس جمعیت 
هالل احمر:  هالل 
احمر یک ارگان 
امدادی و مردم نهاد 
است که از منابع 
مالی مختلفی 
بهره مند است. 
دولت بخشی از 
منابع هالل احمر 
را تأمین و هالل 
احمر نیز  به عنوان 
معین دولت 
در بخش های 
مختلف مشغول 
به خدمت رسانی 
است
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گزارش

مسئوالن ارشد جمعیت هال احمر، در ســی و نهمین سالروز پیروزی 
پرشکوه انقاب اسامی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن، حضور پررنگ 
و شوری داشتند و همچنین بیش از 30 هزار نفر به پست ها و پایگاه های 

امدادی جمعیت در سراسر کشور در این روز مراجعه کرده اند. 
حجت االسام والمســلمین معّزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هال 
احمر با همراهی دکتر پیوندی، رئیس جمعیت هال احمر، ضمن حضور 
در جمع پرشــور راهپیمایان یوم اهلل 22 بهمن تهران از پایگاه های ثابت 
و ســیار امدادونجات که با همکاری هال احمر اســتان تهران در محل 
راهپیمایی بر پاشده بود بازدید و از تاش امدادگران و نجاتگران قدردانی 

کرد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر با اشاره به حضور میلیونی ملت 
شریف ایران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال، این حضور حماسی 
را متأثر از بصیرت و آگاهی مردم دانست و افزود: اعتقاد و باور قلبی آحاد 
جامعه به استمرار نظام مقدس جمهوری اسامی ایران است که می تواند 
این گونه اتحاد و همبســتگی ایجاد کرده و چنیــن روز باعظمتی را در 

تقویم تاریخ پر افتخار ایران اسامی ثبت کند.
همچنین دکتر پیوندی، رئیس جمعیت هال احمر در این مراسم اظهار 
کرد: ما در کنار مردم عزیز کشورمان در مراســم سی و نهمین سالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقاب اســامی برای اظهار وفاداری به ارزش ها و 
آرمان های انقاب و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و اندیشــه های 
امام راحل حضور یافته ایم که صمیمانه از حضور مردم و مسئوالن در این 

مراسم قدردانی می کنم.
او با بیان این که جمعیت هال احمر هم با توجه به وظیفه ذاتی خود، چه 

در صحنه حوادث و چه غیر حوادث، در کنار مردم حضور دارد، تأکید کرد: 
برپایی پایگاه های سامت در سراسر کشــور در مراسم 22 بهمن با هدف 

خدمت بیشتر به مردم و تعامل یا مردم عزیز کشور صورت گرفته است.
کارکنان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هال احمر در سراســر کشور 
در مراسم راهپیمایی 22 بهمن حضور پررنگ و پرشوری داشتند و عاوه 
بر این حضور، جمعیت هــال احمر با برپایی چادرها و ایســتگاه های 
سامت، خدماتی از جمله تســت قند و فشار خون رایگان در مسیرهای 

راهپیمایی به مردم ارائه دادند. 

خدمات هالل احمر در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور 
مرتضی ســلیمی با اشــاره به آخرین آمار ارائه خدمات هال احمر در 
راهپیمایی عظیم یوم اهلل 22 بهمن در سراســر کشور گفت: در مجموع 
30 هزار و 12 نفر به پایگاه ها و پســت های امــدادی جمعیت مراجعه 

کرده اند.
او با بیان این که از ایــن تعداد، 25 هزار و 38۹ تن، از خدمات پزشــکی 
هال احمر شــامل تســت قند و فشــار خون بهره مند شــدند، افزود: 
همچنین 4 هزار و 5۹6 نفر خدمات سرپایی دریافت کردند و 27 نفر نیز 

به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر اظهار کرد: 826 پایگاه 
و پســت امدادی هال احمر با به کارگیری ۹ هزار و 84 نیروی عملیاتی 
در قالب یک هزار و 211 تیم، 853 دســتگاه خودروی عملیاتی، 467 
دستگاه آمبوالنس و 357 دســتگاه خودروی کمک دار سبک، پوشش 
 .امدادی مراسم راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن را بر عهده داشتند

بهمن22راهپیماییدرهااحمریهالل
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گفتگو

در  را  خود  نماینده  رهبری طی حکمی  معظم  مقام  قبل،  سه سال 
جمعیت هالل احمر منصوب کردند. در حکم نماینده جدید آمده بود:" 
با توجه به اهمّیت و ظرفیت های فراوان ماّدی و معنوی این جمعّیت و 
با آگاهی از توانمندی ها و تعهد جنابعالی، انتظار می رود که با هدایت و 
نظارت بر امور، به تقویت و گسترش این تعالیم گرانبها و زندگی بخش 
در مجموعه  اعضای وابسته به این جمعّیت، به ویژه جوانان، و پیشی 
ُجستن و همیاری کردن در کار نیک خدمت رسانی به آسیب دیدگان از 
حوادث طبیعی و سایر وظایف جمعّیت هّمت گمارید.« اکنون در آستانه 
چهارمین سال صدور حکم حجت االسالم و المسلمین معزی درباره 
اقدامات و فعالیت های حوزه نمایندگی در این سه سال گفتگو کرده ایم. 

 جایگاه نمایندگی  ولی فقیه در جمعیت هالل احمر چیست؟ 
یعنی اصوالً چرا باید نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 

حضور داشته باشد؟ 
در ســال 1361 آقای فیروزآبادی که مســئول هال احمر بودند، با 
مسائل شرعی مواجه می شوند از قبیل موقوفات، هدایا و تبرعات. درباره 
محل مصرف این اموال و نیز احکام خاص آن ها ابهاماتی داشــتند. به 
حضرت امام نامه ای می نویسند که ما اینجا مسائل شرعی و موضوعاتی 
داریم و می خواهیم با دفتر شــما ارتباط داشته باشیم. شما نماینده ای 
معرفی کنید که در این امور به ایشــان مراجعه شود. حضرت امام هم 

آقای غیوری را به عنوان نماینده خودشان معرفی می کنند.

تالشسالسهبرمروری
نمایندهمقاممعظمرهبریدرجمعیتهاللاحمر

وداخلدربخشیانسجام
اعتمادسازیدربیرون
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 پس نیاز از داخل جمعیت اعالم شد. البته بعدها این حضور 
ثمرات دیگری هم داشت. 

بله آقای غیوری تا آخر عمرشان این مســئولیت را به عهده داشتند و 
منشاء خدمات ارزشــمندی در هال احمر بودند.  آنچه که مهم است 
همین نیاز به مسائل شرعی است. در هال احمر فقه از جنبه حاکمیتی 
حضور دارد . مسایل فقهی در این جمعیت صرفاً احکام و مسایل فردی 
کارکنان نیســت. بلکه مهم تر ازآن احکام اجتماعی فقه اســت و نیز 
مواجه بودن با موضوعاتی مهم در ابوب مختلف فقه هم در عبادات و هم 
در معامات. گستردگی موضوعات فقهی مورد ابتای جمعیت شامل 
مباحث مختلفی در عقود، ایقاعات و سیاسات را در بر می گیرد. عاوه 
بر  احکام سلوک و آداب شخصی که کارکنان با آن مواجه اند. نمایندگی 
ولی فقیه در هــال احمر باید در آداب عمومی، یعنی رفتار وســلوک 
دستگاه های حکومتی و عمومی در مســائل قضاء و حکومت، و صلح و 
جنگ، و روابط بین المللی. أبواب و مباحث والیت عامه، قضا و شهادات 
از جمله وقف و  هبه پاسخگوی نیازهای جمعیت باشد. به طور مشخص 
وقف و هبه در هال احمر موضوعات مهمی هستند. مردم اموالی را هبه 
می کنند، صلح می کنند و هنگام بروز حــوادث، تبرعاتی دارند. این ها 
مسائل شرعی است که به وجود آمده. و حوادثی به وجود می آید که در 
این حوادث هال احمر درگیر می شــود و نیاز به تبیین مسائل شرعی 

دارد. سبب عمدة حضور همین مسئله بود. 
هال احمر یک جمعیت مردمی اســت، دولتی نیست. و اگرچه هنوز 
جا نیفتاده برای مردم که هال مردمی اســت. خیلی ها فکر می کنند 
که هال هم یک دستگاه  دولتی است. یک ســازمان دولتی است. در 
حالی که این طور نیست . بلکه سازمانی است که در هنگام بروز حوادث 
به دولت کمک می کند. سازمانی است مردمی با رأی مردم و با حضور 
مردم. که ســازوکار خودش را دارد .اگر بخواهیم تشریح کنیم، حداقل 
یک یا دو مورد از اصل یا ماده های اساسنامه هال احمر را باید در این 
گفتگو  بررســی کنیم تا بدانیم این متکی بودن به مردم چگونه است. 
داوطلب محور است و مردم داوطلبانه در آن فعالیت می کنند. آن ها به 
استخدام هال درنیامده اند، حقوق بگیر هال نیستند. آن ها که هنگام 
بروز حوادث کمک می کنند حضورشــان رایگان اســت. خیرخواهانه 
است نه برای مزد. دستی از سوی مسئوالن و دستی از سوی نیازمندان، 
این وســط هال احمر اســت که این اتصال را برقــرار می کند. خب 
وقتی یک سازمان، مردمی شد، ســرمایه اصلی و سرمایه اجتماعی آن 
تشــکیات اعتماد مردم است. اعتماد مردم ســرمایه اجتماعی هال 
است. باید بر این سرمایه روز به روز افزوده شود، نه این که از آن کاسته 
شود. اعتماد مردم باید جلب شــود. مسئوالن هال احمر توسط مردم 
و در قالب و قاعده ای کــه وجود دارد، انتخاب می شــوند . موفقیت و 
پیشرفت هال احمر به اعتماد مردم وابسته است. حضور نماینده ولی 
فقیه در هال، در این زمینه بسیار مؤثر اســت تا مردم بدانند از طرف 
رهبر انقاب کســی آنجا هست که ناظر بر کارهاســت، در زمینه های 
خاصی هدایــت دارد. و این گونه نیســت که به کمک هــای مردمی و 

تبرعاتشان یا موقوفاتشان هرز برود و یا به شکل نادرست و ناصحیحی 
مصرف شود. برای جلب اعتماد مردم، حضور نماینده ولی فقیه خیلی 
مؤثر است. علت اصلی این حضور بعد از آن که به هر حال مسایل شرعی 
را هم می توانســتند حل کنند، این بود. درست است که تقاضای اولیه 
برای مسائل شرعی بوده و رابطه نماینده امام و مسئوالن هال درباره 
مسائل شرعی بوده اســت.  اگرچه آن ها می توانستند از طرق دیگر هم 
این مســئله را حل کنند. ولی هدف اصلی حضور نماینده امام و بعد از 
امام راحل) ره( نماینده رهبر انقاب این بوده که مردم اعتماد بیشتری 

داشته باشند و این دســتگاه  در کشــور ما که حوادث فراوانی دارد، از 
پشتوانه مردمی اســتفاده کند. این ســبب اصلی حضور نماینده ولی 
فقیه بود . اما مســئله دیگر این که کارکنان هال که در خدمت مردم 
هستند، اعتقادشــان به کارشــان و اهمیت آن باید روز به روز بیشتر 
شود. مثًا مهم ترین مسئولیتی که در هال است، مسئله امدادونجات 
است، امدادونجات از خودگذشتگی می خواهد، ایثارگری می خواهد، 
فداکاری می خواهد و رضایت خدا را در نظر داشــتن می خواهد، واقعاً 
هلل و باهلل برای خدا حرکــت کردن و کار کردن اســت.  این باید روز به 
روز به تقویت شود. معرفت دینی کارکنان افزوده شود. آن دستگاهی 
که می تواند در این زمینه کار کند، حوزه نمایندگی ولی فقیه اســت. 
همان طوری که ما روز بــه روز باید در زمینه خدمت رســانی به مردم 
روزآمد باشیم از نظر وســائل، ابزار، دانش و تکنیک های کمک رسانی 
و امدادونجات، از نظر فرهنگ دینی هم بایــد ارتقا پیدا کنیم. با توجه 
به این که اصول هفت گانه هال، تقریباً مانند همان چیزی اســت که 
در دین به آن ها توجه شده اســت. یا اهداف چهارگانه هال همسو با 
ارزش های دینی است . این همان چیزی است که در حکم مقام معظم 

حجت االسالم و المسلمین معزی:  امدادونجات از خودگذشتگی می خواهد، ایثارگری می خواهد، فداكاری 
می خواهد و رضایت خدا را در نظر داشتن می خواهد، واقعاً هلل و باهلل برای خدا حركت كردن و كار كردن است.  
این باید روز به روز به تقویت شود. معرفت دینی كاركنان افزوده شود. آن دستگاهی كه می تواند در این زمینه 

كار كند، حوزه نمایندگی ولی فقیه است
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رهبری هم آمده اســت.  به هر حال اصول و اهــداف هال منطبق با 
تعالیم اسام اســت. و این باید تصریح بشــود که این حرکت، حرکت 
اسامی اســت که هال در کشور اســامی و جامعه اســامی انجام 

می دهد. 

  ارتباط حوزه نمایندگی با بخش های مختلف هالل احمر بعد 
از حضور جنابعالی تقویت شد، حضور موثر در شورای عالی و 
تشکیل چند شورای  مهم در راستای ایفای وظایف حوزه، از 

دیگر بروزهای این تأثیر است . این حضور چقدر جدی است؟
حضور مــن در هال بــا وظایفی کــه در حکم مقام معظــم رهبری 
تصریح شــده بود و برآمــده ای از آن حکم بود در قالــب نظامنامه ای 
تعریف شد و در پی آن ســاختار اداری به وجود آمد، من حضور جدی 
پیدا کردم، نه حضور تشــریفاتی. حضور جدی به ایــن معنا که تقریباً 
در طول هفته همواره در هال حضور دارم ، در جلســات اساسی هال 
مثل شــورای عالی حضور دارم. مطالبی که در آن جا بحث می شــود، 
ابتدا در کمیسیون دائمی قبل از جلســات مورد بررسی قرار می گیرد 
بحث می شــود و نماینده ما در آن کمیســیون حضور دارد. در هال 

فعالیت هایی که به ما مربوط اســت با نظر ما انجام می شــود کارهای 
فرهنگی و بخش های نظارتی به عهده ماســت. برا ی اتقان بیشــتر در 
این امور شوراهایی تشــکیل دادیم:  شورای فرهنگی، شورای مشورتی 
و شورای نظارت. همچنین ما در زمینه ارتقای فرهنگ دینی مسئولیت 
ستاد اقامه نماز و مسئولیت شــورای امر به معروف را در هال به عهده 
داریم. خب طبعاً ما آمدیم بررسی کردیم ببینیم که اصًا در هال کار 
فرهنگی چیســت. هال دارای ســازمان های متعددی است،  یکی از 
آن ها سازمان جوانان است. ســازمان جوانان که با مخاطبان متنوعی 
مرتبط است، از کودک 5 ســاله تا جوان 2۹  ســاله.  غنچه ها، کانون 
دانش آموزان، کانون دانشــجویی، کانون طاب، کانــون به اصطاح 
آزاد، این ها وابســته به ســازمان جوانان اســت. نظارت و تعامل ما با 
ســازمان جوانان با توجه به این که نزدیک 20 محور عمده فرهنگی در 
فعالیت های کانون ها وجود دارد، مفصل اســت. در برنامه های سازمان  

جوانان، نشست های گوناگون و اردوهای مختلف حضور داشته ایم. 
بحث مهم نظارت را که حاال کجا نظارت می کنیم. در قانون هســت، 
قانون که می گویم یعنی اساسنامه مصوب در مجلس هست . یک بخش 
مهم ، موقوفات اســت که طبعاً نظارت باید کنیم که این موقوفات در 
جایگاهی که وقف شده مصرف شــود. تصرف غیر نشود، تبدیل نابجا 
نشود و اگر نیاز بود تبدیل به احسن شود، بر اساس مبانی شرعی تبدیل 
به احسن شــود. یا اگر تبرعی در یک مسئله ای می شــود، آن تبرع در 
جای خودش مصرف بشــود. مثًا برای نمونه اگر مردم برای کرمانشاه 
چیزهایی را دادنــد، ما نمی توانیــم ببریم جای دیگر، بایــد به مردم 
کرمانشاه، به زلزله زدگان آنجا برســانیم. نظارت این جا سازوکارهای 
مختلفی دارد بــا ابزارهای مختلف. ما از طریق دســتگاه های ملی که 
نظارت دارند مثل سازمان بازرسی کل کشور یا مثل دیوان محاسبات 
یا مثل دستگاه های مختلف نظارتی یا دستگاه های نظارتی داخل هال 
مثل بازرسی هال، مثل حراســت هال با این ها در ارتباطیم که همه 
اطاعات را کسب کنیم و نظارت کنیم . مهم ترین مسئله این است که 
رهبر انقاب اسامی وقتی نماینده ای تعیین کرده اند، خیالشان راحت 
باشد که خاصه آنچه که این جا انجام می گیرد بر اساس مبانی شرعی 
و قانونی است و بر اساس تطابق با قانون اساسی است، تطابق با قوانین 
جمهوری اســامی ایران اســت، معاهده ای از نظر بین المللی این جا 
نوشته نمی شود که مخالف باشــد. دیگر این که در برنامه پنج ساله که 
برای هال نوشته شده است، در فصل پنجم آمده که حوزه نمایندگی 
ولی فقیه بر عملکرد هال نظارت دارد. این خیلی مسئله مهمی است. 
همان طور که در حکم مقام معظم رهبری آمده، نظارت بر امور، نظارت 
بر کارها. این نظارت چه نوع نظارتی اســت، نظارت استداللی است یا 
نظارت اســتصوابی؟ طبعاً در بعضی جاها، نظارت آگاه شدن و مطلع 
شدن اســت،  اما در بعضی جاها هم نظارت باید استصوابی باشد. ما اگر 
مطلع شدیم که در موقوفه  کاری خاف نظر واقف انجام می گیرد، باید 
دخالت کنیم و نگذاریم انجام شــود و به مسیر صحیح برگردانده شود. 
اگر در برنامه های فرهنگی یا تولیدات فرهنگی هال احمر خاف تعالیم 

دین یا ارزش های انقاب دیده شود حتما دخالت خواهیم کرد. 

گفتگو
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 در حوزه نظــارت فرهنگی چطور؟ خــب،  هالل احمر یک 
جمعیتی است که عمده فعالیت هایش در حوزه فرهنگی است، 
تولیدات فرهنگی دارد، برنامه های فرهنگی دارد، ســازمان 
جوانان،  داوطلبان، بخش جدی، فعالیت های فرهنگی است. 

برای این نظارت در حوزه فرهنگی چه باید کرد؟
  دســتگاه هایی که بیشــتر کار فرهنگی می کنند در شورای فرهنگی 
عضو هســتند. ما می خواهیم برنامه ریزی فرهنگی هال، در این شورا 
انجام شــود. ما بر مبانی فرهنگ دینی تاکید داریم و باید کاری کنیم 
که برنامه های فرهنگی دینــداری را تقویت کند نه فقط در ظاهر بلکه 
اعتقاد و باور مهم تر اســت. در استان ها هم با شــورای فرهنگی داریم 
که در آن جا مسئول شــورای فرهنگی، نماینده ولی فقیه است و امور 
فرهنگی زیر نظر ایشان است و ایشان نظارت دارد بر کارها. البته االن در 
مسائل فرهنگی هال آن گونه که می  خواهیم و مطلوبمان هست حضور 
نداریم در برخی برنامه ها و نیز برخی تولیدات فرهنگی مرتبط با هال 
مشــکاتی وجود دارد که باید برای حل آن ها با همفکری و همکاری 
بخش های مختلف هال برنامه ریزی کنیم . در حوزه نظارت و فرهنگ 
ما بیشتر در موقعیت چه باید بکنیم هســتیم و تا وضعیت چه کردیم 

هنوز خیلی راه داریم.  

 ممکن است همه فعالیت های فرهنگی هالل زیر نظر حوزه 
نمایندگی والیت فقیه نباشد.

ببینید آنچه که مرتبط با فرهنگ دینی اســت، زیر نظر ماســت. همه 
آموزش ها زیرنظر ما نیســت، آمــوزش دین زیر نظر ماســت،  هال 
معاونت آموزشی دارد، فعالیت های آموزشــی متنوع و متعددی دارد، 
در رشته های در مؤسسه علمیـ  کاربردی هال دانشجو دارد. اما آنجا 
که آموزش دین است، آنجا در قانون تصریح شــده که به عهده حوزه 

نمایندگی ولی فقیه است. 

 فرآیند ارتباط حــوزه نمایندگی با مســئوالن دفاتر در 
استان ها چگونه است؟

مســئوالن دفاتر از حضرات علمــا، بزرگان و برخی شــخصیت های 
برجسته در حوزه ها هستند که شــاید بیش از نیمی از  آن ها در دوران 
آیت ا... غیوری انتخاب شــدند که مسئول کار هســتند، برخی هم به 
دالیل مختلف در سه سال گذشته منصوب شدند.  در رابطه با مسائل 
فرهنگی با معاونــت فرهنگی و در رابطه با مســائل نظارتی با معاونت 
نظارت حوزه ارتباط دارند. در رابطه با مسائل اداری نیز با اداره کل امور 
مالی و اداری تعامل دارند. یعنی به هر حال ارتباط ما مســتمر است و 

ارتباطمان همواره است، قطع نیست ولیکن بهتر از این باید باشد. 

 یکی از اتفاقات خوب و موثر در سه سال گذشته ،سرکشی 
به خانواده شهدا و توجه به فرهنگ ایثار و شهادت در جمعیت 

بود. 

بله. هال از آســتانه پیروزی انقاب تا کنون حدود 460 شــهید 
تقدیم انقاب کرده است بیشتر این شهدا در جریان امداد و نجات 
در جبهه  شهید شدند. خانواده این شــهدا هنوز خود را وابسته به 
هال می دانند. مقام معظم رهبری چهل سال است که به خانواده 
شهدا سرکشــی می کنند. ســنتی را خودشــان بنیان گذاشتند 
و شــخصاً انجام می دهند و به مســئوالن هم توصیــه می کنند. 
ارتباط با خانواده شهدا از دو حیث خیلی حائز اهمیت است؛ یکی 
این که خانواده  آن ها احســاس می کنند هنوز در ارتباط هستند،  
عزیزانشان فرامون نشــده اند و به هر حال مورد توجه هستند. دوم 
این کــه ارتباط با خانواده شــهدا، روحیه شــهادت طلبی، روحیه 
جهاد و روحیه ستیزه با دشــمن را که این عزیزان داشتند، در ما 
تقویت می کند. خانواده شهدا، از شهدا کمتر نیستند. ما به هر حال 
باید این چیزهــا را یاد بگیریم. جزو برنامه های مســتمر خودمان 
سرکشی به تعدادی از خانواده شــهدا هست. بین این ها ما به افراد 
ویژه ای برخورد کردیم. مثًا خانمی که همســر امدادگرش همان 
اول جنگ در آبادان شــهید می شــود. با برادر آن شــهید ازدواج 
می کند، او هم در همین لباس امداد و نجات شــهید می شود. دو 
برادر هر دو شهید می شــوند .  این ها چه روحیه باالیی داشته اند. 
و ایــن خانــم االن در خدمت به بنیاد شــهید فعالیــت می کند. 
دختر یکی از روحانیون محترم حوزه، آقای مکی هســتند. خیلی 
زن بزرگواری است. من هم نمی شــناختم، وقتی رفتیم آنجا من 
شناختم ایشــان را. من آقای مکی را می شــناختم در آبادان ولی 
نمی دانستم این شهیدی که االن به خانه اش می رویم دختر ایشان 

است. 

نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر : برای نمونه اگر مردم برای كرمانشاه 
چیزهایی را دادند، ما نمی توانیم ببریم جای دیگر، باید به مردم كرمانشاه، به زلزله زدگان 

آنجا برسانیم. نظارت این جا سازوكارهای مختلفی دارد با ابزارهای مختلف

 حجت االسالم و 
المسلمین معزی: 
مهم ترین مسئله 

این است كه رهبر 
انقالب اسالمی 

وقتی نماینده ای 
تعیین كرده اند، 
خیالشان راحت 
باشد كه خالصه 
آنچه كه این جا 

انجام می گیرد بر 
اساس مبانی شرعی 

و قانونی است و 
بر اساس تطابق با 

قانون اساسی است، 
تطابق با قوانین 

جمهوری اسالمی 
ایران است
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 به حوزه فرهنگ بپردازیم ،در ایــن بخش که پرداختن به 
آن یکی از ماموریت های اصلی حوزه نمایندگی اســت چه 

اقداماتی انجام گرفته و چه برنامه هایی در پیش است؟
حقاً که موضوع فرهنگ، اصلی ترین دغدغه مــا در حوزه نمایندگی 
است. اگرچه امکانات و ساختار مناســبی برای فعالیت در زمینه های 
متعد فرهنگی وجــود ندارد اما بــا همین بضاعت تــاش کردیم با 
همت همکاران محترم در تهران و مراکز اســتان ها برنامه های متعدد 
فرهنگی اجرا کنیم. برپایی محافل و مراسم مذهبی و تعظیم شعائر از 
این جمله است. همچنین برنامه های قرائت قرآن و کتابخوانی و ویژه 

برنامه های فرهنگی در استان های مختلف برگزار شده است. 
 تولید ماهنامه مهرو ماه که در آستانه شماره سی ام قرار دارد از اتفاقات 
مهم در این دوره است. بیش از ســه هزار صفحه مطلب منتشر کرده 
است. عمده مطالب اختصاصی و توســط نویسندگان شاخص حوزه 
و دانشگاه تالیف شده اســت. در این مجله تاش ما بر این بوده که از 
موضوعات تخصصی و مباحث فکری محــض اجتناب و در عین حال 
از انتشار مطالب کم مایه و ســطحی نیز پرهیز شود. این کاری دشوار 
اســت که در این میانه حرکت کنیم . الحمدهلل این ماهنامه به اذعان 
مخاطبان در داخل جمعیت و نیز افرادی که در بیرون جعیت نشریه 
را دیده اند از نمونه های موفق در ترویج معارف دینی و نیز توجه جدی 
به مسایل سازمانی است. مهروماه برای نمایاندن انطباق اهداف هال 
با معارف دینی به موضوعاتــی چون کرامت انســانی، وقف، خیریه، 
خیرخواهی، حقوق بشردوستانه، مبارزه با فقر و تبعیض، امداد، انفاق 
و بســیاری دیگر از ماحث مرتبط پرداخته اســت . این مجله هرماه 
مسابقه ای برگزار می کند و تا کنون بیش از بیست و پنج هزار شماره 

تلفن در این مسابقه شرکت کرده اند که آماری خیره کننده است. 

 گمان می کنید با توجه به وجود سایت ها و مجالت مختلف 
در هالل احمر انتشار این نشریه کار الزمی است؟

 البته ســایت ها و کانال هــای مختلفی اخبار و گزارش ها را منتشــر 
می کنند ولی مهروماه یک مجله اطاع رســانی نیست. این نشریه در 
واقع ابزار کار فرهنگی ما به شمار می رود. همان منبر است که همزمان 
در شهرهای مختلف برپا شده اســت. همان کاس آموزشی است که 
عده زیادی در آن شــرکت می کنند. طبعا نمی توان این همه استاد 
مبرز و نویســنده صاحب نام را همزمان به همه شهرها برد و برایشان 
کاس ترتیب داد ولی از طریق مجله این امکان فراهم شده است. طبعا 
کار ما ترویج معارف دینی و تببین دینی اهداف هال احمر اســت و 
این را با هر ابزاری که موثر باشد انجام می دهیم. نشریه مهروماه ارگان 
تبلیغی ما نیست بلکه ابزار تبلیغ دین است. به همین دلیل و در همین 
راستا برای استفاده طاب همکار با هال احمر و نیز متخصصان حوزه 
دین انتشار ماهنامه زاد نیز در ســال جاری آغاز شده و هشت شماره 
آن تاکنون منتشــر شده اســت. این ماهنامه نیز به صورت تخصصی 
به مباحث اندیشــه، تاریخ، احکام و کتابشناسی در زمینه های دینی 

 .می پردازد

 حجت االسالم و 
المسلمین معزی:  
موضوع فرهنگ، 
اصلی ترین دغدغه 
ما در حوزه 
نمایندگی است. 
اگرچه امکانات 
و ساختار مناسبی 
برای فعالیت در 
زمینه های متعد 
فرهنگی وجود 
ندارد اما با همین 
بضاعت تالش 
کردیم با همت 
همکاران محترم 
در تهران و مراکز 
استان ها برنامه های 
متعدد فرهنگی 
اجرا کنیم

 مهروماه برای نمایاندن انطباق اهداف هالل با معارف دینی به موضوعاتی چون کرامت انسانی، وقف، خیریه، 
خیرخواهی، حقوق بشردوستانه، مبارزه با فقر و تبعیض، امداد، انفاق و بسیاری دیگر از ماحث مرتبط پرداخته 

است . این مجله هرماه مسابقه ای برگزار می کند و تا کنون بیش از بیست و پنج هزار شماره تلفن در این 
مسابقه شرکت کرده اند که آماری خیره کننده است

یک عمر کار فرهنگی
من متولد 20 فروردین 1324 در تهران هســتم. در یک خانواده 
روحانی و به هر حال بعد از گذراندن دوران ابتدای به طلبگی روی 
آوردیم بر اساس سابقه خانوادگی و مدتی در تهران در حوزه حاج 
آقا مجتهدی بودیم. و بنده هر چند ســال یک بار می رفتم و چند 
سالی هم زمان برد. بخشی از ســطوح عالی را در قم گذراندیم. در 
سال 1344 که امام از ترکیه به نجف تبعید شدند ما در اولین گروه 
طلبه های قم بودیم که به نجف رفتیم. و تا ســال 1348، حدوداً 
چهار سال در نجف بودیم. هم ســطوح عالی را به پایان بردیم و در 
درس خارج بعضی از آقایان شــرکت می کردیم. و دوران روی کار 
آمدن بعثی ها بود و ایرانی ها را به ایــران بازگرداندند و فضا، فضای 
مناســبی نبود و قبل از این کــه آن ها به ما بگوینــد، ما خودمان 
برگشــتیم. آمدیم و باز رفتیم قم و تا ســال 1352 در قم بودیم و 
بعد از آن به تهران برگشــتیم. فعالیت های فرهنگی آن زمان هم 
که دوســتانمان در قم و جاهای دیگر بودند. دوران مبارزاتی را هم 
با برخی گروه های مبارز و فعال آن زمان چه علنی و چه زیرزمینی 
همراهی می کردیم. تا پیروزی انقاب . پس از پیروزی انقاب هم 
مدتی در ســازمان تبلیغات، به عنوان معاون بین الملل ســازمان 
تبلیغات و بعد هم بــه عنوان قائم مقام ســازمان تبلیغات حضور 
داشتم و بعد هم به عنوان معاون وزیر کشور از اواسط سال 1361 تا 
اواخر 1364 معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور بودم. از خرداد 
1365 تا خرداد 1368 دانشگاه امام صادق)ع( مسئولیت دانشکده 
تبلیغات را داشتم. و از سال 1368 که رهبری، بعد از رحلت امام به 
عهده مقام معظم رهبری گذاشته شــد، از همان روزهای نخست 
رهبری به دفتر ایشــان آمدیم و کارهای ارتباطات فرهنگی را به 
عهده گرفتم. بیش از یازده ســال و نیم در دفتر آقا مسئولیت این 
کار را داشــتم و بعد هم به عنوان تبلیغ معارف اسامی به اتریش 
رفتم چهار سال تمام در اتریش بودم. مرکز اسامی امام علی)ع( را 
در آنجا به وجود آوردیم، ثبت و فعال کردیم. بعد هم از اواسط سال 
1383 به لندن رفتم و مسئولیت مرکز اســامی آنجا را به عهده 
گرفتم. حدود ده سال هم در لندن بودم که فعالیت های لندن هم 
بخش بخش قابل توجه و قابل بحث است برای کسانی که بخواهند 
فعالیت های خارج از کشــور داشــته باشــند، تجربیات خوبی به 
دست آمده که در جای خودش باید پرداخته شود. تا ابتدای سال 
13۹3 به ایران برگشــتم و در دفتر مقام معظم رهبری به عنوان 
مشاور فرهنگی دفتر مشغول کار شــدم تا دی ماه 13۹3 که مقام 
معظم رهبری بعد از فوت آیت ا... غیوری، بنده را به عنوان نماینده 
خودشــان منصوب کردند. از اول بهمن 13۹3 تا به حال به عنوان 
نماینده مقام معظم رهبری در هال احمر مشغول فعالیت هستیم. 
بیشترین دغدغه من هم در همه این سالها مسائل فرهنگی بوده در 

 .سابقه ام کارهای تبلیغیـ  فرهنگی بیشتر است
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گزارش

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر استان قم 
گفت: طاب جهادگر و نیروهای جهادی در هــال احمر، از نیروهای 
اثرگذار در آسیب ها هستند و خوشبختانه در قم به لحاظ حضور طاب 

جهادگر از ظرفیت های بالنده ای برخوردار هستیم.
حجت االسام والمسلمین ســید مصطفی عامه مهری در نشستی با 
طاب جهادگر که در مناطق آسیب دیده از زلزله در حال ارائه خدمات 
هســتند، عنوان کرد: جمعیت هال احمر، جمعیتی مردم نهاد است و 

برنامه های مردمی دارد و عمده فعالیت ها بر عهده جامعه است.
او افزود: یکــی از فعالیت های هال احمر حضور در امور خیر اســت و 
در این ارتباط، اولین مجمع خّیرین هال احمر در قم تشــکیل شد و 

اساسنامه را از قم فرستادیم.
حجت االسام والمسلمین ســید مصطفی عامه مهری تصریح کرد: 
تأمین جهیزیه در هر مناســبتی یکــی از اقدامات مجمع اســت که 
هدایایي به زوج ها تقدیم می کنیم و اخیراً 1۹ جهیزیه نیز به متقاضیان 

اهدا شد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر استان قم 
اظهار کرد: داوطلبان جمعیت هال احمر شامل اقشار مختلفی هستند 
و ممانعتی برای ورود افراد وجود ندارد و از هر طیف و قشــر و مذهبی 
می توانند وارد شوند و بعد از بسیج، بیشترین جمعیت جوان در اختیار 

جمعیت هال احمر است و این ظرفیتی با ارزش است.
او عنوان کــرد: همکاری و تعامل مدیریت به همراه تعهد، بســیاری از 
گره ها را در خدمت رسانی می گشاید و این دستاوردها و برکات زیادی 

به همراه دارد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر استان قم 
بیان کرد: جمعیت هال احمر در طول ســال تا شــب عید به صورت 
داوطلبانه به خدمت می پردازد و این نیروهای متعهد در بســیاری از 

صحنه ها حاضر می شوند.
حجت االســام عامه مهری خاطرنشــان کرد: آیت اهلل اعرافی، مدیر 
حوزه های علمیه سراسر کشــور و رئیس هیئت مدیره هال احمر، با 
حضور خود به خدمات مسیری بالنده بخشیدند و چنین شخصیتی با 
این مسئولیت واقعاً منحصربه فرد و یا حضور آیت اهلل حسینی بوشهری 
و... .هر یک ظرفیت های بالنده معنوی، دینی و فرهنگی در فعالیت های 

جمعیت هستند. 

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر استان قم 
گفت: طاب نیز ظرفیتی ارزشمند در خدمات داوطلبانه هستند. در 
جهت ارتباط گسترده میان طاب و مبلغان باید افرادی به عنوان رابط 
در جهت انتقال موضوعات حضور داشته باشند تا بتوان این ظرفیت را 

نیز مورد توجه قرار داد.
او افزود: برای جهادگران طلبه تفاوتی ندارد کــه در چه صحنه ای به 
خدمت بپردازنــد. در واقع نیروهای جهادی از افتخارات ما هســتند، 
اما اگر همین افراد دوره های آموزشــی بگذرانند، خدمات بهتری ارائه 

می شود.
حجت االسام والمسلمین عامه مهری یادآور شد: دوره آموزش ویژه 
طاب با حضور مربیان طلبه و روحانیت، یکی از پیشنهاداتی است که 
امیدواریم به زودی اجرایی شــود تا با قابلیت های بیشتری از خدمات 

این عزیزان بهره مند شویم.
ایشان همچنین عنوان کرد: حتی در توزیع کاالها و خدمت رسانی باید 
طبق آموزش ها عمل شود. هال احمر در حادثه اخیر، بیش از 80 هزار 
چادر برای زلزله زدگان ارســال کرد که با مدیریت توزیع می توانست 
بســیاری از گله ها را کم کند. این مدیریت نیز نیاز به آموزش نیروها 
دارد. او در مورد دیگر فعالیت ها نیز خاطرنشــان کرد: 70 خانه هال 
در مساجد داریم که تعداد زیادی از آن ها فعال است و این کار ابتکاری 
هال احمر به شمار می رود و حتی در برخی موارد جمعیت هال در 

 .امامزادگان و حسینیه ها نیز فعالیت دارند

فقیهولینمایندگیدفترمسئول
درجمعیتهاللاحمراستانقم:

خیّرینمجمعاولین
هاللاحمردرقم

تشکیلشد
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کلمه نخست

  »سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری«؛ 
تیتر تلخی بود. هواپیمای مسافربری آسمان 
که از مقصد تهران به ســمت یاسوج حرکت 
کرده بود، در ســمیرم اصفهان سقوط کرد. 
تیم های واکنش سریع استان های اصفهان، 
فارس و کهگیلویه و بویراحمد به محل حادثه 
اعزام شــدند و همچنین تمامی پایگاه های 
امدادی اســتان اصفهان به حالت آماده باش 
درآمدند تا در صورت مســاعد بودن شرایط 
جوی و وجود دیــد کافی، بالگــرد به محل 

حادثه اعزام شود. 
آن طور که مرتضی ســلیمی، رئیس سازمان 
امداد و نجات، در خصوص سقوط هواپیمای 
مسافربری شرکت آســمان)تهرانـ  یاسوج( 
در گزارش های مختلف به رسانه ها بیان کرده 
است، این هواپیما در روستای بیده و کهنگان 
از توابع سمیرم اصفهان سقوط کرد و در این 

سانحه 66 نفر سرنشین درگذشتند. 
هــال احمر و یــگان پهبــادی و هوافضای 
سپاه وارد عمل شــدند و با ســختی فراوان 
موفق به یافتن الشــه هواپیما شدند. محمود 

محمدی نســب، دبیــرکل جمعیــت هال 
احمر، از حضــور این ارگان هــا و تاش های 

بی دریغشان قدردانی کرد.
عملیات انتقال اجســاد از صبح چهارشــنبه 
دوم اســفندماه آغاز شــد. پس از شناسایی 
محل دقیق ســقوط هواپیما، چنــد تیم به 
ســمت محل حادثه در ارتفاعــات حرکت 
کردند. نخستین گروهی که به ارتفاع 4 هزار 
متری قله »پازنپیر« رســید، تیمی 16 نفره 
از کوهنــوردان و اســکی بازان هال احمر، 
ارتش و هیأت کوهنوردی بود که شــب را در 
ارتفاع 4هزار متــری و دمای منفی 20 درجه 

سانتی گراد سپری کردند.
مرحله بعد انتفال اجساد بود؛ مرحله ای که با 
توجه به شرایط جوی منطقه بسیار هم دشوار 
بود. این تیم امداد کوهستان پس از شناسایی، 
پیکرهای برخی از سرنشینان هواپیمای 72 
ATR را به پایین انتقــال می دهند. همزمان 
با پاییــن آمدن این تیم 16 نفــره، یک گروه 
40نفره نیــروی تخصصی شــامل تیم های 
کوهنوردی و هیمالیانورد و واکنش ســریع 

جمعیــت هال احمــر در قالــب 8 تیم به 
ارتفاعات اعزام شــدند. در طول مسیر 2 دره 
و 2 یخچال بســیار خطرناک وجود دارد که 
در این یخچال ها کارگاه هــای ثابت  قرار داده 
شــده تا تیم بعدی بتواند ایمن از مسیر عبور 
کند. البته بارش شــدید برف کار این تیم را 
ناتمام گذاشت تا شــاید با بهتر شدن شرایط 
جوی تیم های بعدی حاضر در این منطقه کار 

ناتمام آنها را به پایان برسانند. 
همچنیــن در ادامــه 24 نفــر از تیم هــای 
تخصصی هال احمر در محل کشــف الشه 
هواپیما اســکان داشــتند و جســتجو برای 
یافتن اجســاد را ادامــه دادنــد. آن طور که 
سلیمی روایت کرده است، نیروهای تخصصی 
هال احمر با تاش های بســیار در شــرایط 
سخت جوی تعدادی از اجســاد سرنشینان 
هواپیما را پیدا کردند، ولی امکان شناســایی 
پیکرها فراهم نبود، تا این که پیکرهای یافته 
شده به پزشکی قانونی اصفهان تحویل شد و 
هنوز هم تاش برای احراز هویت اجساد ادامه 

دارد. 

دشوارعملیاتیکآغازوتلخخبر
هواپیمایمسافربریدرسمیرماصفهانسقوطکرد
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هاشم کاشــفی 31ســاله که از امدادگران این تیم یاری رسان است، 
درباره جزییات این ماموریت ســخت به خبرنگار »شــهروند« گفت: 
»وحشتناک بود. شرایط خیلی بد بود. برف و بوران و باد می آمد. سرد 
بود. آن قدر سرد که حتی نتوانســتیم یک لحظه هم بخوابیم. از سرما 
فقط لرزیدیم. کمپ زدیم و وســایلمان بیرون بود. آن قدر هوا بد بود 
که صبح وقتی از کمپ بیرون آمدیم، وسایلمان زیر برف رفته و ناپدید 
شده بود. این امدادگر در توصیف شــرایط آنجا می گوید: » وضعیت 
وحشتناکی بود. از طرفی شــرایط آب وهوا بد بود؛ برف می آمد و هوا 
هم بشدت ســرد بود. از طرف دیگر هم اجســاد در شرایط نامناسبی 
قرار داشــتند و با پیدا شــدن آنها حال روحی خودمان هم بد شد. با 
پیدا شدن هر کدام از این پیکرها اشک می ریختیم. امیدواریم خداوند 
به خانواده های آنها صبر زیادی بدهد تا بتوانند این مصیبت را تحمل 

کنند.« 
او درباره اینکه با توجه به ســختی عملیات از این کار منصرف شــد یا 
نه ادامــه داد: »ما قصدمــان فقط کمک بــه خانــواده قربانی ها بود. 
می خواســتیم با این کار دل هایشــان تســکینی یابد. با وجود این که 
اخبار بســیار منفی از محل حادثه به گوش می رســید و ما با جانمان 
بازی می کردیم، ولی از کار خود منصرف نشــدیم. مــا فقط به کمک 
فکر می کردیم. می خواستیم هر طور شده این عملیات را انجام دهیم؛ 

هیچ چیز و هیچ کس نتوانست ما را منصرف کند.«
محمد عزیز منش نیز یکــی دیگر از امدادگرانی اســت که در این تیم 
حضور داشــت و با کمک هم تیمی هایــش خطر را به جــان خرید و 
ماموریتی سخت را اجرا کرد. او 15 سالی می شود عضو فعال جمعیت 
هال احمر شهرستان سپیدان است؛ با وجود اشک های همسرش باز 
هم از تصمیمش منصرف نشــد. رفت و با شرایط پرخطر ماموریتش را 
اجرا کرد. او نیز درباره آن شب ســخت به خبرنگار »شهروند« گفت: » 
من می خواســتم کمک کنم. تنها دل خانواده های قربانیان برایم مهم 
بود؛ فقط به آنها فکر می کردم. حتی هنگام رفتن همسرم گریه کرد و 
از من خواست که منصرف شوم؛ می ترسید بایی سرم بیاید. می گفت 
داری با جانت بازی می کنی؛ ولی قبول نکردم حتی اشــک های او هم 
مانع نشــد. این حادثه خیلی وحشــتناک و دردناک بود و ما به  عنوان 
هموطن باید هر کمکی که از دســتمان بر می آید، انجام دهیم. وقتی 
دیدم می توانم در یاری رســاندن به خانواده ها سهیم باشم و کمکی از 

دستم برمی آید، تصمیم گرفتم هر طور شده آن را انجام دهم.«
اومشــاهداتش را این گونه توضیح داد: »ســاعت 8 صبح از کمپ راه 

افتادیم و ساعت 10 به محل رســیدیم. وقتی وارد کوهستان شدیم، 
اول الشــه هواپیما را دیدیم؛ حادثه خیلی وحشتناک بود، درواقع یک 
فاجعه بود. هواپیما قطعه قطعه شده بود. همان جا عملیات جست وجو 
را آغاز کردیم؛ از صد متری اجســاد قابل رویت بودند. به پیکر چند نفر 
از سرنشینان در کنار الشه هواپیما دسترسی پیدا کردیم. باد و طوفان 
بود. سرد بود و سرما به استخوانمان رسیده بود؛ شرایط واقعا نامناسب 

و وحشتناک بود. 
عزیزمنش از شــیوه کار و ســختی های این عملیات چنین می گوید: 
»من خودم جزو اسکی بازهای گروه بودم. وقتی پیکر ها را پیدا کردیم، 
یک ســری از آنها را تحویل بالگرد دادیم تا به پایین منتقل شوند. بقیه 

را هم خودمان کاور کردیم و به پایین آوردیم. ما اســکی بازها مسئول 
انتقال اجساد بودیم. وقتی آنها را منتقل می کردیم به  خاطر این که روی 
اسکی بودیم و از پیاده ها جلو می زدیم، هرازگاهی می ایستادیم تا بقیه 
با ما همراه شوند. نمی خواستیم اتفاق بدتری بیفتد ساعت یک بود که 
رسیدیم. عملیات سختی بود. تمام شب را تا صبح نخوابیدیم و از سرما 
لرزیدیم، ولی تمام فکرمان آرامش  خاطــر خانواده های این قربانی ها 

 ».بود

روایتامدادگرانازآنشبسرد
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فقیهولینمایندهتسلیتپیام
احمرهاللجمعیتدر

در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران ـ 
یاسوج و جان باختن تعدادی از هم وطنانمان 
در این حادثه، حجت االســام والمسلمین 
معزی، نماینده ولــی فقیه در جمعیت هال 
احمر، پیام تســلیتی صادر کرد. متن پیام به 

شرح زیر است:
»بسمه تعالی

جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان در 
سانحه هوایی 2۹ بهمن ماه، ملت بزرگ ایران 

را در غم و اندوه فرو برد.
اینجانب با کمال تأســف و تأثر این حادثه ناگــوار را به خانواده های 
داغدار و مصیبت دیده و همچنین مردم شــریف ایران، که دیگربار در 
اندوه از دســت دادن هم میهنان خود آزرده خاطر و متأثر گشــته اند، 
تســلیت عرض نموده و برای از دســت رفتگان آمرزش و غفران الهی 

را خواستارم.
امدادگــران و نجاتگران همیشــه در صحنه جمعیت هــال احمر از 
لحظات ابتدایی وقوع این حادثه غمبــار، با تمام توان و امکانات برای 
کمک و امدادرســانی به محل های احتمالی سقوط این هواپیما اعزام 

شده و برای یافتن اثری از این حادثه، تاش خواهند کرد.«

تسلیتپیام
احمرهاللجمعیترئیس

همچنیــن در پی ایــن حادثه تلــخ، دکتر 
علی اصغــر پیوندی، رئیــس جمعیت هال 
احمــر، در پیامــی جان باختــن جمعی از 
هموطنــان را در حادثه ســقوط هواپیمای 
مسافری تسلیت گفت. در پیام او آمده است: 
»خبر ســقوط هواپیمای مسافربری تهرانـ  
یاسوج و جان باختن تعدادی از هم وطنانمان، 
دوباره قلب همــه ایرانیان را بــه درد آورد. 
اینجانب بــه نمایندگی از خانــواده بزرگ 

امدادگران و داوطلبان هال احمر، این سانحه تلخ را به خانواده داغدار این 
عزیزان تسلیت عرض می کنم. کاش این سانحه هرگز اتفاق نیفتاده بود و 
حتی کاش فرصت نجات برای امدادگران و نجاتگران جمعیت هال احمر 
و سایر دستگاه های امدادی فراهم می شد. جمعیت هال احمر از لحظات 
اولیه حادثه آماده خدمت رسانی بود و همچنان نیز بر اساس پروتکل های 

امدادی در حال بررسی وضعیت حادثه و یافتن مفقودین است.
تداوم سوانح طبیعی و غیرطبیعی در ماه های گذشته یک پیام مهم را برای 
همه ما، از مردم تا مســئوالن دســتگاه های اجرایی دارد و آن این که باید 
بیشتر از همیشه آماده مواجهه با حوادث باشیم. جمعیت هال احمر با تمام 
توان درحال افزایش ظرفیت و توانمندی خود برای مواجهه با حوادث است 

و در این مسیر همچنان به مردم انسان دوست ایران نیاز دارد.« 

#24امدادگردرفضایمجازی
کاربران فضای مجازی و به خصوص توئیتر، بــا #24امدادگر، با جمات 
و عبارات مختلف از امدادگرانی که در شــرایط دشوار به محل حادثه رفته 
و اجساد درگذشــتگان این حادثه را به خانواده هایشان رساندند تشکر و 
قدردانی کرده و تأکید کردند که حضورشــان در روزهای سخت و شرایط 

تلخ را فراموش نمی کنند.

این اتفاق نشان داد در صورت خبررسانی درست و در جریان قرار گرفتن 
مردم، آن ها قدردان هال احمر و زحمــات امدادگران خواهند بود. تجربه 
تلخ شایعه ســازی های کرمانشــاه، هر چند به علت گســتردگی حادثه 
با این اتفاق قابل مقایسه نیســت، اما می تواند مدل کوچکی باشد از یک 

اطاع رسانی مطلوب و نتیجه گرفتن از آن. 
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قاب

همه از مرگ می ترسند، اما امدادگران هال 
احمر بارهــا و بارها با مرگ روبه رو شــده اند، 
در چشــم هایش زل زده اند و بــا همه این که 
می دانند چه قدرتــی دارد، تاش می کنند تا 
دیگری را، دیگــران را، آن هایی را که ممکن 
است به هیچ وجه نشناسند و تا به حال حتی 
در خیابانی هم از کنارشــان نگذشته باشند، 
نجات دهند تا دردی را تسکین دهند و مقابل 
مرگ قد علم کنند. و این جاســت که مرگ 
موفق شــود و نشــود، بخواهد و نخواهد، در 
برابر عشق شکست خورده است. و درست از 
همین جاست که باید گفت امدادگری یعنی 
عشق، خدمت به انســان ها فارغ از این که چه 
رنگ و چهره و اعتقادی دارند، یعنی عشــق. 
عشقی که می توان این روزها برای تماشایش 
به دیوارهای موزه گالری جمعیت هال احمر 

در ساختمان صلح سر زد.
نمایشــگاه عکس با عنوان »3۹  سال خدمت 
بشردوســتانه« که به فعالیت های جمعیت 
هال احمر در دوران پــس از پیروزی انقاب 
اسامی پرداخته، خدمات حدود 4 دهه هال 
احمر را به صورت مســتند ارائه کرده است؛ 
مستندی که از وجوه مختلف ارزشمند بوده 
و عاوه بر نشان دادن تاش ها و فداکاری های 
نیروهای هال احمر، گنجینه ارزشــمندی 
است که تجربیات این جمعیت را هم در قالب 

تصویر حفظ می کند. 
از  تصاویــر  مجموعــه  نمایشــگاه  ایــن 
امدادرســانی ها و کمک های جمعیت هال  
احمر در مقاطع مختلف تاریخی و بحران های 
طبیعی است. جمعیت هال احمر سابقه ای 
قریب به 100 سال دارد، در اتفاقات مختلفی 
در کنار مردم بوده اســت و در وقایع تاریخی 
نظیر انقاب شکوهمند اسامی، هشت  سال 
دفاع مقدس و آزادســازی اســرا و همچنین 
وقایع طبیعی مثل زلزله در منجیل و رودبار، 
بم، ورزقــان و... با اتکا بــه نیروهای مردمی، 
حضور بسیار پررنگی داشته است که بخشی 
از این تجربیات در عکس های ارائه شــده در 

نمایشگاه قابل رؤیت هستند. 
مهندس محمــود محمدی نســب، دبیرکل 
جمعیــت هــال احمر، بــا تأکید بــر لزوم 
مستندســازی فعالیت های امدادی جمعیت 
هال احمر در حوادث می گوید: مستندسازی 
قطعاً برای جمعیت هال احمر الزم اســت، 
چرا کــه می تــوان از آن برای ارائــه گزارش 
عملکردهــای روتیــن به مــردم و نهادهای 
حاکمیتی اســتفاده کــرد و هر اتفــاق و هر 
بحرانــی که توســط هال  احمــر مدیریت 
می شــود، گنجینه ای از تجربیات اســت که 

می توان از آن تجارب نهایت بهره را برد.
دبیــرکل جمعیــت هال احمر با اشــاره به 

این کــه جمعیت هــال  احمر همــواره در 
حوادث و سوانح توانسته از آالم مردم بکاهد، 
بیان می کنــد: جمعیــت هــال  احمر در 
عرصه های بین المللی هم حضور داشته و در 
کمک رسانی به افراد در حوادث و بحران های 

انسانی مثمرثمر بوده است.
محمدی نســب درباره برپایی نمایشگاهی از 
فعالیت های امدادی جمعیت هال احمر در 
عرصه های بین المللی خاطرنشــان می کند: 
رایزنی هــای الزم با فدراســیون بین المللی 
صلیب سرخ هال  احمر و کمیته بین المللی 
صلیب سرخ برای جمع آوری تصاویر مربوط به 
امدادرسانی های هال  احمر ایران انجام شده 
اســت، اما معتقدم می توانیم تصاویر مربوط 
به امدادرســانی ها و فضــای مهربانی که در 
جمعیت ما وجود دارد را در کشورهای دیگر 

هم به معرض نمایش بگذاریم. 
برپایی این نمایشــگاه طلیعه ای برای تولید 
محصــوالت فرهنگــی بیشــتر در حــوزه 
مستندســازی امدادرســانی های جمعیت 
هال  احمر در حوادث است. مجموعه تصاویر 
نمایش داده شــده بسیار ارزشــمند است و 
می تواند در قالب محصوالت مختلف فرهنگی 
در دســترس عموم قــرار بگیــرد و فضای 
همدالنه میان مردم و هال احمر را بیشــتر 

 .تقویت کند

چهاردهه
خدمـت

نمایشگاه عکس 
»39  سال خدمت بشردوستانه« 

در ساختمان صلح برپاست 

مریم خبازیان
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یاد

هر ســال از 12 تا 21 بهمن ماه در بین اقوام و دوســتان صحبت از 
خاطرات اوســت. دهه فجر که می آید، نام پدرم کــه یکی ا اعضای 
خانواده هال احمر بــوده، دوبــاره در ذهن همه کســانی که او را 

می شناخته اند، پررنگ می شود. 
به خاطر دارم برای آخرین بار پدرم را در هفت سالگی دیدم. یک روز 
پرحادثه که پدر به خانه آمد دو ســاعتی را استراحت کند و دوباره به 
محل کارش در بیمارستان بازگردد. استراحت دو ساعته اش بیشتر از 
ده دقیقه طول نکشید. تصویر اصرارهای مادر که از پدر می خواست 
کمی بیشتر استراحت کند... و پدر که رفت و پا به خیابان های شلوغ و 

ملتهب شهر گذاشت هنوز در خاطره زنده است.  
خاصه آن شب پدر رفت و دیگر برنگشت، شاهدان صحنه شهادت 
می گویند در حال کمک به مجروحی در نزدیکی بیمارستان بوعلی 

هدف گلوله قرار می گیرد و... 
مادرم می گوید پدر ماقاتی هم با امام خمینی داشــته اســت. پدر 
همیشــه می گفت امام)ره( نصیحتش کرده و عاقبت خوبی برایش 
آرزو کرده است. مادرم می گوید عاقبتی که امام)ره( برای پدر تصور 

کرده بود، همین شهادت در راه خدا بود.
شــهادت پدرم ســعادتی بود، هر چند بدون او من و مــادر روزهای 
سختی را ســپری کردیم، اما روزهایی را تجربه کرده ام که روح پدر، 

چقدر به کمک من و مادرم آمده است.
هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود تصویر امدادگری را که به جای ترس 
از حفظ جان خودش در حال نجات به یک مجروح شهید شده است... 
او پدرم است و تا همیشه به تصویرش در روزنامه کیهان 21 بهمن 57 
 .نگاه می کنم، تصویر یک امدادگر شهید... شهید محمد پرورده

شهیدامدادگریکتصویر
اکرم پرورده

دختر شهید محمد پرورده
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مسابقه پیامكی مهروماه

عالقه مندان  به شركت در مسابقه پیامكی مهروماه می توانند با مطالعه سؤاالت زیر، پاسخ 
آن را در بخش های مختلف مجله پیدا و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.

پاسخ شما باید یك عدد 10 رقمی باشد كه 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 

كنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.

SMS

  فروردین
ام تا    20

زمان ارسال پی

01
بر اساس آمار بانک جهانی، در سال 56 چند درصد مردم ایران زیر خط فقر بودند؟

د( چهل درصد ج( چهل و شش درصد    ب( سی وشش درصد   الف( سی درصد  

02
صادرت غیر نفتی پس از انقالب چند برابر شده است؟

ج( پنجاه و هفت برابر      د( پنجاه و هشت برابر الف( پنجاه و پنج برابر       ب( پنجاه و شش برابر  

03
تعداد دانشجویان پس از انقالب چند برابر شده است؟

د( بیست و شش برابر ج( بیست و پنج برابر   ب( بیست و چهاربرابر   الف( بیست برابر  

04
سریال »معمای شاه« ساخته کیست؟

د (داود میرباقری ج( احمد نجیب زاده   ب( محمدرضا ورزی   الف( محمد حسین لطیفی 

08
چند پایگاه امدادی پوشش مراسم بیست و دوم بهمن را به عهده داشتند؟

ب( هشتصد و بیست و پنج الف( هشتصد و بیست و شش    
د( هشتصد و سی ج( هشتصد و بیست     

06
ناشر کتاب »شاه رفت« کدام انتشارات است؟

د( کانون پرورش فکری  ج( عروج    ب( امیرکبیر    الف( مرکز  اسناد   

07
چند پروژه عمرانی در دهه مبارک فجر در هالل احمر به بهره برداری رسید؟

د( بیست و سه ج( بیست و دو   ب( بیست و یک   الف( بیست    

05
کتاب »دختر پیامبر« اثر کیست؟

د( جعفر شهیدی ج( رسولی محالتی   ب( عالمه عسگری   الف( محمد علی جاودان  


