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کلمه نخست

مردم و وطن

یاسر احمدوند
سردبیر

کامل  کلمــه پرتکــرار ایــن شــماره مهرومــاه: وطــن و مــردم انــد. ایــن دو بی یکدیگــر البته  دو 
کوه است، دشت است، دریاست.  کوچک یا بزرگ.  نیستند، وطن بی مردم سرزمینی است 
گرما و فصل ها را می گذراند.  پستی و بلندی دارد. نشیب و فراز. شب دارد، روز دارد. سرما و 

کار می آید؟  گیاهان و حیوانات در آن زیست می کنند اما این همه بدون آدمی به چه 
بــدون متولــد در وطــن، بــدون صاحب وطن این همه بی خاصیت اند. آدمی هم بدون وطن 
تعریفش ســخت می شــود. هرکس الجرم باید اهل جایی باشــد. در ســرزمینی به دنیا آمده 
گر از  کرده باشــد. حتی ا کرده باشــد و رابطه اش را با جهان و مردمانش تعریف  باشــد، رشــد 
کرده باشــد در یاد آن باشــد و به یاد آن دل خوش شــود. این خاصیت وطن  آنجا مهاجرت 
که دوست داشتنی تر از آنچه به واقع هست می نماید. در وصف وطن و زیبایی هایش  است 
به درازای تاریخ بشر حرف های زیبا گفته شده است. شاید از زیباترین آنها شعر دکتر شفیعی 

کدکنی است: 
کاش، آدمی وطنش را ای 

مثل بنفشه ها
ک در جعبه های خا
یک روز می توانست

که خواست کجا  هم راه خویشتن ببرد هر 
در روشنای باران

ک در آفتاب پا
 وطن را اما نمی شود با خود برد. وطن ایستاده و ماناست و به میل ما و سمتی که می خواهیم 
کنون هزار بار وطن به هجرت خواســته و ناخواســته  کــه تا گــر چنیــن بــود  بــه راه نمی افتــد. ا
کنده شــده بود.  مردمانــش یــا بــه قهــر و فــرار اهلــش تکه تکه شــده و در هزار نقطه زمین پرا
کرده اند-و بیشــترآنها موقتا- اما عزت و عظمت  گاه به دلیلی آن را ترک  گر چه  اهل وطن ا

آن را همیشه خواسته اند. 
کنون وطن بیش از هشــتاد میلیون نفراســت. این ســرزمین مورد تهاجم و فشــار  ایران ما ا
گاه تالش رشک برانگیز ایرانیان در  که شریف ترین وصف وطن است.  است برای استقالل 
برپا داشتن حکومتی مستقل و ایستادگی شان برابر بدخواهی و طمع ورزی جور دیگری بیان 
گاه صبر نجیب مردم برای حفظ شــکوه و اســتقالل وطن خوب فهم نمی شــود.  می شــود. 
کنون وطن داری می کنند. یعنی  که شایســته باالترین سپاس هاســت. مردم ایران ا صبری 
کردن مردم و  پای وطنشان ایستاد ه اند. این ایستادن البته سخت است و پرهزینه. ناامید 
کاری بی خردانه اســت.  گر عامدانه هم نباشــد  حتی لجبازی با آن ها در این  دوره پرفشــار ا
کنــون صبورانــه پای عزت وطنشــان ایســتاده اند. ایســتادگی نویدبخش  مــردم ایــن وطــن ا
ج نهادن است نه شایسته فروکاستن  فردای روشن و آینده بهتر، شایسته بزرگ دانستن و ار

کردن.  و بی مقدار 
در این زمانه برخی شرایط مردم را درک نمی کنند، بر اختالفات بی مبنا پافشاری می کنند و 
کشتی همه ما ایرانی هاست.  کامی ها می دمند و دستاوردها را انکار می کنند. این وطن  در نا

آن را محترم بدانیم و مردمش را احترام بگذاریم. ایران و ایرانی شایسته احترام است. 



ح سـاماندهی قیمـت بنزین در  گـواری کـه بـه دنبـال طر پـس از اتفاقـات نا
برخـی شـهرهای کشـور بـه وقـوع پیوسـت، رهبـر معظـم انقالب اسـالمی با 
گرفتـن جوانـب مختلـف موضـوع، ضمـن تأییـد تصمیـم شـورای  در نظـر 
کیـد  کـم درآمـد تأ سـران قـوا بـر لـزوم توجـه بـه وضعیـت معیشـت اقشـار 
فرمودنـد. همچنیـن پـس از حضور مـردم در راهپیمایی هـای وحدت ملی 
و محكومیت آشوبگران، ایشان تكریم و تعظیم عمیق خویش را به ملت 
بـزرگ ایـران تقدیـم نمودند. به همین مناسـبت در اولین بخش از مجله، 

دربـاره مـردم و نقـش آنهـا سـخن گفته ایـم.

راهــــــــبرد
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 دوره جدید

گر ســران ســه قّوه تصمیم بگیرند من حمایت می کنم؛  لکن ا
مــن ایــن را گفتــه ام، حمایــت هــم می کنــم. ســران قواینــد، 
نشســته اند با پشتوانه کارشناســی یک تصمیمی برای کشور 

گرفته اند، باید عمل بشود به آن تصمیم. این یک نکته.
نکته دّوم اینکه یقینًا بعضی از مــردم از این تصمیم یا نگران 
می شــوند یا ناراحت می شــوند یا به ضررشــان اســت یا خیال 
می کنند به ضررشــان اســت، به هر تقدیر ناراضی می شــوند، 
لکن آتــش زدن فالن بانــک کار مردم نیســت، این کار اشــرار 
اســت؛ بــه ایــن بایــد توّجــه داشــت. در یــک چنیــن حوادثی 
معمــواًل اشــرار، کینــه ورزان، انســان های نابــاب وارد میدان 
می شــوند، گاهــی بعضــی از جوان هــا هــم از روی هیجــان با 
اینها همراهی می کنند و این جور مفاســد را به بــار می آوردند؛ 
این مفاســد هیچ مشــکلی را درســت نمی کند جز اینکه عالوه 
بــر هــر مشــکلی کــه هســت، ناامنــی را هــم اضافــه می کنــد. 
ناامنــی بزرگ تریــن مصیبــت برای هر کشــوری اســت، برای 
هر جامعه ای است؛ اینها قصدشان این است. شما مالحظه 
کنید، تقریبًا در این دو روز -یعنی دو شــب و یــک روزی که از 
کز شرارت دنیا علیه ما این کارها  این قضایا گذشته- همه مرا
را تشویق کردند؛ از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی 
تــا مجموعــه خبیــث و جنایتــکار منافقیــن، مرّتبــًا در فضای 
مجــازی و در جاهای دیگــر دارند تشــویق می کننــد، ترغیب 

     کار مردم معمولی نیست
ج فقــه دربــاره مســائل  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ابتــدای جلســه درس خــار
ح مدیریــت مصرف ســوخت، مطالبی بیــان کردنــد. متن کامل  پیش آمــده پس از اجــرای طر
ح زیر اســت: قبل از اینکه بحث را شروع بکنیم،  بیانات رهبر انقالب اسالمی در این باره به شر
من عــرض بکنم کــه در این یکــی دو روز -دیروز، دیشــب، پریشــب- یــک حوادثی بــه دنبال 
مصّوبه سران کشــور، سران قوا در برخی از شــهرهای کشــور اّتفاق افتاد، و متأّسفانه مشکالتی 
کزی تخریب شــد؛ از این کارها هم شد در این یکی  هم درست شد، تعدادی جان باختند و مرا

دو روزه. چند نکته را باید توّجه داشت.
اّواًل وقتی یک چیزی مصّوبه ســران کشور اســت، آدم باید با چشم خوشــبینی به آن نگاه کند؛ 
بنده در این قضّیه سررشته ندارم، یعنی تخّصص این کار را ندارم، به آقایان هم گفتم -چون 
نظرات کارشــناس ها هــم در این قضّیــه بنزیــن مختلــف اســت، بعضی هــا آن را الزم و واجب 
می دانند، بعضی هــا مضــر می داننــد؛ بنابراین من هم کــه صاحبنظر نیســتم در ایــن قضایا- 

عظمت مردم
مّلت ایران یک بار دیگر ثابت کردند که قدرتمند هستند

آنچـه در قضایـای اخیـر پـس از افزایـش نـرخ بنزیـن روی داد، تأکیـد همـه 
جانبـه رهبـر معظـم انقـاب بـر »مـردم« بـود. کلیـد واژه ای کـه در بیانـات 
ایشـان درخصـوص ایـن موضـوع بـر آن بسـیار تأکیـد شـد. در ایـن مطلـب واکنـش 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای را کـه یکـی در همـان روزهـای ابتدایـی و دیگـری پس از 
انجام راهپیمایی های گسترده مردم در انزجار از اشرار صورت گرفت، می خوانیم 

و می بینیـم کـه در هـر دو مـورد تأکیـد ایشـان بـر »مـردم« اسـت.   
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می کننــد کــه ایــن شــرارت ها انجــام بگیــرد. عرض مــن این 
اســت که هیچ کس به این اشــرار کمــک نکند، هیچ انســان 
عاقل و شایسته ای که به کشــور خودش عالقه مند است، به 
زندگی راحت خودش عالقه مند اســت، بــه اینها نباید کمک 

بکند؛ اینها اشرارند، این کارها، کار مردم معمولی نیست.
مسئولین هم البّته دّقت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن 
اســت از مشــکالت این کار کم کنند. حاال من دیــروز دیدم در 
تلویزیون که بعضی از مســئولین محترم آمدنــد گفتند که ما 
مراقبیم این افزایــش قیمت موجب افزایــش قیمت اجناس 
و کاالها نشــود؛ خب بلــه، این مهم اســت؛ چــون االن گرانی 
هســت، بنا باشــد بــاز گرانــی اضافه بشــود، ایــن بــرای مردم 
خیلی مشــکالت درســت می کنــد، بایــد مراقبــت کننــد. این 
مراقبت ها را اینها بکنند، مســئولیِن حفِظ امنّیت کشــور هم 
به وظایفشان عمل کنند، مردم عزیز ما هم که خوشبختانه 
کشــور بصیــرت خودشــان را،  گــون ایــن  گونا در قضایــای 
گاهی خودشــان را نشــان داده انــد بداننــد که ایــن حوادث  آ
تلخ از ناحیه کیســت و چگونه اســت، این آتش زدن و خراب 
کــردن و ویــران کــردن و دعــوا کــردن و ناامنــی ایجــاد کردن 
مال چه کســی اســت، این را بفهمند، توّجه کننــد -که مردم 
هم می فهمنــد، ملتفتنــد- و از اینها فاصله بگیرنــد، این، آن 
توصیه ما اســت. مسئولین کشــور هم به وظایفشــان به طور 

جّدی عمل کنند.
باالخره وقتی یک تصمیمی گرفته شد از ناحیه سران سه قّوه 
-]چون[ بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخانه نیست، 
ســران ســه قّوه کشــور نشســته اند یک تصمیمی گرفته اند- 
به یک پشــتوانه کارشناســی هم مّتکی اســت. گفتــم من در 
ایــن قضّیــه صاحب نظر نیســتم، لکن بــه عنوان یــک آدمی 
که می بیند مســئولین کشــور وقتی تصمیــم گرفتند ]حمایت 
می کنم[. زمان امام )رضوان اهلل علیه( هــم همین جور بود؛ 
یک کارهایی را مسئولین، ســران سه قّوه تصمیم می گرفتند 
و اجــرا می شــد؛ حــاال هــم همیــن جــور اســت. امیدواریــم به 
کمک مردم، به هم فکری و هم افزایی مســئولین و دلسوزی 
و پیگیــری آنها و لطــف الهی، ان شــاءاهلل این کار بــه بهترین 

وجهی پیش برود.

     تکریم و تعظیم ملت بزرگ ایران
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار با بسیجیان به مناسبت 
هفتــه بســیج بــه راهپیمایی هــای خودجــوش مردمــی در 
اغتشاشــات  محکومّیــت  در  کشــور  مختلــف  شــهرهای 
صورت گرفتــه اشــاره نمودنــد: الزم می دانم تکریــم و تعظیم 
عمیِق خودم را به مّلــت بزرگ ایران به مناســبت این حرکت 
ُپرشــکوهی کــه در این چنــد روز انجــام دادنــد تقدیــم کنم و 
عرض کنــم. حقیقتــًا مّلت ایــران یک بــار دیگر ثابــت کردند 
که قدرتمندنــد، باعظمتنــد. بنده اصــرار دارم که همــه آحاد 
مّلت به این اقتدار و عظمِت خودشــان توّجه داشــته باشند. 
کی کــه آن همه هم  یک توطئه عمیــِق وســیِع بســیار خطرنا
ج کرده بودند- چقدر  پول خرجش شده بود -چقدر پول خر
زحمت کشــیده بودند کــه بتواننــد در یک بزنگاهــی، در یک 
فرصتی این حرکت تخریب و تحریق و آدم کشــی و شــرارت و 
مانند اینها را انجــام بدهند و به مناســبت ایــن قضّیه بنزین 
فکــر کردند که حــاال این فرصت برایشــان پیدا شــده و لشــکر 
خودشــان را وارد میدان کردند، ]لکن[ این حرکت به وســیله 
مردم نابود شد. بله، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دیگران 
در آن چنــد روز وارد میــدان شــدند و در مواجهــه ســخت، کار 
خودشان را، وظیفه خودشان را انجام دادند، لکن کاری که 
مّلت در این یک هفته کردند، خیلی باالتر بود، خیلی مهم تر 
بــود از هــر حرکــت میدانــی؛ ]یعنــی[ ایــن کاری کــه از زنجان 
و تبریز شــروع شــد، بعد به همه شــهرهای کشــور بلکــه حّتی 
شنیدم به بعضی از روســتاها رســید، آخر هم پریروز در تهران 

این حرکِت به این عظمت انجام گرفت.
دشــمن -آن دشــمن اصلی، نــه این آدم هــای پســت و حقیر 
و کوچــک- یعنــی اســتکبار جهانــی، صهیونیســم جهانــی، 
آنهایــی که نشســته اند پشــت مانیتورهای اساســی سیاســی 
خودشــان و دارنــد دنیــا را مراقبــت می کننــد، می فهمنــد کــه 
این حرکــت یعنی چه؛ آنها تــو دهنی می خورند، آنهــا وادار به 
عقب نشــینی می شــوند در مقابل حرکت عظیم مّلــت ایران. 
کریم و از مّلت ایران سپاسگزار  خدا را سپاسگزاریم، خدا را شــا
کریم؛ و شــکر ایــن حقیــر قیمتــی نــدارد، ارزشــی نــدارد،  و شــا
کر این حرکــت عظیــم مردمی  خــدای متعــال ان شــاءاهلل شــا

هست و خواهد بود.    

ت 
ّ
 مل

ً
حقیقتا

ایران یک بار 
کردند  دیگر ثابت 

که قدرتمندند، 
باعظمتند. بنده 

اصرار دارم که 
ت 

ّ
همه آحاد مل

به این اقتدار و 
عظمِت خودشان 

توّجه داشته 
باشند.
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درحالی که آشــوب های عراق و لبنان چندین هفته اســت که ادامه دارد، آشوب های 
ایــران ظرف چنــد روز خاتمه یافــت. اوائل مهرمــاه امســال، روزنامه لبنانــی »االخبار« 
ح جدید آمریکایی ها و ســعودی ها به منظور  گزارشــی را منتشــر کرد که موضوع آن افشــای طر
ح کلی تر به نــام »چارچوب  ح البتــه بخشــی از یک طــر ایجاد »آشــوب« در ایــران بــود. این طر
کت راهبردی قرن بیست ویکم بین ایاالت متحده و پادشــاهی عربی سعودی« بود که در  شرا
ح چنین آمده:  ح شــده بــود. در مقدمه این طــر جریان ســفر ترامپ به ریــاض، در بهار 96 مطر
ح پیشنهادی پادشاهی عربی ســعودی را در چارچوب اجرای  »این سند، اهداف مذکور در طر
کت راهبردی قرن بیست ویکم بین ایاالت متحده و عربستان سعودی را با ابعاد سیاسی،  شرا
امنیتــی و اقتصــادی آن بــه تفصیــل بیــان می کنــد، به طوریکه بــه تحقــق برنامــه انتخاباتی 

رئیس جمهور دونالد ترامپ منجر شود«.

     طرح عنکبوت و نمرود، برای ناامن سازی ایران
ح مــوازی بــرای مقابله بــا ایــران بــه نام های  طبــق گــزارش االخبــار، ایــن ســند دارای دو طــر
»عنکبــوت« و »نمــرود« بود. هــدف نهایــی اما یک چیــز بــود: بی ثبات کــردن و ناامن ســازی 
فضای داخل ایران تا پایین ترین حد ممکن، و به موازات آن، تالش برای تبدیل کردن ایران 
به یک رژیم مطیع و وابســته. االخبار در ادامه می نویسد که ســه هدف بلندمدت، میان مدت 
و کوتاه مدت برای آن در نظر گرفته شده است: در بلندمدت هدف اصلی تغییر نظام است، در 
میان مدت بی ثبات کردن کشور، و در کوتاه مدت که ســقف آن دوازده ماه در نظر گرفته شده 
است، ارسال پیام به سران رژیم ایران است مبنی بر اینکه تاوان دخالت هایشان در منطقه را 
ح، دو اقدام ملموس و اساســی باید علیه ایران انجام بگیرد: اول  خواهند داد. مطابق این طر
»فشــار اقتصادی بر مردم ایران« که شــامل تضعیف اقتصاد داخلی، افزایش تــورم، بیکاری، 
رکود، گرانی و... است، و دوم »فشار سیاسی بر  نظام سیاسی ایران« از طریق سلب مشروعیت 

گون. از آن در داخل کشور، با توسل به راه های گونا
گرچه  آشــوب هایی که اخیرًا در کشــور انجام شــد، در حقیقت بخشــی از پــروژه مذکور بــود که ا
شــروع آن از عراق و لبنان بود، اما قرار بود به مانند زنجیرهای به هم پیوسته، به ایران رسیده 
و کار را یکســره کند. دشــمن که مترصد ایجاد فضایی برای کشــاندن آشــوب ها به ایران بود، 
ح ســهمیه بندی بنزیــن، از ظهــر جمعــه در نقاطی محــدود درگیری  به محــض اعالم خبــر طر
آغاز شد و به سرعت در روز شــنبه بخش های زیادی از کشــور را فرا گرفت. توطئه طراحی شده 
می توانست درگیری ها را در ایران هم مانند عراق و لبنان تا چندین هفته به درازا بکشاند. اما 
چرا این گونه نشــد؟ چرا توطئه ای با این ابعاد پیچیده، ظرف چند روز برچیده شــد؟ بی تردید 

دو علت اساسی دارد:

همدلی 
مّلت و دولت

علیه ناامنی

چرا پروژه آشوب در ایران
 به سرعت، شکست خورد؟
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     1. نقش بی بدیل مدیریت رهبر انقالب
کمتر از 24 ســاعت از وقوع آشــوب در ایــران، رهبر انقالب شــجاعانه وارد میدان شــدند و 
برخــالف تحلیل بســیاری از افــراد و جریان های سیاســی- اجتماعــی، حمایت خــود را از 
گر غیر از این بود، و این پیام به آشوبگران مخابره می شد  مصوبه سران قوا اعالم کردند. ا
کمیت سیاســی، دوگانگی وجود دارد، بی تردید دامنه اغتشاشــات و آشوب ها  که بین حا
کمیت  تا همین امروز ادامه یافته بود. در هر کشــوری که تصویر اختالف و تفرقه میان حا

بازنمایی شد، فضا برای ایجاد آشوب توسط اغتشاشگران بیشتر فراهم شده است.
آنان به خوبی دریافتند که مسئوالن کشورشــان دارای صدای واحد نیستند و می توانند 
از این شــرایط اســتفاده کننــد. رهبر انقــالب اما بــا هوشــیاری و بصیــرت کامل از شــرایط 
کمیت یکپارچه« را به آشوبگران داخلی، و البته رهبران اصلی  به وجود آمده، تصویر »حا
ج از کشــور نشــان دادند و همیــن هم موجب شــد، که تنهــا یــک روز بعد از  آشــوب در خار

اعالم این موضع، از جمعیت اغتشاشگران به طرز قابل مالحظه ای کاسته شود.
 

     2. حضور به موقع مردم در میدان
گر رهبــر انقالب، اقدامات خــود را به نحو احســن انجــام می دادند اما مردم، بــرای دفاع  ا
از نظام به میــدان نمی آمدند، باز هــم یقینًا این آشــوب، به این زودی ها تمام نمی شــد. 
در حقیقت حضور هوشــمندانه و به موقع مردم، مکمل رفتار شجاعانه رهبر انقالب بود. 
گرچه این موضــوع اتفاق جدیدی نیســت و افکار عمومــی جهان، بارهــا در صحنه های 
مختلف چون آشــوب دیماه 96 و فتنه های 78 و 88 آن را دیده اســت، اما به تعبیر رهبر 
انقالب، این ماجرا بار دیگر قــدرت و عظمت مردم ایران را نشــان داد: »بنــده اصرار دارم 
که همــه آحاد مّلت بــه این اقتــدار و عظمِت خودشــان توّجه داشــته باشــند. یک توطئه 
ج  کی که آن همه هم پول خرجش شــده بود - چقدر پول خر عمیِق وسیِع بســیار خطرنا
کرده بودنــد - چقدر زحمت کشــیده بودند که بتواننــد در یک بزنگاهــی، در یک فرصتی 
این حرکــت تخریــب و تحریــق و آدمکشــی و شــرارت و ماننــد اینهــا را انجام بدهنــد و به 
مناســبت این قضّیــه بنزین فکــر کردند که حاال این فرصت برایشــان پیدا شــده و لشــکر 
خودشان را وارد میدان کردند، ]لکن[ این حرکت به وســیله مردم نابود شد. بله، نیروی 
انتظامی، بســیج، ســپاه، دیگران در آن چند روز وارد میدان شــدند و در مواجهه سخت، 
کار خودشــان را، وظیفه خودشــان را انجام دادند، لکن کاری که مّلــت در این یک هفته 
کردند، خیلی باالتــر بود، خیلی مهم تر بــود از هر حرکــت میدانی؛ ]یعنی[ ایــن کاری که از 
زنجان و تبریز شــروع شــد، بعد به همه شــهرهای کشــور بلکه حّتی شــنیدم بــه بعضی از 
روستاها رسید، آخر هم پریروز در تهران این حرکِت به این عظمت انجام گرفت. دشمن 
- آن دشــمن اصلی، نه ایــن آدم های پســت و حقیر و کوچــک - یعنی اســتکبار جهانی، 
صهیونیسم جهانی، آنهایی که نشسته اند پشت مانیتورهای اساسی سیاسی خودشان 
و دارنــد دنیــا را مراقبــت می کننــد، می فهمنــد کــه ایــن حرکت یعنــی چــه؛ آنها تــو دهنی 
می خورند، آنها وادار به عقب نشینی می شوند در مقابل حرکت عظیم مّلت ایران. خدا را 
کریم؛ و شکر این حقیر قیمتی  کریم و از مّلت ایران سپاسگزار و شا سپاسگزاریم، خدا را شا
کر این حرکت عظیم مردمی هســت و  ندارد، ارزشــی ندارد، خدای متعال ان شــاءاهلل شــا

خواهد بود.«    

دلجویی
کنید
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب 
گــزارش ارائــه شــده از ســوی  اســالمی در پاســخ بــه 
دریابــان علــی شــمخانی دبیر شــورای عالــی امنیــت ملی که 
چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و 
مصدومین حــوادث اخیر خدمت ایشــان تقدیم شــد، ضمن 
ح شــده مقــرر فرمودنــد: »...  موافقــت با پیشــنهادهای مطر
هرچه ســریعتر انجام شــود و نســبت به افراد مشــکوک در هر 
گروه با جهتی که به رأفت اسالمی نزدیکتر است عمل شود.«

کــه بالفاصلــه پــس از  گــزارش ارســالی بــر اســاس دســتوری 
رخدادهــای اخیــر از ســوی رهبــر معظــم انقــالب اســالمی به 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی برای بررســی دقیق ریشــه ها، 
عوامــل و دالیل بــروز ناآرامی هــا و همچنین رســیدگی ســریع 
به وضعیــت جانباختــگان و خانواده های آنان ابــالغ گردید، 

تهیه و ارائه شد.
در این گــزارش پیشــنهاد شــد کــه بــر اســاس چارچوب های 
داشــتن  بــدون  کــه  عــادی  شــهروندان  موجــود  قانونــی 
هیچگونــه نقشــی در اعتراضــات و اغتشــاش های اخیــر و در 
میانه درگیری ها جان باخته اند در »حکم شــهید« محسوب 
شــده و خانواده هــای آنان تحت پوشــش بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران قرار بگیرند.
همچنیــن در خصــوص قربانیانــی کــه در جریــان تظاهــرات 
ع  اعتراضی به هــر نحو جان خــود را از دســت داده انــد موضو
پرداخــت دیــه و دلجویــی از خانواده هــای آنــان پیشــنهاد 
گردید. در مــورد آن دســته از قربانیان حوادث اخیــر نیز که به 
صــورت مســلحانه و در درگیــری بــا نیروهــای حافــظ امنیت 
کشــته شــده اند مقرر گردید پس از بررســی وضعیت و ســوابق 
خانواده آنان، حساب خانواده های موجه و آبرومند از فردی 
که اقدام بــه عمل مجرمانه نمــوده جدا شــود و خانواده های 

آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند.
رهبر انقالب در مورد نحوه مواجهه با خانواده های گروه سوم 
نیز که مشــکوک بــه شــرارت بوده انــد امر بــر »رأفت اســالمی« 
کیدات  وتوجه بــه خانواده ها نمودند. بــا توجه به دســتور و تا
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای از چنــدی قبــل کار رســیدگی به 
پرونده های تشــکیل شــده برای جانباختــگان و مصدومین 

رخدادهای اخیر در سطح استان ها آغاز شده است.    

دستور رهبر انقالب به دبیر شورای 
عالی امنیت ملی درباره وضعیت 
جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر
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اسالمی، سِرپا نمی شــود و نمی ماند.« اّما این سخن، مستلزم 
توّجه به نکاتی دقیق و مهم است.

    یکم. نخســتین نکتــه این اســت کــه از دیدگاه اســالم حّق 
کمّیــت از آِن خداونــد اســت و مشــروعّیت نظــام حکومت  حا
ایــن  اســت: »مشــروعّیت  الهــی  اراده  از  ناشــی  نیــز  والیــی 
نظام بــه تفّکر اســالمی و بــه اســتواری بر پایه اســالم اســت«. 
بنابراین در اســالم دوگانه ای بــه نــام اراده الهــی و اراده مردم 
در عــرض یکدیگــر نیســتند؛ بلکــه مشــروعّیت همه چیــز، از 
جملــه اراده مــردم در طــول اراده الهــی اســت: »مردم گرایــی 
در اســالم ریشــه اســالمی دارد... پایــه و اســاس حّق مــردم در 
ایــن انتخاب خــود اســالم اســت.« فرآینــد حضور و مشــارکت 
مــردم در نظــام مردم ســاالری اســالمی، در چارچــوب اســالم 
ناب محّمدی)ص( اســت و فراتــر از این نیز نخواهــد بود. در 
این نظــرگاه: »بــدون آراِء مــردم، بــدون حضور مــردم و بدون 
تحّقق خواست مردم، خیمه نظام اســالمی، سِرپا نمی شود و 
نمی ماند. البته مردم، مسلمانند و این اراده و خواست مردم، 

مردم در ݣݣجمهوری مؤمنین
نگاهی به جایگاه و نقش مردم 
در نظام مردم ساالری اسالمی براساس اندیشه رهبر انقالب

سعید اشیری

نقـش  و جایـگاه مـردم در نظـام مردم سـاالری اسـامی، موضوعـی مهم و 
بنیادی در نظام اندیشـه سیاسـی انقاب اسـامی اسـت. از جمله نکات 

و پرسـش های قابـل تأّمـل در ایـن موضـوع، این موارد اسـت:
۱. منشـأ، خاسـتگاه و مبنـای پذیرفتـن خواسـت و رضایـت عامـه مـردم در نظـام 

چیسـت؟ اسـامی  مردم سـاالری 
۲. چـرا در ایـن نظـام، به سـازوکارهای ناظر بـه آراء عمومی مانند انتخابات توجه 
می شـود؟ آیـا ایـن توجـه، منبعـث از پذیرفتـن ـــ بـه اصطاح ـــ یـک »بـِد ضـروری« 
و »پذیـرش یـک اجبـار سـلبی« اسـت یـا بـر اسـاس نوعـی »نـگاه ایجابـی« بـه رأی 
مـردم اسـت؟ ایـن یادداشـت، بـه ایـن دو پرسـش براسـاس اندیشـه و منظومـه 

فکـری حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در ۱۲ بنـد زیـر پاسـخ می دهـد.   

     خاستگاه و مبنای پذیرفتن خواست و رضایت عامه مردم
در پاســخ بــه پرســش نخســت، بایــد در نظــر داشــت کــه در منطــق و اندیشــه آیت اهلل 
خامنــه ای »بــدون آراِء مردم، بــدون حضور مــردم و بدون تحّقق خواســت مــردم، خیمه نظام 
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در چارچوپ قوانین و احکام اسالمی است.« 
    دوم. در اندیشــه سیاســی اســالم، »تشــکیل حکومــت 
اســالمی« همــواره یــک هــدف مهــم و کلیــدی بــوده اســت. 
»ائّمــه)ع( حّداقل از دوران امام حســن مجتبــی به بعد، یک 
حرکــت زیرزمینــی همه جانبــه سیاســی و انقالبــی را بــه قصد 

قبضه کردن حکومت شروع کرده بودند.« 
    ســوم. نکته دیگر این است که در اندیشه شــیعه امامّیه، 
»حکومــت و حکمرانــی« هــم یــک »حــق« اســت و هــم یک 
»تکلیف و وظیفه«. در این اندیشه: »امیرالمؤمنین حکومت 
را یک حق می داند، همچنانی که یک وظیفه نیز می داند.« 

    چهــارم. باید به ســیره و مشــی اهل بیــت)ع( به خصوص 
در وجــه مردمــی بــودن حکومــت در زمــان معصومیــن)ع( 
توّجــه داشــت. »در صــدر اســالم حکومت پیغمبــر و تــا مّدتی 
بعد از رحلت پیغمبر، حکومت جامعه اســالمی یک حکومت 
مردمــی بــود. در دوران امیرالمؤمنیــن)ع( مــردم در صحنــه 
حکومت بــه معنای واقعی دخالت داشــتند، نظــر می دادند، 

رأی می دادند، تصمیــم می گرفتند و حّق مشــورتـ ـ که قرآن 
پیغمبــر را بــه آن امر کرده اســتـ ـــ متعّلق به مــردم بــود که: َو 
ْمِر؛ مردم حق دارند که با آنها مشورت بشود.« 

َ
شاِوْرُهْم ِفی اْل

کمان      پنجــم. توّجــه بــه ماهّیــت رابطــه میــان مــردم و حا
اســت. »مردم ســاالری در نظام اسالمی، مردم ســاالری دینی 
اســت؛ یعنی به نظــر اســالم مّتکی اســت؛ فقــط یک قــرارداد 
عرفی نیســت. مراجعــه بــه رأی و اراده و خواســت مــردم، در 
آنجایی که این مراجعه الزم است، نظر اسالم است؛ لذا تعهد 
اســالمی به وجود می آورد. مثل کشورهای دمکراتیک غربی 
نیســت که یک قرارداد عرفی باشــد تا بتواننــد به راحتی آن را 
نقض کنند. در نظام جمهوری اســالمی، مردم ســاالری یک 

وظیفه دینی است.«
    ششــم. در یک جمع بندی از آنچه بیــان گردید، این نکته 
قابل توّجه اســت: »در اســالم بــه نظر مــردم اعتبار داده شــده؛ 
کــم انجــام  کــه حا کاری  کــم و در  رأی مــردم در انتخــاب حا
می دهد، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته؛ لذا شما می بینید که 
امیرالمؤمنین)ع( با اینکه خود را از لحاظ واقع منسوب پیغمبر 
و صاحب حــق واقعی بــرای زمامــداری می دانــد، آن  وقتی که 
کار به رأی مــردم و انتخــاب مردم می کشــد، روی نظــر مردم و 
رأی مــردم تکیه می کند، یعنــی آن را معتبر می شــمارد و بیعت 
در نظام اســالمی یک شــرط برای حقانیت زمامــداری زمامدار 
گر یــک زمامــداری بود که مــردم بــا او بیعــت نکردند،  اســت. ا
یعنی آن را قبــول نکردند، آن زمامدار خانه نشــین خواهد شــد 
و مشــروعّیت والیت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا 
بگوییم فعلّیت زمامــداری و حکومت به بیعت مردم وابســته 
اســت.«در این مبنا اســت که »جمهــوری اســالمی، جمهوری 

مؤمنین است، جمهوری مسلمیِن هلِلّ است.« 
 

     تبیین سازوکار تعیین سرنوشت جامعه
مبتنی بر آراء مردم

پاســخگویی بــه پرســش دوم، مســتلزم توّجــه به ایــن نکته 
است که در مردم ساالری اســالمی، آنچنان که موردنظر رهبر 
انقــالب اســت، مردم ســاالری »معنــای واقعــی دارد، تعــارف 
نیست. »و مردم واجد نقشــی اصیل هســتند. این دیدگاه در 
تداوم و ادامه خط امــام خمینی )ره( اســت: »امام به معنای 
واقعی کلمــه معتقد به آراء مــردم بود؛ یعنی آنچــه را که مردم 

می خواهند و آرائشان بر آن متمرکز می شود.« 
    هفتــم. در خصــوص ســازوکار تعییــن سرنوشــت جامعــه بر 
اســاس آراء مردم، این فــراز از رهبــر انقالب، بســیار قابل تأّمل 
اســت: »تکیه نظام بــه آراء مردم، یکــی از میدان هایی اســت 
که مردم در آن نقــش دارند. حضور مردم و اعتقــاد به آنها باید 
در اینجا خود را نشــان دهد. در قانون اساســی ما و در تعالیم و 
کید شــده اســت  راهنمایی های امام، همیشــه بر این نکته تأ
که نظام بــدون حمایــت و رأی و خواســت مــردم، در حقیقت 
هیچ اســت. باید با اّتکاء به رأی مردم، کسی بر ســر کار بیاید. 
باید بــا اّتــکاء بــه اراده مــردم، نظــام حرکــت کنــد. انتخابات 
ریاســت جمهــوری، انتخابات خبــرگان، انتخابــات مجلس 
شــورای اســالمی و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رأی و اراده 
و خواســت مردم اســت. این یکــی از عرصه هاســت. لــذا امام 

در نظام 
اسالمی، مردم 

تعیین کننده اند. 
این هم از اسالم 

سرچشمه می گیرد. 
مردم گرایی در نظام 

یشه  اسالمی، ر
اسالمی دارد. 

ییم  وقتی ما میگو
»نظام اسالمی«، 

امکان ندارد که 
گرفته  مردم نادیده 

شوند. پایه و 
اساِس حّق مردم 
در این انتخاب، 
خود اسالم است
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بزرگوار، هــم در دوران حیات خود به شــّدت به ایــن عنصر در 
این عرصــه پایبند باقــی مانــد و هــم در وصیت نامه خــود آن 
را منعکــس و بــه مــردم و مســئوالن توصیــه کــرد. در حقیقت 
انتخابــات و حضور مــردم در صحنه انتخــاِب رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس و یا ســایر انتخاب هایی که می کنند، هم 
حّق مردم اســت، هــم تکلیفی بــر دوش آنهــا اســت. در نظام 
اســالمی، مردم تعیین کننده اند. این هم از اســالم سرچشــمه 
کید کرده ام،  می گیرد. مسئله اساسی ای که بنده بارها بر آن تأ
این است که اسالم گرایی در نظام اسالمی، از مردم گرایی جدا 
نیســت. مردم گرایــی در نظام اســالمی، ریشــه اســالمی دارد. 
وقتی مــا میگوییــم »نظام اســالمی«، امــکان ندارد کــه مردم 
نادیده گرفته شوند. پایه و اساِس حّق مردم در این انتخاب، 
خــود اســالم اســت؛ لــذا مردم ســاالری مــا -کــه مردم ســاالری 
دینی اســت -دارای فلســفه و مبنا اســت. چرا باید مــردم رأی 
دهند؟ چرا بایــد رأی مردم دارای اعتبار باشــد؟ ایــن مّتکی بر 
احساســات توخالی و پوچ و مبتنی بر اعتبارات نیست؛ مّتکی 
بر یک مبنای بســیار مســتحکم اســالمی اســت. پــس یکی از 
کیــد می کــرد و آن را در  عرصه هایــی که امــام همــواره بــر آن تأ
ساخت نظام اسالمی کار گذاشت و برای همیشه آن را ماندگار 
کرد، مســئله حضور مردم در انتخاب مسئوالن نظام و منتهی 

شدن مسئولّیت  ها به اراده و خواست مردم است.« 
    هشــتم. در برابر این تفســیر نــاب انقالب اســالمی از نقش 
ح اســت که همــواره بر  مــردم، نگرش هــای دیگری نیــز مطر
کید می کنند  »دوگانه تقابلی« میان جمهورّیت و اسالمّیت تأ
و با ایجاد یک فضای قطبی در انتخاب یکــی از این دوگان، 
دو گرایــش بــه وجــود آمده انــد. رهبــر انقــالب، بر منطــق هر 
دو گرایــش تاخته انــد و آن را نقــد کرده اند. »از طرف کســانی 
ســعی شــده که بین جمهوریت نظام و اســالمیت، رقابتی به 
وجود بیاورند. یک جا بعضی ها بگویند روی اســالمیت تکیه 
شــد، جمهوریــت تضعیف شــد؛ یــک عده هــم بگوینــد روی 
جمهوریــت تکیه شــد، اســالمیت تضعیــف شــد. این طوری 

نیست.«
ریشه این نقد و نگاه رهبر انقالب در نگرش پیوسته ای است 
که به  ماهّیــت جمهوری اســالمی دارند: »جمهوری اســالمی 
یک مرّکــب انضمامی نیســت کــه ترکیبی باشــد از چیــزی به 
نام جمهوری و چیزی به نام اســالمی؛ تا یکــی بگوید که من 
طرفدار جمهورّیتم بیشــتر، یکی بگوید من طرفدار اسالمّیتم 
بیشــتر، ایــن جــوری نیســت بلکــه جمهــوری اســالمی یــک 
حقیقت اســت آن جمهوری اســت، آن اّتکاء به آرای عمومی 

است که خدا آن را مقّرر کرده است.« 
    نهــم. در نگرش رهبر انقــالب، مردم ســاالری دینی الگوی 
مطلوب در در همه عرصه ها اســت و  »هر جایی که مسئولین 
کشــور توانایی هــای مــردم را شــناختند و بــه کار گرفتنــد، مــا 
کامی هســت، بــه خاطــر این  موّفــق شــدیم. هــر جایی کــه نا
اســت که ما نتوانســتیم حضــور مــردم را در آن عرصــه تأمین 
کنیــم.« بنابرایــن حضــور و مشــارکت مــردم، چــه در شــأن 
تأسیســی حکومت دینی و چــه در تداوم و بقاء آن، برخاســته 
از آن نگرشی نیست که مشارکت مردم را همواره امری توأم با 
خطا بداند، بلکــه در این نگرش »حضور مــردم، عامل اصلی 

موّفقّیت ها« است.
    دهم. افزون بر این، باید در نظر داشت که در این نظرگاه، 
کمّیت و مسئوالن و کارگزاران نظام اسالمی، نه تنها نباید  حا
ســازوکار مردمی تعییــن سرنوشــت جامعــه را محــدود کنند، 
بلکه باید همواره بر روند توسعه تکاملی و تعمیق آن در »همه 
بخش های نظام اســالمی« اهتمــام ورزند: »در همه مســائل 
گون کشــور، مســئولین باید بتوانند با مهــارت، با دّقت و  گونا
ابتکار راه هایی را برای حضور مردم پیدا کنند... اینجا است 
که مســئولین باید زمینه ها را، ُمدل هــا را، فرمول های عملی 
و قابــل فهــم عمــوم را، فرمول هــای اعتمادبخــش را بــرای 
مشارکت مردم فراهم کنند. در هر بخشی می شود این کارها 
را کرد. هــم قــّوه مجرّیه، هــم قــّوه قضائّیــه، هم قــّوه مقّننه 
به شــیوه خاّص خــود می توانند ایــن را تأمین کننــد؛ از ابتکار 
مــردم، از فکر مــردم، از نیــرو و انگیزه مــردم، از نشــاط جوانی 
جوانــان ما -کــه قشــر عظیــم و وســیعی هســتند - می توانند 

استفاده کنند.« 
    یازدهــم. نقــش و جایــگاه آراء مــردم و رضایــت جامعــه از 
حکومت مردم ساالری، از جنبه دیگری نیز مهم و قابل اعتنا 
است و آن، »حفظ اصل نظام اسالمی« است. در سخن رهبر 
انقالب: »... عامل دیگری که نگذاشت دشمن موّفق شود، 
زیربنای محکم و متین نظام اســالمیـ ـ یعنی قانون اساســی 
ــ بود. در قانون اساســی ترتیبی داده شــده اســت که حضور و 
اراده و رأی و خواست مردم را با جهت گیری اسالمی، در همه 
ارکان نظــام، ظهــور و بــروز می دهــد. ایــن نظاِم مســتحکم، 
انتخاب مردمی، مجلــس مردمی و دولت مردمــی که بر پایه 

اسالم بود، مانع نفوذ دشمن شد.« 
    دوازدهــم. افزون بــر رهیافت هــای ناظر بــه درون نظام و 
جامعه اســالمی، الگــوی نظــام مردم ســاالری اســالمی، یک 
گون  »الگوی جهانی« اســت که می تواند در کشــورهای گونا
کاربســت شــیوه هایی  بــه اقتضــاء شــرایط آن جامعــه و بــا 
حکیمانــه، تحقــق یابــد؛ از همیــن روی رهبــر انقــالب در پی 
انقالب هــای بیــداری اســالمی، آن را بــه مثابه یــک »الگوی 
مطلوب« بــه »مّلت های انقــالب کــرده« پیشــنهاد داده اند. 
رهبر انقالب، چنین استدالل کرده اند که این مهم، بر نقش 
پیش برنده مردم در جامعه و تاریخ اســتوار است: »... ما هم 
از اّول انقــالب تــا امروز هــر وقتی هــر کاری را محّول بــه مردم 
کردیــم، آن کار پیــش رفته اســت؛ هــر کاری را انحصــاری در 
اختیار مســئوالن و رؤســا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوّقف 
مانده اســت. نمی گوییم حاال همیشــه هم متوّقف مانده اّما 
گــر متوّقف نمانده اســت، ُکند  غالبًا یــا متوّقف یا ُکند شــده؛ ا
پیش رفته اســت. اّما کار دســت مردم کــه افتاد، مــردم کار را 
خوب پیش می برنــد. این مخصــوص ما هم نیســت؛ این را 
هم عــرض بکنم که این مخصــوص ما ایرانی ها نیســت. در 
گــر کار دســت مردم قــرار گرفــت و مــردم دارای  هر نقطــه ای ا
هدف بودند- نه آدم هــای بی هدف، آدم های ســرگردان در 
امور زندگــی، گرفتــار امور روزمــّره شــخصی، آنها نــه- هرجور 
کاری، سخت ترین کارها، کارهای نظامی، کارهای امنیتی، 
دســت مردم وقتی افتــاد، صحنه وقتــی در اختیار مــردم قرار 

گرفت، پیش خواهد رفت.«     

افزون بر 
رهیافت های 
ناظر به درون 

نظام و جامعه 
اسالمی، الگوی 

نظام مردم ساالری 
اسالمی، یک 

»الگوی جهانی« 
است که می تواند 

در کشورهای 
گون به  گونا

اقتضاء شرایط 
آن جامعه و 
با کاربست 
شیوه هایی 

حکیمانه، تحقق 
یابد
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     انتظار به حق مردم از حاکمیت و دولت
از طرف دیگر، شاید بتوان گفت مهم ترین انتظاری که مردم 
از دولت هــا دارند، حل مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی آنها 
اســت. »انتظار به حّق مــردم ما این اســت که از یــک اقتصاد 
شــکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشــد، طبقه ضعیف از 
ج بشود، از مشکالت نجات پیدا  وضعّیت غیرقابل قبول خار
کنــد؛ اینها انتظــارات مردم مــا اســت و این انتظــارات به حق 
است.« در این راه، وظیفه اصلی بر دوش دولت ها به عنوان 
اقتصــادی  مأموریت هــای  کننــده  اجرا کــه  اســت  قــوه ای 
هســتند. قرارگاه اقتصــادی در دولت که مرکزیــت فرماندهی 
عرصه اقتصاد را بر عهده دارد نیز بر همین مبنا شکل گرفت. 
اما ایــن کار بــه تنهایی از عهــده دولــت برنخواهــد آمد، پس 
دولت نیازمند حمایت برای اجرا و تحقق این وظایف است. 
»مــن از همــه دولت هــا در دوران مســئولّیت خــودم حمایــت 

کردم؛ از این دولت هم حمایت می کنم.«

     حمایت از دولت یک راهبرد همیشگی
رفتارشناســی رهبــر انقــالب در مواجهه بــا دولت هــا به وضوح 
نشــان دهنده نقــش حمایت گرانــه ایشــان از دولت هــا اســت 
کــه یکــی  از نتایــج  آن »حل مشــکالت واقعــی و عینــی مردم« 
اســت. همراهــی ایشــان با همــه دولت هــا به عنوان مســئول 
تحقق مطالبات به حق مردم، یک رویه همیشــگی و اصولی 
بوده اســت که دراین دولت نیز همچنــان با قــوت ادامه دارد 
کرات  و مصادیق متعددی می توان بر آن برشــمرد. اجازه مذا
هســته ای بــه شــکل جدیــد در دولــت حاضــر و حمایت هــای 
کره کننــده، علی رغــم نــگاه اصولــی  صورت گرفتــه از تیــم مذا
کره بــا آمریــکا  در همین چهارچــوب قابل  ایشــان به عدم مذا
تحلیل است. حتی »تأیید مشــروط برجام« علی رغم داشتن 
»نقاط ابهام و ضعف های ساختاری« را نیز می توان بر همین 
که دولت تصور می کرد با  رفع تحریم ها،  مبنا تحلیل کرد. چرا
می تواند موانع پیش رو برای حل مشــکالت معیشتی مردم را 
کنون که طــرف آمریکایی  از ســر راه خود بردارد. با این حــال ا
وضــع  و  تحریم هــا«  ســاختمان  »باقیمانــدن  از  صحبــت 
»تحریم های جدیــد« و »پایبندی بــه روح برجــام« و امثالهم 
می کند، این موضوع روشــن تر شده اســت که راه چاره همانی 
اســت که رهبر انقالب در انتهــای نامه خود بــه رئیس جمهور 
دربــاره الزامات اجــرای برجام نوشــتند: »گشــایش اقتصادی 
و بهبود معیشــت و رفع معضــالت کنونی جز با جــّدی گرفتن 

و پیگیری همه جانبه اقتصاد مقاومتی میّسر نخواهد شد.«

     گسترش حضور مردم در عرصه اقتصاد
در ایــن زمینــه، به نظر می رســد دو اقــدام مهم تــر و فوری تر از 
سایر اقدامات است. اول آنکه می بایست زمینه برای حضور 
بیشــتر و بهتر »مردم« در عرصــه اقتصاد فراهم شــود. تجربه 
انقــالب اســالمی در طــول نزدیک بــه چهــار دهه از عمــر خود 
نشان داده است »هر جایی که مسئولین کشور توانایی های 
مردم را شــناختند و به کار گرفتنــد ما موفق شــدیم. هر جایی 
کامــی هســت، به خاطــر این اســت کــه مــا نتوانســتیم  کــه نا

حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم.«    

یکــی از مهم تریــن مطالبات مــردم از دولت هــا، حل مشــکالت معیشــتی و اقتصادی 
اســت. بی شــک مردمی کــه در ســرد و گــرم و بــاال و پاییــن روزهــای این انقــالب پای 
جمهوری اســالمی خودشــان ایســتاده اند بیش از هر ملتــی حق دارند تــا حل این مشــکالت را 

مطالبه کنند. مطالباتی که تنها راه تحقق آن از مسیر اقتصادی قوی و پویا می گذرد.

     عامل افزایش قدرت ملی
از سوی دیگر عواملی چون جمعیت، مساحت کشور، قدرت نظامی، دارا بودن اهداف و عمق 
اســتراتژیک، و توانایی اقتصادی از جمله عوامل مهم افزایش یا کاهش »قدرت ملی« اســت. 
جمهوری اســالمی به برکت اســتعداد طبیعــی خــدادادی و همچنین بر مبنای سیاســت های 
راهبــردی نظــام در بســیاری از زمینه های یادشــده دســت برتر را نســبت به ســایر کشــورهای 
منطقــه دارا اســت، اما متأســفانه همچنــان در عرصــه اقتصــادی بــا اشــکاالت و ضعف هایی 
مواجه اســت. به همین دلیل رهبر انقالب، بــا درایت کامــل از اوضاع داخلــی و خارجی، نقطه 
تمرکز نظــام را بــر افزایش »تــوان اقتصــادی« کشــور نهاد و بــر همین اســاس، از چندین ســال 
پیــش، نامگذاری ســال ها را نیــز حول محــور موضوعــات اقتصــادی قــرار داده اند و خواســتار 
که »با دنبال کردِن همین  اقدامات متناسب با سیاست های »اقتصاد مقاومتی« شده اند. چرا
سیاســت اقتصاد مقاومتی، به معنای عملی مســئله و اقــدام عملی موضوع، می توانیم کشــور 
را مصونیت ســازی کنیــم؛ می توانیــم مصونیــت بدهیم کشــور را تا دیگــر در مقابــل تحریم به 
گر اقتصاد مقاومتی شــد، تحریم دشمن تأثیر  خودمان نلرزیم که ما را تحریم خواهند کرد... ا

قابل توّجهی نخواهد کرد.«

جایی ݣݣکه    ݣݣݣمردم ݣݣنباشند
کام هستیم       نا
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هــدف از تشــکیل حکومــت در منطــق اســامی 
چیست؟

قائــل  واقعــی  شــأن  یــک  حکومــت  بــرای  امیرالمؤمنیــن 
نیســت، حکومت بــرای علــی)ع( یک هــدف نیســت؛ برای 
او، حکومــت ارزشــی نــدارد، بــاز هــم حاضر نیســت بــرای به 
دســت آوردن یک مقــام، یــک جــاه، از ارزش هــا بگــذرد. اما 
وقتــی احســاس می کند کــه وظیفه اســت، احســاس می کند 
زمینه آماده اســت و او می تواند این نقش عظیم و اساســی را 
بر عهــده بگیرد، آن وقــت قبول می کنــد. امیــر المؤمنین)ع( 
بعد از قبول خالفت هــم فرمود: »لــوال حضور الحاضــر و قیام 
الحجه به وجــود الناصر و ما اخــذ اهلل علی العلمــاء ان الیقاّروا 
علی کّظه ظالم و سغب مظلوم للقیت حبل ها علی غاربها«؛ 
گــر وظیفــه من بــا توّجــه، قبــول، بیعت و خواســت مــردم بر  ا
من مســّجل و منّجز نمی شــد کــه در مقابل ظلم بایســتم و با 
تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، بازهم قبول نمی کردم. 
یعنی امیــر المؤمنیــن می گوید مــن قــدرت را به خاطــر قدرت 
گر قدرت بــرای مبارزه با ظالــم در همه ابعاد  نمی خواهم... ا
ظلم و ســتم- داخلی، اجتماعی و اقتصــادی که حادترینش 

است- می باشد، خوب است. 
در مــورد امیرالمؤمنیــن)ع( آیــا والیــت ناشــی از نصــب الهــی 
اســت یا منوط به رأی مردم اســت یا در مقام تحقق آن، رأی 
و بیعت مردم نقش آفرینی دارد؟ بــه عبارتی دیگر آیا پذیرش 
کم اســالمی دخالت  و رأی مردم در مشــروعیت و حقانیت حا
دارد؟ آیا نقــش رأی مردم برای امیرالمؤمنیــن علی)ع( صرفًا 
در تحقق زمامــداری و حکومت و بــرای مقبولیت و کارآمدی 

وی است یا در اصل والیت ایشان نیز مؤثر است؟
در اسالم به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأی مردم در انتخاب 
کم انجام می دهــد، مورد پذیرش قرار  کم و در کاری که حا حا
گرفته. لذا شــما می بینید کــه امیرالمؤمنین)ع( بــا اینکه خود 
را از لحاظ واقــع منصوب پیغمبــر و صاحب حــق واقعی برای 
زمامــداری می داند، آن وقتی کــه کار به رأی مــردم و انتخاب 
مــردم می کشــد، روی نظــر مــردم و رأی مــردم تکیــه می کند. 
یعنی آن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسالمی یک شرط 
گر یــک زمامداری  برای حقانیــت زمامــدارِی زمامدار اســت. ا
بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن 
زمامدار خانه نشین خواهد شد و مشروعیت والیت و حکومت 
به بیعت مردم وابســته اســت یا بگوئیــم فعلیت زمامــداری و 

حکومت به بیعت مردم وابسته است. 

ستون خیمه نظام
بازخوانی دیدگاه رهبر معظم انقالب درباره نقش آراء مردم در مشروعیت نظام سیاسی اسالم

در پـی مباحثـی کـه درباره دیدگاه مقام معظم رهبـری در موضوع نقش آراء 
مردم در مشروعیت نظام سیاسی مطرح شده است، این نوشتار، بیانات 
و دیدگاه های معظمُ له را در رابطه با مسأله والیت و حکومت اسامی و نقش مردم 
در آن بـه طـور خاصـه بررسـی کـرده اسـت. ایـن متـن برگرفتـه از خطبه هـا و بیانـات 
ایشـان اسـت کـه در مناسـبت های مختلـف ایـراد شـده اند، لـذا بـا اندکـی تصـرف و 
تلخیـص در متـن بیانـات و در قالـب پرسـش و پاسـخ تنظیم شـده اسـت تا دسـتیابی 

مخاطـب بـه فهـم دقیـق و شـفاف دیدگاه های معظم له بهتـر صورت پذیـرد.  
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 آیــا از منظــر اســام، بیعــت و رأی مــردم بــرای حقانیــت 
زمامداری )حکومت( زمامدار کافی است؟

کمیتی بر انســان ها مقبول نیست،  در اســالم هیچ والیت و حا
مگر اینکه خدای متعال مشّخص کند. ما هرجا که در مسائل 
کــم، والیت قاضی یــا به والیت  فراوان فقهی کــه به والیت حا
مؤمن- کــه انــواع و اقســام والیــات وجــود دارد- ارتبــاط پیدا 
می کند، شــک کنیم که آیا دلیل شــرعی بر تجویــز این والیت 
قائم هست یا نه، می گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم والیت 
اســت. این منطــق اســالم اســت. آن وقتی ایــن والیــت مورد 
ع به  ع آن را تنفیذ کرده باشــد و تنفیذ شار قبول اســت که شــار
این اســت که آن کســی کــه والیــت را بــه او می دهیــم- در هر 
مرتبــه ای از والیــت- بایــد اهلّیــت و صالحیــت یعنــی عدالت 
و تقــوا داشــته باشــد و مــردم هــم او را بخواهنــد. ایــن منطق 

مردم ساالری دینی است که بسیار مستحکم و عمیق است. 
پایــه  همــه  نــه  مشــروعیتند،  رکــن  یــک  مــردم  اســالم  در 
مشــروعیت. نظام سیاســی در اســالم عالوه بر رأی و خواست 
مردم، بر پایــه اساســِی دیگری هم کــه تقوا و عدالــت نامیده 
گر کســی که برای حکومت انتخاب  می شود، اســتوار است. ا
می شــود، از تقــوا و عدالــت برخــوردار نبــود، همــه مــردم هم 
که بــر او اّتفاق کننــد، از نظر اســالم ایــن حکومــت، حکومت 
نامشروعی اســت. بنابراین، پایه مشــروعیت حکومت فقط 
رأی مردم نیســت؛ پایه اصلی تقوا و عدالت اســت؛ منتها تقوا 
و عدالت هم بــدون رأی و مقبولیــت مردم کارایی نــدارد. لذا 
رأی مردم هــم الزم اســت. مشــروعیت دادن بــه رأی مردم و 

بیعت مردم؛ این یک اصل اسالمی است. 

آیــا دخالــت نظــر و رأی مــردم در مشــروعیت حکومــت 
اختصاص بــه زمان غیبــت دارد و یا در زمــان حضور امام 
ح اســت؟ در این دیدگاه نقش مردم در  معصوم نیز مطر

ح می گردد؟ فعلیت و اعمال والیت چگونه مطر
امیرالمؤمنیــن در نهج البالغــه منشــأ حکومــت را زور و اقتــدار 
نمی دانــد و خــود او هــم در عمل ایــن را ثابــت می کنــد. از نظر 
علــی)ع( منشــاء اصلــی حکومــت یــک سلســله ارزش هــای 
معنوی اســت؛ او حکومــت را و والیت امر مردم را ناشــی از یک 
ارزش معنوی می داند، اما فقط ایــن ارزش معنوی هم کافی 
کم و والی باشد، بلکه  نیست برای اینکه انسان فعاًل و عماًل حا
مردم هــم در اینجا ســهمی دارنــد و آن بیعت اســت... بیعت 
منجز کننده حق خالفت است؛ آن ارزش ها آن وقتی می تواند 
فعاًل و عماًل کســی را به مقام والیت امر برســاند که مردم هم او 
را بپذیرند و قبول کنند، که این مســأله در باب نقش مردم در 

حکومت باز مورد توجه قرار می گیرد. 

منشــأ اصلــی مشــروعیت نظــام جمهــوری اســامی از 
دیدگاه اسام چیست؟

مشــروعیت این نظام به تفّکر اســالمی و به اســتواری بر پایه 
اســالم اســت؛ مشــروعیت مجلــس و رهبــری هــم بــر همیــن 
اســاس اســت. در نظــام جمهــوری اســالمی، اســاس حرکت 
بــر پایبندی بــه مبانــی اســت. آن چیزی کــه به عنــوان مبدأ 

مشروعیت این نظام محســوب می شــود، یعنی والیت الهی 
که منتقل می شــود بــه فقیه، مشــروط اســت به پایبنــدی بر 
گر  احکام الهی. آن کســی که در رتبه رهبری نشســته است، ا
نســبت به آرمان های اســالمی، نســبت به قوانین اسالمی از 
لحاظ نظــری یا عملــی، بی قید شــود، از مشــروعیت می افتد 
و دیگر اطاعت او بر کســی واجب نیســت، بلکه جایز نیست. 
ایــن، در خــود قانــون اساســی، یعنــی در خــود ســند اصلــی 
انقالب، ثبت شــده اســت. مشــروعیت من و شــما وابسته به 
مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است. این، پایه 
مشروعیت ماســت. در نظام جمهوری اســالمی مبنای نظام 
و مشــروعیت نظام متکی به حق و عدل اســت. مشــروعیت 
همــه ارکان و اجــزای نظــام اســالمی به رعایــت احــکام الهی 
اســت. مشــروعیت همه ما بســته به انجام وظیفــه و کارآیی 
در انجام وظیفه اســت. بنده روی این اصــرار و تکیه دارم که 
بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسئوالن طبق همان ضوابطی 
ع و قانون اساســی اســت، بایســت  کــه قوانین ما متخذ از شــر
تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشــروعیت از بین خواهد 
رفت. اینکه ما در قانون اساســی برای رهبــر، رئیس جمهور، 
نماینده مجلس و برای وزیر شــرایطی قائل شــده ایم و با این 
شــرایط گفته ایــم این وظیفــه را می توانــد انجام بدهــد، این 
ک مشــروعیِت بــر عهــده گرفتــن ایــن وظایف و  شــرایط، مال
اختیارات و قدرتی اســت که قانون و ملت به ما عطا می کند؛ 
یعنی این حکم والیت، با همه شعب و شــاخه هایی که از آن 
متشعب است، رفته روی این عناوین، نه روی اشخاص. تا 
وقتی که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشــروعیت 
وجــود دارد. وقتی ایــن عناوین زایل شــدند، چه از شــخص 
رهبــری و چه از بقیــه مســئوالن در بخش هــای مختلف، آن 

مشروعیت هم زایل خواهد شد. 

آیــا خواســت و رأی مــردم در مشــروعیت نظام اســامی 
می تواند نادیده گرفته شود؟

هیچ کس در نظام اســالمی نباید مردم، رأی مردم و خواســت 
مردم را انــکار کند. حاال بعضی، رأی مردم را پایه مشــروعیت 
می داننــد؛ الاقــل پایه اعمــال مشــروعیت اســت. بــدون آراِء 
مردم، بــدون حضور مــردم و بــدون تحّقــق خواســت مردم، 

خیمه نظام اسالمی، سِرپا نمی شود و نمی ماند. 
 

تفکر دینی برای دســتیابی به اهداف حکومت اســامی و 
کمیت( تکیه بــر چه امری  مشــروعیت اعمال والیــت )حا

دارد؟
کمیــت دیــن و نفوذ دیــن و قدرت  در تفّکــر دینی، اســاس حا
دیــن، تکیــه بــه مــردم اســت. تــا مــردم نخواهنــد، تــا ایمان 
کــم  نداشــته باشــند، تــا اعتقــاد نداشــته باشــند، دیــن حا
کــز قــدرت هم،  نمی شــود... در قانــون اساســی... همــه مرا
مســتقیم یا غیــر مســتقیم بــا آراِء مــردم ارتبــاط دارنــد و مردم 
گر مردم حکومتی را  تعیین کننده و تصمیم گیرنده هســتند و ا
نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از 

دست داده است.     

 در نظام جمهوری 
اسالمی مبنای 

نظام و مشروعیت 
نظام متکی به 

حق و عدل 
است. مشروعیت 

همه ارکان و 
اجزای نظام 

اسالمی به رعایت 
احکام الهی است
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مســلح و مــرزداران نوشــته شــده، گفــت: در ایــن نامــه امــام 
علــی)ع( بــه وجــوه دیگــری از حقــوق مــردم بــر زمامــداران 
اشــاره کــرده و چنیــن می فرمایــد: از بنده خــدا، علی بــن ابی 
طالب، امیــر مؤمنان بــه نیروهــای مســّلح و مرزداران کشــور 
گر  پس از یــاد خــدا و درود! همانا بــر زمامدار واجب اســت که ا
اموالــی بــه دســت آورد، یــا نعمتــی مخصــوص او شــد، دچار 
دگرگونی نشــود، و با آن امــوال و نعمت ها، بیشــتر به بندگان 
خدا نزدیک گردد و به برادرانش مهربانی بیشــتری روا دارد. 
گاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ  آ
ع، بدون  رازی را از شــما پنهان ندارم، و کاری را جز حکم شــر
مشورت با شما انجام ندهم، و در پرداخت حق شما کوتاهی 
نکــرده و در وقــت تعیین شــده آن بپــردازم، و با همه شــما به 
گونه ای مســاوی رفتار کنــم. پس وقتی من مســئولیت های 
یادشــده را انجام دهم، بر خداســت که نعمت های خود را بر 

شما ارزانی دارد.
سروســتانی افزود: بخشــی دیگر از حقوق مردم بر زمامداران 
ح برشــمرد »دگرگون  جامعه اســالمی را می تــوان بــه این شــر
کــز ثروت  کمیت و تســلط بر مرا نشــدن پس از رســیدن بــه حا
و قــدرت؛ مهربانــی با مــردم؛ شــفافیت در همــه امــور و پرهیز 
ع در همــه امور؛  از پنهــان کاری بی مــورد؛ رعایــت احکام شــر
توجه به دیدگاه مردم و پرهیز از خودرأیی؛ پرداخت به موقع 
حقوق مــردم؛ رعایت مســاوات در برخورد با مــردم و دوری از 
هرگونه تبعیض«. امام علی)ع( در یکــی دیگر از خطبه های 
خود عمل کردن به کتاب خدا و ســّنت پیامبــر و قیام به حق 
او و بر پاداشتن ســّنت او را به عنوان مصادیق و حّقی که شما 

به گردن ما دارید، را برمی شمارد.

     سرپیچی نکنید
اســتادیار دانشــگاه قــرآن و حدیــث بــا بیــان اینکــه حقــوق 
زمامــداران از دیگــر مصادیق حقــوق متقابل اســت، تصریح 
کرد: امام علی)ع( در ســخنان خــود، حقوق زمامــداران را نیز 
به خوبی تبییــن کرده اســت. از جمله در یکــی از خطبه های 
نهج البالغــه در ایــن راســتا می فرماینــد: و اما حق من بر شــما 
این است که به بیعت با من وفادار باشید، و در آشکار و نهان 

ابراهیم شفیعی سروســتانی استاد دانشــگاه  در مورد حقوق متقابل مردم و زمامداران 
در نهج البالغه،می گویــد:  در ایــن کتاب شــریف در مــوارد متعددی به ایــن حقوق به 
عنوان بزرگ تریــن حقوقی که خدای ســبحان رعایت آنهــا را بر بندگانش واجب کرده، اشــاره 
شده است. وی ادامه داد: در یکی از خطبه های نهج البالغه در این زمینه چنین آمده است: و 
در میان حقوق الهی، بزرگ ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق واجبی 
که خدای سبحان، بر هر دو گروه الزم شــمرد، و آن را عامل پایداری پیوند مّلت و رهبر، و عّزت 
دین قــرار داد. پس رعیــت اصالح نمی شــود جز آن کــه زمامداران اصــالح گردنــد، و زمامداران 

اصالح نمی شوند جز با درستکاری رعیت.
امیر مؤمنــان رعایت حقــوق زمامدار از ســوی مــردم و رعایــت حقوق مردم از ســوی زمامــدار را 
موجب جاری شــدن خیرها و برکت هــای دنیوی و اخــروی در جامعه اســالمی و بی توجهی به 

حقوق متقابل مردم و زمامداران را موجب خراب شدن دین و دنیای مردم دانسته است.
گون حقوق مردم و زمامداران اشــاره شــده  در برخی از ســخنان امام علی)ع( به مصادیق گونا
اســت، یکی از این مصادیق حقوق متقابل مردم و زمامداران اســت، در راســتای حقوق مردم 
موال علی در یکی از سخنان زیبای خود، خیرخواهی برای مردم، برقراری عدالت اقتصادی و 
کم اسالمی بر شمرده و  فراهم آوردن زمینه تعلیم و تربیت شایسته را از جمله حقوق مردم بر حا
می فرمایند: ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حّقی واجب شده است، حق شما بر من، آن که 
از خیر خواهی شــما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادالنه تقســیم کنم، و شما را آموزش 

دهم تا بی سواد و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.

     مهربانی با مردم
دانش آموخته حوزه و دانشــگاه با اشــاره به یکی از نامه های نهج البالغه که خطاب نیروهای 

اگر حقوق
متقابل مردم و زمامداران بر اساس
اندیشه امیرالمومنین علی)ع( رعایت شود

اسـتادیار  دانشـگاه،  و  حـوزه  دانش آموختـه  سروسـتانی  شـفیعی  ابراهیـم 
دانشـگاه قـرآن و حدیـث و پژوهشـگر حـوزه فقـه جزایـی اسـام در گفتگـو بـا 
»شبستان« در رابطه با حقوق متقابل مردم و زمامداران و سیمای کارگزاران حکومت 

اسامی در اندیشه امام علی)ع( سخن گفته است که گزارشی از آن را می خوانیم.  

جاری ݣݣشدن
خیر و ݣݣبرکت  دنیوی ݣݣو ݣݣاخروی
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برایم خیــر خواهی کنیــد، هر گاه شــما را فــرا خوانــدم اجابت 
نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید.

پژوهشگر حوزه فقه جزایی اسالم ادامه داد: بر اساس سخن 
یادشــده، وفــاداری، خیرخواهی در پنهــان و آشــکار، اجابت 
دعوت و فرمان برداری از جمله حقوق زمامدار اســالمی است 
و مردم باید این حقوق را به خوبی پــاس دارند. آن حضرت، 
در یکــی دیگــر از ســخنان خــود در ایــن بــاره می فرماینــد »و 
اطاعت من بر شما الزم اســت، و نباید از فرمان من سرپیچی 
کنیــد، و در انجــام آنچــه صالح اســت سســتی ورزیــد، و برای 

رسیدن به حق تالش کنید«.
دانش آموختــه حــوزه و دانشــگاه اضافــه کــرد: امــام علی)ع( 
در یکی دیگــر از خطبه های خود کــه در ســال 36 هجری به 
هنگام حرکت اصحاب به ســوی بصره بوده است فرمودند: 
اطاعت خالصانه و بدون هیچ گونه نفاق و دورویی و کراهت 
به عنوان مصادیق اصلــی حقوق متقابل مــردم و زمامداران 
است و می فرمایند: همانا خداوند پیامبری راهنما را با کتابی 
ک نشــود جز کسی  گویا، و دســتوری اســتوار بر انگیخت. هال
که تبهکار اســت و بدانید کــه بدعت ها به رنگ حــق در آمده 
ک کننده اند، مگــر خداوند مــا را از آنها حفــظ فرماید، و  و هــال
همانا حکومــت الهی حافــظ امور شماســت، بنابر ایــن، زمام 
امور خود را بی آنکه نفاق ورزید یا کراهتی داشــته باشــید، به 

دست امام خود سپارید.
سروســتانی در ادامــه در راســتای آثــار و پیامدهــای توجــه یــا 
بی توجهی به حقوق متقابل  مردم و زمامداران نیز خاطرنشان 
کرد: ادا کردن حقوق دیگــران در هر یــک از حوزه های فردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی موجــب برقــراری عدالــت، تعــادل، 
الفــت، دوســتی و محبــت  انــس،  آرامــش،  تــوازن، نظــم، 
می شــود و در مقابــل، بی توجهی بــه حقوق دیگــران، موجب 
رواج بی عدالتــی، عــدم تعــادل و تــوازن، بی نظمــی، نگرانی، 

اضطراب، بدبینی، کینه و دشمنی در جامعه می گردد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس است که امام علی)ع( افزون 
کید بر ضرورت ادای حقوق متقابل  مردم و زمامداران، به  بر تأ
آثــار و پیامدهای مثبــت ادای این حقــوق و آثــار و پیامدهای 
منفی ادا نکردن آنها نیز اشاره کرده اند تا بدین وسیله پیروان 

خود را به توجه بیشتر در این زمینه وادار کنند.

     وحدت کلمه
اســتادیار دانشــگاه قــرآن و حدیــث بــا اشــاره بــه اینکــه امــام 
علی)ع( در یکــی از خطبه های نهج البالغه، پس از اشــاره به 
اهمیت حقوق متقابل مــردم و زمامــداران، ادای این حقوق 
متقابــل را موجب پایداری پیونــد دولت و مــردم و عزت دین 
خدا دانسته، افزود: و در میان حقوق الهی، بزرگ ترین حق، 
حق رهبــر بر مــردم و حــق مــردم بــر رهبر اســت، حــق واجبی 
که خدای ســبحان، بر هــر دو گــروه الزم شــمرد، و آن را عامل 
پایــداری پیونــد مّلــت و رهبــر، و عــّزت دیــن قــرار داد. پــس 
رعیت اصالح نمی شــود جز آن که زمامداران اصالح گردند، و 

زمامداران اصالح نمی شوند جز با درستکاری رعیت.
وی ادامه داد: امیرمؤمنان در یکــی از خطبه های خود، پس 
از اشــاره به حقوق متقابل مردم و زمامــداران، رعایت حقوق 

زمامدار از ســوی مردم و رعایت حقوق مردم از ســوی زمامدار 
را موجب جاری شــدن خیرها و برکت های دنیــوی و اخروی 
در جامعــه اســالمی دانســته و در ایــن جهــت می فرماینــد »و 
آنگاه که مردم حق رهبری را اداء کنند، و زمامدار حق مردم را 
بپردازد، حق در آن جامعه عّزت یابــد، و راه های دین پدیدار 
و نشانه های عدالت برقرار، و ســّنت پیامبر پایدار گردد، پس 
روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن 

در آرزوهایش مأیوس می گردد.«
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث یادآور شد: آن حضرت در یکی 
دیگر از خطبه های خود، پس از اشــاره به حقوق متقابل مردم 
و زمامــداران، رعایــت حقــوق زمامدار از ســوی مــردم و رعایت 
حقوق مــردم از ســوی زمامــدار را موجب جــاری شــدن خیرها 
و برکت هــای دنیــوی و اخــروی در جامعــه اســالمی دانســته و 
می فرمایند: و آنگاه که مردم حق رهبری را اداء کنند، و زمامدار 
حق مردم را بپــردازد، حــق در آن جامعه عّزت یابــد، و راه های 
دین پدیدار و نشــانه های عدالت برقرار، و ســّنت پیامبر پایدار 
گردد، پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار 

و دشمن در آرزوهایش مأیوس می گردد.
پژوهشــگر حوزه فقــه جزایی اســالم در ادامــه در راســتای آثار 
و پیامدهــای ادا نکردن حقوق نیــز اظهار کرد: امــام علی)ع( 
بی توجهی بــه حقــوق متقابــل مــردم و زمامــداران را موجب 
گــوار بــرای دیــن و دنیــای مــردم  ایجــاد آثــار و پیامدهــای نا
گر مردم بر حکومت چیره شــوند،  دانســته و می فرمایند »اّما ا
یا زمامــدار بر رعیت ســتم کند، وحــدت کلمه از بیــن می رود، 
نشــانه های ســتم آشــکار، و نیرنگ بــازی در دیــن فــراوان 
می گــردد، و راه گســترده ســّنت پیامبــر)ص( متــروک، هــوا 
پرســتی فــراوان، احــکام دیــن تعطیــل، و بیماری هــای دل 
فراوان شــود. مردم از اینکــه حّق بزرگی فراموش می شــود، یا 
کــی در جامعــه رواج می یابد، احســاس نگرانی  باطــل خطرنا
نمی کننــد! پــس در آن زمان نیــکان خــوار، و بــدان قدرتمند 
ک خواهد  می شــوند، و کیفــر الهی بــر بنــدگان بــزرگ و دردنــا
بود. پس بر شماســت کــه یکدیگــر را نصیحت کنیــد، و نیکو 

همکاری نمایید.«
افــزود:  پایــان  در  اســالم  جزایــی  فقــه  حــوزه  پژوهشــگر 
خطبه هــای  از  دیگــر  یکــی  در  علــی)ع(  امیرمؤمنــان، 
نهج البالغه، ادانکــردن حقوق زمامدار اســالمی و ســرپیچی 
از فرمــان او را موجــب گرفتــه شــدن نعمــت دولت اســالمی از 
کم شدن عهد شکنان بر سرنوشت جامعه اسالمی  مردم و حا
گــر در پیــروی از  دانســته و می فرماینــد »بــه خــدا ســوگند، ا
حکومت و امام، اخالص نداشته باشــید، خدا دولت اسالم را 
از شــما خواهد گرفت کــه هرگز به شــما باز نخواهــد گردانید و 
کثان عهد شــکن  در دســت دیگران قرار خواهــد داد. همانا نا
بــه جهــت نارضایتــی از حکومت مــن بــه یکدیگر پیوســتند، 
و من تا آنجا کــه برای وحدت اجتماعی شــما احســاس خطر 
گر برای اجرای مقاصدشان  نکنم صبر خواهم کرد؛ زیرا آنان ا
فرصــت پیدا کننــد، نظــام جامعه اســالمی متزلزل می شــود. 
آنهــا از روی حســادت بر کســی کــه خداونــد حکومــت را به او 
بخشیده اســت به طلب دنیا برخاســته اند. می خواهند کار را 

به گذشته باز گردانند.«    

علی)ع( در یکی 
دیگر از خطبه های 

نهج البالغه، 
ادانکردن حقوق 
زمامدار اسالمی 

پیچی از  و سر
فرمان او را موجب 

گرفته شدن 
نعمت دولت 

اسالمی از مردم 
و حاکم شدن 

عهد شکنان بر 
سرنوشت جامعه 
اسالمی دانسته 
و می فرمایند »به 

خدا سوگند، 
گر در پیروی از  ا

حکومت و امام، 
اخالص نداشته 

باشید، خدا دولت 
اسالم را از شما 

خواهد گرفت
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اسالمیت است که در نهایت منتهی می شود به دموکراسی ای 
کــه بــه وســیله  کــه در آن مــردم، زینــت و بازیگــری هســتند 
نهادهای هدایت کننده دموکراسی به بازی گرفته می شوند و 

به مثابه پوشش بر روابط سرمایه داری به کار می آیند.
در نقدی بنیادین بر کلیت این دو دیدگاه، رهبر انقالب تقابل 
اسالمیت وجمهوریت را یک دعوای ساختگی می دانند: »به 
گــر فالن طور  هیچ وجه موافق نیســتم کــه یک عــّده بگویند ا
گر  نباشــد، اســالم از بین خواهد رفت؛ یــک عّده هــم بگویند ا
فالن طور نباشــد، جمهوریت از بین خواهد رفت؛ نــه آقا، این 
حرف هــا نیســت.« ایشــان در ایــن زمینــه اســتدالل می کنند 
این یک نزاع غیراصیل و ســاختگی اســت و »کسانی« هستند 
که ایــن رقابــت کاذب را به وجــود می آورند: »از طرف کســانی 
ســعی شــده که بین جمهوریت نظــام و اســالمیت، رقابتی به 
وجود بیاورند. یک جا بعضی ها بگویند روی اســالمیت تکیه 
شــد، جمهوریــت تضعیــف شــد؛ یک عــده هــم بگوینــد روی 
جمهوریــت تکیــه شــد، اســالمیت تضعیــف شــد. این طوری 
نیســت«. ریشــه ایــن نقــد و نــگاه رهبــر انقــالب در نگــرش 
پیوســته ای اســت که بــه  ماهیــت جمهــوری اســالمی دارند: 
»جمهوری اســالمی یک مرکــب انضمامی نیســت که ترکیبی 
باشد از چیزی به نام »جمهوری« و چیزی به نام »اسالمی« تا 
یکی بگوید که من طرفدار جمهوریتم بیشتر، یکی بگوید من 
طرفدار اسالمیتم بیشــتر، این جوری نیســت بلکه جمهوری 
اســالمی یک حقیقت اســت آن جمهوری اســت، آن اتکاء به 

آرای عمومی است که خدا آن را مقرر کرده است«.
 

     اصل دوم: نگرش پیوسته
نگاهی کــه رهبــر انقــالب در زمینه مردم ســاالری دینــی ارائه 

در اندیشه اجتماعی رهبر انقالب و در دیدگاهی که ایشان در تحلیل اجتماعی انقالب 
اســالمی می پروراننــد، »مــردم«، مفهوم، نقــش و داللت هــای قابل توجهــی در مبنا و 
گر چه انقالب اسالمی علت موِجده  میدان نظام اجتماعی دارند. ایشان استدالل می کنند که ا
نظام اسالمی است اما بقای آن به واســطه »انتخابات« ها است. مســئله دیگر اینکه مردم در 
نظریه ای که رهبر انقالب پیرامون مردم ساالری دینی می پرورانند، عالوه بر انتخابات، واجد 
نقش هــای دیگری نیز هســتند. بــه تعبیــری در نظم مدنــی پس از  انقــالب اســالمی، »مردم« 
کامــی« های اجتماعی هســتند. در نظریه ای که  امکان بخــش و معنابخش »موفقیت« یا »نا
رهبر انقالب پیرامون مردم ســاالری دینی ارائه می دهند، پنج مقوله مهم و رویکرد منحصر به 

فرد وجود دارد که دیدگاه ایشان در این زمینه را متمایز می سازد:

     اصل اول: معنای واقعی
در دیدگاهی که رهبر انقالب در مورد مردم ساالری دینی پیش می کشند، مردم ساالری »معنای 
واقعی دارد، تعارف نیســت.« مــردم واجد نقشــی اصیل هســتند: »هیچ کس در نظام اســالمی 
نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کند«. این دیدگاه ایشان بر اساس تفسیری است 

که از خط امام رحمه اهلل علیه دارند: »امام به معنای واقعی کلمه معتقد به آراء مردم بود.«
در برابر این تفســیر ناب انقالب اســالمی از نقش مــردم، دو نگاه و جریان مهم وجــود دارد: یکی 
نگرش متحجرانــه و دیگری تفکــر متجددانه. ایــن دو »غیر«، در برابر اســاس انقالب اســالمی 
هم قرار داشــتند؛ هر چنــد وجهه اخیرشــان، نه تحجر یــا تجددی صریــح، که بر اســاس نوعی 
التقاط شــکل گرفته و در عین پذیرش اصل انقالب اســالمی، رگه هایــی از باورهای متحجرانه 
و متجددانه را به همراه دارد. صــورت کنونی این تقابل در دوگانه غلط اســالمیت و جمهوریت 
پدیدار می شــود. از یک سو رگه هایی از تحجر، زمینه ساز خواســِت اسالمیت منهای جمهوریت 
اســت کــه در آن »مــردم« نقش ظاهــری دارنــد. ســوی دیگر ایــن منازعــه، جمهوریــِت منهای 

امکان بخش
و معنابخش
موفقیت

درباره »مردم« یکی از مهم ترین
کلیدواژه های رهبر انقالب

یادداشـت پیـش رو می کوشـد در حـد بضاعـت و بـه مثابـه درآمـدی بـر یـک 
بررسـی جامـع، شـرحی بـه دسـت بدهـد از اصـول کلـی ای کـه نقـش و معنای 

»مردم« را مبتنی بر تقریر آیت اهلل خامنه ای از مردم ساالری دینی توضیح می دهد.  

مجتبی نامخواه
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می دهند یک نگرش پیوسته اســت. این نگرش در برابر سه 
گسســتی که همــواره در تفســیرهای متعــدد از مردم ســاالری 

دینی وجود دارد، معنا پیدا می کند.
گسســت  گسســت »طولــی- تاریخــی« اســت. ایــن  اولیــن 
مردم ســاالری دینــی را ویــژه دوران پــس از انقــالب می داند و 
براســاس برخی تفســیرها می کوشــد »جمهــوری اســالمی« را 
محصول نوعی تنازل قلمداد کند. بر اساس نگرشی پیوسته 
امــا مردم ســاالری دینی نه فقــط صــورت »نظام«، کــه روش 
»نهضت« انقالب اسالمی نیز بوده است. مردم ساالری دینی 
تئوری ای است که بر اســاس آن انقالب شــد و همین تئوری 

به صورت پیوسته منتهی به شکل دهی یک نظام شد.
ســطح دیگر گسســت »عرضی- اجتماعی« اســت. بر اساس 
نگــرش ناشــی از ایــن گسســت، مردم ســاالری دینــی تنها در 
ح اســت. در صورتی که  برخی از نظام های اجتماعی قابل طر
مبتنی بر نگرش پیوســته رهبــر انقالب، مردم ســاالری دینی 
الگوی مطلوب در در همه عرصه هاست. جمهوری اسالمی، 
فراتر از یک نظام سیاســت، یــک نظام اقتصــادی، فرهنگی 
و اجتماعــی اســت و شکســت ها و پیروزی هــای هــر حــوزه را 
می توان بر اســاس تحقق یا عدم تحقق آن تبییــن کرد: »هر 
جائی که مسئولین کشــور توانائی های مردم را شناختند و به 
کامی هســت، به  کار گرفتند، ما موفق شــدیم. هر جائی که نا
خاطر این است که ما نتوانســتیم حضور مردم را در آن عرصه 

تأمین کنیم.«
و باالخره گسســتی »عمقی- تحلیلی« اســت کــه در آن میان 
»انقــالب اســالمی« و »نظــام جمهــوری اســالمی« تفکیــک 
می شــود. این تفکیک که زمینه هــا و پیامدهای خاص خود 
را دارد، در منظــری کــه رهبــر انقــالب از مردم ســاالری دینــی 
پیش می کشــند جایگاهی ندارد. از دیدگاه ایشــان جمهوری 
اسالمی قابل تقلیل به افراد و مدیران نیست تا برای نقد آنها 
الزم بــه  تفکیــک »جمهــوری اســالمی« از »انقالب اســالمی« 
باشد. جمهوری اسالمی پیش و بیش از آنکه محصول رفتار 
مســئوالن باشــد، مولود انقالب اســالمی اســت و نبایــد با این 

تفکیک از کانون توجه های نظری و عملی دور بماند.
 

     اصل سوم: نگاه تکاملی
مســئله دیگر در این نگاه این اســت که ســطح مرم دســاالری 
دینی همــواره قابل ارتقاء بــه ســطوح باالتر اســت. البته این 
ارتقاء به معنای نفی ســطوح گذشــته نیســت و نبایــد به این 
امر بیانجامد: »دامنه مردم ســاالری را می شود گسترش داد، 
کیفیــت داد، می شــود هــر چیــزی را برتر کــرد- در این شــکی 
نیســت- اما نباید نســبت به جمهــوری اســالمی بی انصافی 
کــرد.« بــر وفــق ایــن نــگاه و بــر اســاس یگانگــی جمهوریــت 
کــرد »هــر چــه  و اســالمیت، از یک ســو می تــوان اســتدالل 
جمهوری تــر اســالمی تر« و »هر چــه اســالمی تر جمهوری تر«؛ 
از ســوی دیگر گام برداشــتن به مراتب باالتری از مردساالری 
راهی اســت که همــواره باید پیموده شــود: »در همه مســائل 
گون کشــور، مســئولین باید بتوانند با مهــارت، با دقت و  گونا
ابتکار راه هائــی را برای حضور مردم پیدا کنند... اینجاســت 
که مســئولین باید زمینه ها را، مدل هــا را، فرمول های عملی 

و قابــل فهــم عمــوم را، فرمول هــای اعتمادبخــش را بــرای 
مشارکت مردم فراهم کنند. در هر بخشی می شود این کارها 
را کــرد. هم قــوه مجریــه، هم قــوه قضائیــه، هم قــوه مقننه 
به شــیوه خاص خــود می توانند ایــن را تأمین کننــد؛ از ابتکار 
مــردم، از فکر مــردم، از نیــرو و انگیزه مــردم، از نشــاط جوانی 
جوانــان ما -کــه قشــر عظیــم و وســیعی هســتند - می توانند 

استفاده کنند.«
مقوله تکاملی بــودن نقش مردم، وجهی پویا به تفســیر رهبر 
انقــالب از مردم ســاالری دینــی بخشــیده اســت. بــر اســاس 
اســتداللی که این نظریه می پروراند نظام جمهوری اسالمی 
همــواره در مســیر شــدن خود بــه ایــن نظریــه نیــاز دارد و این 
نظریه همواره مراحل نیل به ترازهای باالتر و گسترده تری از 

مردم ساالری دینی را هموار می سازد.
 

     اصل چهارم: نگره جهانی
کــه رهبــر انقــالب بــه ایــن نظریــه می گشــایند،  در منظــری 
»مردم ســاالری دینی« یک الگوی جهانی اســت که می تواند 
گــون بــه اقتضــای شــرائط، بــا شــیوه ها  »در کشــورهای گونا
در  همیــن روی  از  یابــد«؛  تحقــق  گــون  گونا شــکل های  و 
جریــان انقالب هــای بیــداری اســالمی آن را بــه مثابــه یــک 
»الگــوی مطلوب« بــه »ملت هــای انقــالب کرده« پیشــنهاد 
می دهنــد. ایشــان اســتداللی در این بــاره می پروراننــد کــه بر 
نقش پیش برنده مردم در جامعه و تاریخ اســتور اســت: »این 
گر کار دست  مخصوص ما ایرانی ها نیســت. در هر نقطه ای ا
مردم قرار گرفــت و مردم دارای هدف بودند... ســخت ترین 
کارها، کارهای نظامی، کارهای امنّیتی، دســت مردم وقتی 
افتاد، صحنه وقتی در اختیار مردم قرار گرفت، پیش خواهد 
رفــت.« ایــن البته بــدان معنــی نیســت که ایــن الگو بــا همه 
مختصــات و ویژگی های خود قابل تعمیم در ســایر کشــورها 
اســت، بلکه منظور، جهت گیری و نگاه کالن این الگو اســت 
که هر کشــور می تواند مبتنی بر شــاخص های هویتــی خود از 

آن استفاده کند.
 

     اصل پنجم: نگاه عینی- راهبردی
زمینــه  در  انقــالب  رهبــر  نظریــه  کــه  دیگــری  مهــم  ُبعــد 
مردم ســاالری دینــی را برجســته می کنــد، رویکــرد عینــی و 
راهبردی ایشان اســت. دیدگاه رهبر انقالب به مردم ساالری 
دینی از یک ســو محصول جمع بنــدی تجربه عینــی انقالب 
اســالمی اســت: »از اّول انقالب تــا امروز هــر وقتی هــر کاری را 
محّول بــه مردم کردیــم، آن کار پیــش رفته اســت؛ هر کاری 
را انحصــاری در اختیــار مســئوالن و رؤســا و ماننــد اینهــا قــرار 
دادیم، کار متوّقف مانده است. نمی گوییم حاال همیشه هم 
گر متوّقف  متوّقف مانده اّمــا غالبًا یا متوّقف یــا ُکند ]شــده[؛ ا
نمانده اســت، ُکند پیش رفته اســت. اّما کار دســت مردم که 
افتــاد، مــردم کار را خوب پیــش می برنــد.« از ســوی دیگر به 
ح می شــود:  گون مطر مثابه راهبردی برای حل مســائل گونا
گون  »ما مسائل حل نشــده کم نداریم. در همه مســائل گونا
کشــور، مســئولین باید بتوانند با مهــارت، با دقت، بــا ابتکار، 

راه هائی را برای حضور مردم پیدا کنند.«    

از اّول انقالب تا 
امروز هر وقتی هر 

کاری را محّول 
به مردم کردیم، 

کار پیش رفته  آن 
است؛ هر کاری 
را انحصاری در 
اختیار مسئوالن 
و رؤسا و مانند 

اینها قرار دادیم، 
کار متوّقف مانده 
ییم  است. نمی گو
حاال همیشه هم 
متوّقف مانده اّما 
 یا متوّقف یا 

ً
غالبا

گر  ُکند ]شده[؛ ا
متوّقف نمانده 

است، ُکند پیش 
رفته است. اّما 
کار دست مردم 
که افتاد، مردم 

کار را خوب 
پیش می برند
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افتد بــه صراحت تذکــر مــی داد و هدایــت می کرد. بــا تحلیل 
بســامدی روی موضوعات خاص از جمله، هدایت، وحدت 
و مــردم محــوری چــه بســا کار آینــدگان را ســاده تر کنیــم. با 
تــذکار ایــن نکته کــه مبنــای کار مــا فقط استشــهاد بــه آراء و 
ســخنان و پیام های امام اســت و بس به بیان نــکات مردم 

محوری در اندیشه های امام می پردازیم:

     بها دادن به مردم 
رابطــه حضــرت امــام بــا مــردم یــک رابطــه سیاســی و یــا 
مرحلــه ای و گــذرا و مــوردی نبــود. ایشــان بــه طــور عمیــق 
و اعتقــادی بــه مــردم بهــا مــی داد. بــا نگرشــی موحدانــه و 
خداپســندانه بود که با مردم برخورد می کــرد، در عین اینکه 
معتقــد بودنــد بایــد زمینه هــای ارتقــا و تعالــی افکار مــردم را 
حاصل آورد، اما در عین حال به آرای عمومی بسیار اهمیت 

می داد.
کــه رهبــر یــک  کــدام تاریــخ و تطــور انقــالب خوانده ایــد  در 
انقالب بارها مســئله احترام و تواضع به مردم را به مسئولین 
گوشــزد کنــد و تــا آنجا بــه نقــش مــردم معتقد باشــد کــه کل 
ارکاِن اجرایــی و حکومتــی اعــم از دولــت و مجلــس و رئیس 

بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی و تحلیلگران و مدرسان نهضت ها و 
انقالب هــای اخیر جهــان، وجود ســه محور یــا اصِل مــردم، رهبــری و عقیــده را، رمز 
پیروزی و تداوم انقالبها دانسته اند. بین این محورها و مبانی از جهاتی ارتباط و پیوند وجود 
دارد. در عین حــال که در دل هــر دو با یکدیگــر وحدتی درونی نهفته اســت؛ بدیــن معنی که 
باید بین مــردم و رهبری پیوند نفوذ ناپذیر و مســتحکم برقرار باشــد و از دیگر ســو بین مردم و 
گر بین عقیده نهضت و رهبر  ع باشد؛ از بعد سوم ا عقیده انقالب و نهضت باید وحدت بالمناز
و مردم در ادامه مســیر کوچکتریــن ناهماهنگی به چشــم بخورد همین رخنــه کوچک روزی 
شــکافی عمیق می شــود و چه بســا که زمینه شکســت و انحــراف را حاصــل آورد. بــا تحلیل و 
بررسی انقالب ها و حرکت های آزادیبخش جهان با نظر داشت به این محورها درمی یابیم، 

تا زمانی که رشته محکم درونی بین این سه برقرار باشد آن انقالب بیمه شده است. 

     در قلب ملت
می دانیم که امام نســبت به ســایر عالمان دینی به ظاهــر کمتر بین مردم بوده انــد، حداقل از 
خرداد 42 تــا 12 بهمن 57 حدود پانــزده ســال در تبعید و آن ســوی مرزها و دور از امت به ســر 
برده اند. عجیب اســت وقتی امروز که به گذشــته بــر می گردیــم و کتاب قطور انقــالب را ورق 
می زنیــم در عمل احســاس نمی کنیم کــه آن امام چندین ســال در بیــن ما نبــود. تحلیلگران 
سیاسی و اندیشمندان جامعه شناس هم نتوانسته اند به رمز این پیوند درونی و معنوی بین 
امام و امت پی ببرند امام در جریان انقالب نه تنهــا هرگز از مردم فاصله نگرفت بلکه هر زمان 
کش دهر و چرخه روزگار بین مسئولین و مردم فاصله  که احساس می کرد ممکن است در کشا

ما مرهون مردم هستیم
 دکتر منوچهر اکبری

جایگاه ملت در اندیشه امام خمینی )ره(
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جمهــوری را در یک طرف قرار دهد و مــردم را در طرف دیگر، 
نه به طور متقابل بلکه در جهت تعامل و تعادل و در راستای 
کیــد فرمودند کــه در هر شــرایط نگهداری  یکدیگــر. بارهــا تأ
ایــن دو ســو و کفــه الزم و ضروری اســت و بــدون پشــتیبانی 
مــردم کاری از پیــش نمــی رود. همــان طــور کــه بــرای روی 
کار آمــدن اصالت را به مــردم می دهد برای نخواســتن فرد یا 
افراد هم اصالت را به نظر مردم می دهــد. به این جمله امام 
توجه فرمایید: »وقتی مردم یک خدمتگزاری را نخواســتند 
باید کنار برود«. در جایی دیگــر می فرماید: »در هر صورت ما 
بایــد دنبال این معنا باشــیم که مــردم را نگه داریــم و همین 
طوری که آقایان می گویند بدون پشــتیبانی مردم نمی شود 

کار کرد.« 
پیرامــون حضــور مــردم در صحنــه می فرماید: »همــه اطالع 
دارید که آن چیزی که برای همه ما الزم اســت این است که 
در فکر این باشــیم کــه مــردم را در صحنه نــگاه داریــد و این 
یک سرش بسته به دولت اســت و رئیس جمهور و مجلس، 
گر این طرف را شــما  یک ســرش هم مربوط بــه خود مــردم، ا
نگه دارید، از ملتمان مطمئن هســتیم که به حسب غالب و 

کثریت آن طرف را حفظ می کنند...«.  ا

     ضرورت حضور در صحنه
امــام راحــل بــرای نگهــداری و حضــور مــردم در صحنــه راه 
حــل ارائــه می دهنــد. از جملــه اینکــه باید مــردم را کــه خود 
در وزارتخانه هــا و ادارات بــه خدمــت مشــغولند در صحنــه 
نگهداشــت و بــا آنــان بــه گونــه ای عمــل نکــرد کــه ناراضی 
ج  از صحنــه خــار مــردم  کــه  باشــند در آن صــورت اســت 
کــه تحــت عناویــن دیگــر چــون  می شــوند. همــان اصلــی 
جلوگیــری از ناراضــی تراشــی، بی توجهــی به مــردم، فاصله 
گیــری از مــردم... نیــز هشــدار داده شــده اســت. بــه عیــن 
ســخنان امــام توجــه فرماییــد: »... امــا راجــع بــه تجــارت، 
گر مردم را شــریک خودتان  راجع به صنعت، راجع بــه اینها ا
نکنیــد، موفــق نخواهیــد شــد.« یا ایــن ســخن: »اینهــا باید 
حال فکر ایــن معنا باشــند که مــردم را داشــته باشــند و یکی 
از راه هایش این اســت که وزارتخانه ها و ادارات یک جوری 

باشد که نارضایتی ایجاد نکند.« 
امام معتقد اســت کــه انقــالب از آن مردم بــوده اســت و امروز 
هــم قویتریــن پشــتوانه انقــالب همــان مردمنــد و صاحبــان 
اصلی انقالب را مــردم می داند. امام دقیــق و باریک بینانه تر 
از هر کس می داند تــا زمانی که این مردم انقــالب را مال خود 
ندانند، حافظ و پشــتیبان آن نخواهند بود. امام می فرماید: 
»امــروز کارهایی کــه در ایران می شــود، کارهایی کــه مربوط 
به جمهوری اســالمی اســت، از باب اینکه مردم از خودشــان 
می دانند و جدا نمی دانند، هیج نهادی را از خودشان، از این 
جهــت فعالنــد در کارها و مــا باید هر چه بیشــتر مــردم را حفظ 

کنیم و مردم باید هر چه بیشتر در صحنه حاضر باشند.« 

     برخورد صمیمانه و بی ریا
نکته دیگر احتــرام مقرون بــه تواضعی اســت که از عبــارات و 
بیانات امام نســبت به مردم مستفاد می شــود. برخوردی بی 
ریا، صمیمانه آن هــم از ابرمــردی که در خمگــرد هر نگاهش 
جهانی بهت موج مــی زد و فریاد بلندش بر اندام اســتکبار لرزه 
می انداخت و در ذهن هر شیدای موحدی که جان از مهر علی 
زالل داشــت، خصایــل بلنــد انســانی الهــی را تداعــی می کرد. 
مردی که وقتی خنجر غضب از نیام خشــم بیرون می کشــید 
یک تنه با تمــام ابرقدرت هــا در می افتــاد، همان مــرد در برابر 

مردم می فرمود: به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر.
اصــواًل افــرادی کــه افــق و فضــای دیــد محــدودی دارنــد با 
دیدن یک حرکــت کوچک انحرافی از ســوی مــردم مأیوس 
می شوند و چه بسا زیر لب یا در خفا از دست مردم ناله کنند، 
تلقی های محدود زاییده ظرفیت های محدود اســت. امام 
بــا مــردم بســیار دوســتانه و صمیمــی حــرف مــی زد. »مردم، 
مردم خوبی هســتند، ما از مردم تشــکر باید بکنیــم، ما همه 

مرهون آنها هستیم.« 

     جلب رضایت خدا
نکته اساســی در جلب رضایــت مردم از نظر امام این نیســت 
کــه بــه رغــم برخــی تلقی هــا و اســتنباط های غلــط و بعضــًا 
مشــرکانه که فقط به جلب رضایت خلق یا خلق مســتضعف 
یا خلق قهرمان باید پرداخت، امام بــه عنوان فقیهی عارف 

پیروزی را برای 
ما و شما اینها به 

دست آوردند و 
اینها ولی نعمت 

ما هستند و ما 
باید این معنا را در 

قلبمان احساس 
کنیم که با این 

ولی نعمت های 
خودتان رفتاری 

بکنیم که خدا از 
آن رفتار راضی 

باشد.« »جدیت 
بکنیم که با مردم 

رفتارتان خوب 
باشد.« »اینها 

بندگان خدا 
هستند، با اینها 
رفتارمان خوب 
باشد«، »مردم 
ِدین خودشان 
را به جمهوری 

کنون  اسالمی تا
ادا کردند، به 

تکلیف خودشان، 
مردم، عمل 

کردند، اشکال 
در ماست، باید 

ما جواب مردم را 
بدهیم
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برخــوردار از نابترین عرفــان و جهان بینی الهی شــیعی و رها 
از کوچکترین تعلِق جاه و مقام، وارســته، زاهــد، و بی اندک 
غبار دنیادوستی، رضایت خدا را در راستای رضایت مخلوق 
خــدا می دانســت و در فرمایشــی دیگــر بــا اســتناد بــه ســنت 
کرم و رفتار آن حضرت با امت خویش، بسیار  حســنه پیامبر ا
دقیق به دو نکته اشــاره دارد: نخســت اینکــه جلب رضایت 
مــردم الزم اســت، همانگونــه کــه پیامبر هــم بــدان اهمیت 
مــی داد و دیگــر اینکه تــا مــردم را نداشــته باشــی، تا بــا مردم 
رابطــه تنگاتنگ و محکــم برقرار نباشــد نمی توان آنهــا را به 
حق توجه داد. این اصل را هم به مســئولین گوشــزد می کند 
کرم می گیرید. از  که شما سرمشق واقعی و روشــن را از پیامبر ا
البه الی همین نصایح پدرانه برخی اصول تربیتی و ســلوک 
حکومتی نیــز اســتنباط می شــود: »آنکــه همه چیز اســت به 
دســت آوردن رضای خداســت و آن به این اســت که رضای 

مخلوق خدا را به دست بیاورید.« 
در اهمیت جلب رضایت مردم می فرمایند: »جلب نظر مردم 
کرم جلــب نظر مردم  از اموری اســت که الزم اســت. پیغمبر ا
را می کرد، دنبال این بــود که مردم را جلب کنــد، دنبال این 
بود که مــردم را توجه بدهد به حق، شــما هم بــه دنبال این 
معنــا باشــید« و »کاری باید بکنید کــه محبت مــردم را جلب 

کنید، این هم رضای خدا در آن هست.« 

     حفظ وحدت 
بــی تردیــد اصــل مهــم و کارســاز، هــم در هــر کاری و هــم در 
انقــالب، تــداوم آن بــوده و خواهــد بــود. امام ســعی داشــت 
این مهــم را لبــاس عمل بپوشــاند کــه عظیم ترین پشــتوانه 
و ســرمایه برای پیشــبرد و نیل به اهداف بلنــد انقالب حفظ 
مردم است. ایشان به صراحت می فرمودند، بدون مردم در 
انجام کاری موفقیت حاصل نمی آید. از میان صدها شــاهد 
و نمونه به برخی اشــاره می شــود: »انقالب هایی کــه در دنیا 
می شود، به یکی از این دو ابرقدرت متکی است ولی انقالب 
مردم مــا، انقالبــی اســت متکی بــه خــود مــردم« جمعیت یا 
گــر بخواهــد موفق باشــند. عالوه بــر اینکه بــرای خدا  ملتی ا
بایــد کار کنند و از دیگران چشمداشــتی نداشــته باشــند باید 
با مــردم باشــند. بــدون مــردم نمی شــود کار کــرد و موفقیت 
حاصل نمی شــود« و »دائمًا در نظرتان باشــد که ما یک بنده 
خدایی هســتیم که این مردم ما را به این محل رســاندند ما 

برای آنها باید خدمت بکنیم.« 

     قدرشناسی
سپاس از زحمات و حضور بی دریغ این مردم بزرگوار همواره 
مــورد توجه امــام بوده اســت. بــه شــواهد زیــر توجــه و تأمل 
فرماییــد: »مــردم را بپذیریــد بــرای خودتــان، برویــد تــوی 
مردم، جدا نشــوید از مردم، آن وقت این طور بود که مردم را 

نمی پذیرفتند، جدا بودند از مردم.« 
»پیروزی را برای ما و شــما اینها به دســت آوردنــد و اینها ولی 
نعمت مــا هســتند و ما بایــد ایــن معنــا را در قلبمان احســاس 
کنیم که با این ولــی نعمت های خودتان رفتــاری بکنیم که 
خــدا از آن رفتــار راضــی باشــد.« »جدیت بکنیــم که بــا مردم 

رفتارتان خوب باشــد.« »اینها بنــدگان خدا هســتند، با اینها 
رفتارمان خوب باشد«، »مردم ِدین خودشان را به جمهوری 
کنون ادا کردند، به تکلیف خودشان، مردم، عمل  اسالمی تا

کردند، اشکال در ماست، باید ما جواب مردم را بدهیم.« 
هر انقالب در مســیر حیات و گــذر از حــوادث و عقبه ها، دچار 
مشکالتی می شود؛ زیرا انقالب به ساده ترین تعبیر دگرگونی 
و به هــم زدن اصول غیرارزشــی و جایگزینی اصوِل ارزشــی و 
موازین الهــی و حرکت در جهت اقامه عدل و کســب رضایت 
خدا و وصول بــه اهداف خداپســندانه و هدایت و خدمت به 
مردم بــرای دســتیابی به فــالح و معنویت اســت. بــی تردید 
آنان کــه بــا پیــروزی هــر انقــالب جزیــره آرامششــان بــه هم 
کســتر آشــوب می شــوند، در  می خــورد، در اثــر هر طوفــان خا
کمین نشســته تا در هر فرصت به گذشته و شــرایط و ُپست و 

مقام و ثروت و موقعیت از کف رفته برگردند.

     ایستادگی 
نکته قابل تأمل اینکه امام هم از همان آغاز پیروزی و هم در 
جریان دفاع مقدس و موارد دیگر اصول مقاومت و ایستادگی 
در برابر مشــکالت را بــه مــردم درس می دادند. »امروز کشــور 
ایــران روی پــای خــودش ایســتاده اســت. لــذا زحمت هــا و 
توطئه ها را هم بایــد تحمل کرد، مــردم ما بایــد دائمًا پیغمبر 
کرم )ص(قیام کردند،  کرم )ص(را به یــاد بیاورند. پیغمبــر ا ا
پایداری کردنــد. زحمت هــا را متحمل شــدند، در مکــه با آن 
همه زحمت مواجه شــدند، و در محاصره شعب آن همه رنج 
کشیدند و بعد در مدینه تمام ایام زندگیشان را با رنج و زحمت 
تمام کردند و حضرت حتی در بســتر بیماری به جیش اسامه 
دســتور حرکــت دادنــد، مــا هــم تــا آخــر زحمت هــا و رنج های 
توطئه ابرقدرت ها را باید تحمل کنیم. ما موظف هســتیم تا 

امر الهی را انجام دهیم.« 
در ادامه همان سخناِن روشنی بخش با تذکر اصالت مردم، 
بــرای اقامــه احــکام اســالمی آنــان را نســبت بــه خطرهــای 
دشمن هشدار می دهد: »مهم این است که انقالب اسالمی، 
انقالبــی اســت کــه بــه دســت مــردم صــورت گرفتــه، مــردم 
انقالب کرده اند، مردم باید آن را به آخر برســانند. مردم قیام 
کرده اند، شــاه را بیرون کرده اند و رژیم او را سرنگون نموده و 
نظام اســالمی را که به نفع مســتضعفین اســت جایگزین آن 
کرده اند، پس مردم باید پای کاری که کرده اند بایستند، هر 

چه عمل بزرگ باشد، دشمنش بیشتر و بزرگتر است.« 

     مسأله عدل
امــام در عیــن اینکــه پیــش از هــر کــس بــه بینــش دینــی و 
گاهی مردم معتقد بود، اما هدایت و ارشــاد مردم  سیاســی و آ
را نیــز همیشــه الزم می دانســت. بــه نمونه هــای بیشــتری 
مناســب این اصــل نظــر می افکنیــم. »مــردم را با خطر آشــنا 
کنید، با اخالق اســالمی آشــنا کنید تا نتیجه بگیرید، ملت ما 
هم مادامی که همین حال را دارد همین حــال راهیان کربال 

را دارد، این رو به رشد می گردد.« 
»گمــان کردنــد کــه حــاال هــم زمــان قاجــار اســت، حــاال هم 
زمــان پهلــوی اســت کــه مــردم بیــدار نبودنــد. امــروز زمــان 

کردند که  گمان 
حاال هم زمان 

قاجار است، حاال 
هم زمان پهلوی 

است که مردم 
بیدار نبودند. 

امروز زمان بیداری 
مردم ماست، 

زمان هشیاری 
و شکوفایی 
ایمان است 

در این کشور؛ 
به حمد اهلل مردم 

ما دارای رشد 
دینی-سیاسی 

مطلوب هستند 
و خود، افراد 

متدین و دردمند 
گاه  مستضعفان و آ

به مسائل دینی 
سیاسی و همگام 

با محرومین را 
انتخاب خواهند 

کرد
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بیداری مــردم ماســت، زمــان هشــیاری و شــکوفایی ایمان 
اســت در این کشــور« »آقایــان هم کــه از اهــل علــم و از  علما 
گر بناست که به جاهای دیگر  هستید مردم را ارشــاد کنید و ا
هم برویــد، بروید به همه جــا و مردم را ارشــاد کنیــد و به آنها 
بفهمانید که مســئله، مســئله عدل است. مســئله حکومت 

اسالمی است.« 
»ایران علمایــش رویش کار کردنــد، مردم را بیــدار کردند، به 
مردم مصلحت را گفتند، اســالم را گفتند بــه مردم، مردم هم 
اسالم را به ذات می خواهند، مســلمانند« »به حمد اهلل مردم 
ما دارای رشــد دینی-سیاســی مطلوب هســتند و خود، افراد 
گاه به مسائل دینی سیاسی  متدین و دردمند مستضعفان و آ
و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.« »فرق مابین 
انقالب اســالمی و غیر اســالمی همین اســت که انقالب وقتی 
اســالمی شــد توده های مردم همراه با آن هســتند و وقتی که 
توده های مردم با یک شیئی همراه شوند زود پیش می رود و 

کم فساد است، فسادش کم است.« 
»باید مــردم را روشــن کنیم بــه کاری کــه کرده اند، و ســابقه 
نداشــته، این کاری اســت که شــما و ملــت کرده ایــد، نمونه 
اســت که در ایــن ســده های اخیر به این شــکل نبوده اســت 
که ملتــی بخواهند خودش باشــد و بــه آنچه که دارد بســازد 
و خودش را به جایی برســاند که به دیگران احتیاج نداشــته 
باشــد، بایــد توده های مــردم بــه این کار بــزرگ کــه کرده اند 
آشــنا بشــوند، کار بزرگ اســت ولی زحمت زیاد دارد« »خطبا 
تکلیــف دارند که با خطبه و بــا صحبت مردم را بیــدار کنند و 
حفظ کنند، علما و ائمه جمعه و جماعات با آن ســنگرهایی 
که دارنــد مــردم را در ســنگر حفــظ کنند و خــود مــردم هم به 
حمداهلل حاضر هســتند و ما باید از آنها تشــکر کنیــم و انصافًا 
ما رهین این توده های بزرگوار هســتیم که همه چیزشــان را 

می دهند و چیزی هم نمی خواهند«. 

     روحیه شناسی مردم
اصل مهــم دیگر ذیــل عنــواِن مردم و امــام، روحیه شناســی 
مردم است. روانشناســِی روحیات مردم توسط امام عجیب 
و شــگفت آور اســت. از آنجــا کــه امــام بــه عنــوان رهبــر ایــن 
مــردم بــا مــردم بــوده اســت، از اوان جوانــی بــا همیــن مردم 
کوچه و بازار زندگی کرده اســت، از شــور و شــوق ایــن مردم و 
گاهی  ارادت خالصانه آنها نســبت به اســالم و والیت کامــاًل آ
دارد، از حضــور و فریاد کربالیی این مردم در مراســم تاســوعا 
و عاشــورا و ســایر ایام اهلل دینــیـ  سیاســی مطلع اســت. امام 
از دوران جوانــی بارهــا از بلنــد منبــر معرفــت حقایــق اســالم 
را بــه ایــن مــردم خــوب درس داده اســت. طنیــن فریادها و 
شــعارهای یا مرگ یا خمینی را از خرداد 42 همیشه در گوش 
جان داشــته، خاطره ایثــار کفن پوشــان ورامین و باقــر آباد و 
شــهامت شــهادت طلبــان شــهر خــون و قیــام )قــم(، تبریز، 
اســالمی و...  انقــالب شــکوهمند  را در دوران  مشــهد،... 
گاهتر از هر جامعه شناس  همه را به یاد داشــته اســت. امام آ
و مردم شــناس بــه نــکات و زوایای خــاص از روحیــات مردم 
گاهــی داشــت. امــام می دانســت که هــر حرکتی کــه خالف  آ
مقدســات و اندیشــه ها و اصــول مکتبــی ایــن مــردم باشــد. 

نوعــی انزجــار و تنفــر را در مــردم در پــی خواهــد داشــت. 
می دانســت که علمای بزرگ در طــول تاریخ بــا همین مردم 
کارهــای عظیمــی کرده انــد. حرکــت مقاومــت آمیــز مــردم با 
گاهی بخش  کو، حرکــت آ فتوای میرزای شــیرازی علیه تنبا
و مقاومــت یــک تنــه مــدرس، مقاومــت و مخالفت مــردم با 
مســئله کشــف حجــاب رضاخانــی، همــه بــا هدایــت مــردم 
انجام پذیرفتند. نقشــه های شــوم استعمار و اســتکبار برای 
جدایــی دین از سیاســت و جــدا کردن قشــر روحانــی از مردم 
و... ده ها مورد دیگر. شــاخص ترین نکتــه دیانت خواهی و 
کاری مردم در راه اسالم و  اســالم خواهی، دین مداری، و فدا

ارزش ها و اهداف بلند و معنوی مردم است.

     قدرت مردم برای سازندگی
»باید مردم را تقویت بکنیــم، این مردمی که بــا قوت ایمان 
و روح شــجاعانه زن و مردشــان در خیابان هــا ریختنــد و 
ایــن اســاس را بــه هــم زدنــد، اینهــا قــدرت ایــن را دارنــد که 
کــه شــما احســاس کردیــد  بســازند مملکــت را«، »آن روزی 
که می خواهید فشــار بــه مــردم بیاوریــد بدانید کــه دیکتاتور 
داریــد می شــوید بدانیــد کــه مــردم معلــوم شــده از شــما رو بر 

گردانده اند...« 
کاری در راه اســالم اســت،  »مســئله، مســئله اســالم و فــدا
مــردم مــا حاضرنــد چــون مــردم می داننــد در صــدر اســالم 
کردنــد.« »مــردم  کاری  خــود پیغمبــر و ائمــه آن طــور فــدا
اســالم را می خواهنــد، دیانــت را می خواهنــد، رضــای خدا را 
می خواهنــد، ایــن همــه مردمــی کــه در ایــران در ایــن طول 
مدت مبــارزه می کردند، و حــاال هم دارنــد در جبهه ها مبارزه 
می کنند و در پشــت جبهه ها هم مبارزه می کننــد، اینها همه 

برای اسالم است و برای خداست.« 
هشــدار نســبت به خطر تفرقه کــه از روزگار اســتعمار انگلیس 
در این مملکت دستورالعمل طاغوت بوده است. تفرقه بین 
گون، تفرقه بین مردم و مسئولین  اقشار مختلف و اقوام گونا
و تفرقه بیــن روحانیــون و مــردم از موضوعات کلیدی اســت 
که امام روشــنگرمان روی آن به طــور ویژه دســت می گذارد و 
ما را بــه دوری از آن تذکــر می دهد. جلوه ای از همــان تفرقه را 
در دوران پس از پیروزی انقالب اســالمی باید سراغ گرفت که 
چ گونه و شبدروار  ده ها و صدها گروه و فرقه با اعالم وجود قار
کز آموزش را آشــفته و پریشــان کرده  فضای دانشــگاه ها و مرا
بودند و تا آنجا پیش رفتند که منجر به تعطیلی دانشگاه ها و 
زمینه ساز انقالب فرهنگی شــد. امام دقیقًا به مسئولین تذکر 
می داد که مبادا از مردم جدا شوند و مردمی بودن را فراموش 
کنند. بــه نمونه های زیــر بنگرید: »شــما خــوف از اینکه یک 
آســیبی ایــن جمهــوری اســالمی بــه آن برســد. از ایــن خــوف 
نداشته باشــید. شــما هر چه خوف دارید از خودتان بترسید، 
از اینکه مبادا خدای نخواسته مسیر، یک مسیر دیگر بشود. 
و راه یــک راه دیگــری باشــد و توجــه بــه ایــن خیری کــه االن 
هست. از دســت برود و مردمی بودن از دســتتان برود، از این 
گر خدای نخواســته یک وقت این قضیه پیش  بترســید که ا
آمد و شــما از آن مردمی بــودن بیرون رفتید و یــک وضع دیگر 

پیدا کردید.«     

مسئله، مسئله 
کاری  اسالم و فدا

در راه اسالم 
است، مردم ما 
حاضرند چون 
مردم می دانند 

در صدر اسالم 
خود پیغمبر و 
ائمه آن طور 

کاری کردند.«  فدا
»مردم اسالم 

را می خواهند، 
دیانت را 

می خواهند، 
رضای خدا را 

می خواهند، این 
همه مردمی که 
در ایران در این 

طول مدت مبارزه 
می کردند، و حاال 

هم دارند در 
جبهه ها مبارزه 

می کنند و در 
پشت جبهه ها هم 

مبارزه می کنند، 
اینها همه برای 
اسالم است و 
برای خداست
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با اندکی تأمل می توانیم بگوییم اســتعاره ماشــین، کشتی یا 
هواپیما سه جزء مشخص، متمایز و تأثیرگذار دارد:

    اول: شخص هدایت کننده )راننده، ناخدا یا خلبان(
    دوم: ماشین

    سوم: مسافرانی که قرار است با این ماشین به مقصد برسند.
 

     1. باید و نبایدهایی برای رئیس جمهور
گفــت رئیس جمهــور  در مــورد جــزء اول )راننــده( می تــوان 
راننــده ماشــین دولــت اســت و از همیــن رو بایــد ماننــد یــک 

راننده مطلوب،  ویژگی های زیر را داشته باشد:
    حفظ امانت مردم: با کمال دقت و هوشیاری به رانندگی 
و انجــام وظایف خــود بپــردازد و تــا پایان مســیر  جــان و مال 
مردمی را که ســوار ماشــین هســتند، همچون امانتــی در نزد 

خود بداند که باید آن را سالم به مقصد برساند. 
    کار کارشناســی در همــه مراحــل: پیــش از آغاز ســفر و در 
هر منزلی،   برآورد دقیقی از لوازم حرکت تا منزل بعدی انجام 

دهد و مثاًل از ارائه لوایحی بدون پشتوانه مالی و... بپرهیزد.

استعاره ها و به ویژه استعاره های ریشــه ای نقشی بی بدیل در تفکر، شناخت و تعامل 
گــون و خصوصًا پدیده هــای انتزاعــی دارند، تا جایی کــه می توان  بــا پدیده های گونا
گفت عامه مــردم بــدون اســتعاره ها تــوان اندیشــیدن در مورد امــور انتزاعــی و شــناخت آنها را 
ندارنــد. از همین رو و با توجــه به انتزاعی بــودن مفهوم »ســازمان« به معنی عــام آن، در حوزه 
کنــون اســتعاره های  نظریــات مدیریــت )اعــم از مدیریــت بخــش خصوصــی و عمومــی( تا
گونــی بــرای شــناخت و اداره آن ارائــه شــده اســت؛ اســتعاره هایی که متناســب بــا میزان  گونا
شایســتگی خــود نســبت بــه جنبه هایــی از ســازمان، بصیرت هایــی را ایجــاد کــرده و البته به 

اقتضای ذات استعاره بخش هایی را نیز مغفول گذاشته است.
 

      استعاره »ماشین دولت«
یکــی از شایســته ترین اســتعاره های ارائه شــده بــرای شــناخت و اداره »دولــت« -بــه عنــوان 
بزرگ ترین سازمان فعال در بخش عمومی- استعاره »ماشین«  است. استعاره ماشین نه تنها 
نــگاه عامه مــردم به دولــت را شــکل داده اســت، بلکــه در هــر دو حــوزه نظریه پــردازی و اجرا، 
متخصصان مدیریت دولتی را نیــز تحت تأثیر قرار داده و ترکیب »ماشــیِن دولت« را به ترکیبی 
آشــنا برای عامه مــردم و متخصصــان حوزه مدیریــت دولتی تبدیــل کرده اســت. رهبر معظم 
گونی با اقشــار مــردم و کارگــزاران نظام، ایــن اســتعاره را عنوان  انقالب نیــز در دیدارهــای گونا

نموده و نکاتی پیرامون آن بیان کرده اند.
امــا اســتعاره ماشــین -اعــم از هــر نــوع وســیله قابــل برنامه ریــزی و هدایت توســط انســان ها 
مثــل کشــتی، هواپیمــا و...- چــه الزاماتــی را بــرای اداره دولــت توســط دولتمــردان و به ویژه 
رئیس جمهور پدید می آورد؟ در واقع این استعاره چه داللت هایی را برای تنظیم شیوه تعامل 

مردم با دولت و دولتمردان در پی خواهد داشت؟
طبیعتًا پیش از پاســخ به این ســؤاالت باید اجزای اســتعاره ماشــین را با نگاهی تحلیلی احصا 
کنیم و ســپس متناســب با هــر یک از ایــن اجــزا، بــه تفســیر آن بپردازیم، زیــرا تبیین و تشــریح 
دالالت یک اســتعاره در گرو تشــخیص اجزای اصلی آن و ســنجش نســبت این اعضــا با هم و 

تشریح الگوی تعاملی و رفتاری مطلوب و متناسب بین این اجزا است. 

یکی از تشبیهات رهبر انقاب درباره مسئوالن و هدایت کنندگان اجتماعی، 
اسـتعاره »راننـده« اسـت. ایشـان در دیـداری بـا مسـئوالن و کارگـزاران نظـام 
فرمودنـد: »شـما مثـل ناخدایـی هسـتید کـه دارد کشـتی را می رانـد، مثـل خلبانـی 
هسـتید کـه دارد هواپیمـا را ِسـیر می دهـد«. حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در سـخنان 
گوناگونـی ایـن اسـتعاره را بـه کار برده انـد و بـه نکاتـی نظیـر اعتمـاد بـه راننـده، اجـازه  
راننندگـی نـدادن بـه راننـده  فاقـد صاحیـت، هوشـیاری راننـده و توجـه او به مسـیر، 
محافظـت راننـده از مسـافران و امـوال آنـان، پـرت نکـردن حـواس راننـده، تخریـب 
در  کرده انـد.  اشـاره  راننـده  علیـه  نکـردن  درسـت  جنجـال  و  نقلیـه  وسـیله  نکـردن 
یادداشـتی به بررسـی این اسـتعاره و پیام های آن برای مسـئوالن دولتی و همچنین 

بـرای مـردم در مواجهـه بـا دولـت پرداختیـم.  

مثل ناخدا
مرتضی جوانعلی آذر

پیام های یک استعاره برای
»دولت« و »مردم«
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    دور نــزدن قانــون: همــواره قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی 
را رعایــت کنــد و بــه واســطه امــوری نظیــر تســریع در اجــرای 
برنامه هــا، قوانیــن و آیین نامه هــای مصــوب توســط مراجع 
ذی صــالح )مجلــس یــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 

و...( را نادیده نگیرد.
    توجــه بــه هشــدارها و نقدهــا: بــه عالئــم و نشــانه های 
موجــود در مســیر توجــه کند و بــا اتــکا بــه مــواردی همچون 

تجربه های پیشین، نسبت به آنها بی توجه نباشد.
    ایجــاد فضــای آرام: بهتریــن مســیرها را انتخاب کنــد و از 
هدایــت جامعه در مســیرهایی کــه موجب خســتگی یا ترس 

مردم شود و آرامش روانی آنها را به هم بزند، بپرهیزد.
    پرهیــز از افــراط و تفریــط: از توقف های بیجــا، کندروی و 

تندروی پرهیز کند تا موجب ماللت مردم نشود.
    دوراندیشــی و آینده نگــری: پیش از هر مســافرتی از وضع 
مســیر و اوضــاع جــوی مطلــع شــود و حرکت خــود را با کســب 
اطالعات الزم آغاز کند، چرا که بی توجهی دولت به آمارهای 
و پیش بینی هــای علمــی  کــز معتبــر  مرا توســط  ارائه شــده 

انجام شــده در مــورد آینــده اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، 
جمعیت شــناختی کشــور از علل اصلی بســیاری از مشــکالت 

دولت در مسیر رسیدن به اهداف است.
گشــاده      اخــاق خــوب و رســیدگی بــه نیازهــا: بــا روی 
و اخــالق مطلــوب بــا مســافران برخــورد کنــد و ضمــن توجــه 
بــه عــدم تضییــع حقــوق مســافران و همچنیــن واردنشــدن 
خللــی در حرکــت مطلــوب در مســیر مقصــد، بــه تقاضاهــا 
کنــد و تــا حــد امــکان،  و درخواســت های مســافران توجــه 

خواست های ایشان را برآورده سازد.
 نمی تــوان تصــور کــرد کــه ماشــینی در هنــگام ترمزگرفتــن 
کــه راننــده بــه راســت  راننــده ســرعت بگیــرد یــا هنگامــی 
می پیچــد، ماشــین بــه چپ بــرود. با چنیــن ماشــینی هیچ 
راننــده ای، هــر قــدر هــم کــه باتجربــه و توانمند باشــد، به 

مقصد نخواهد رسید. 
یک دولت مطلوب باید از انســجام عملیاتی باالیی برخوردار 
باشد و اختالف ســالیق احتمالی دولتمردان، بروزی در مقام 

عمل نداشته باشد.

در ماشین دولت 
باید از افراد 

بلد، مقاوم و  کار
خدوم استفاده 

کرد، چرا که بدون 
آن، شاید بتوان 

برنامه های اجرایی 
را به پایان برد، 
 این 

ً
ولی قطعا

ینه های  کار هز
بسیاری دارد
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راهــــــــبرد

    حرکت بر اساس ظرفیت ها: راننده باید ظرفیت ماشین 
را در نظر بگیرد و با اتخاذ تصمیماتی که بدنه اجرایی دولت 
تــوان اجــرای آنهــا را نــدارد، موجــب فرســایش تــوان دولت 

نگردد.
    پرهیــز از رفتارهــای غیرمنطقــی: همان گونــه کــه حرکات 
غیر متعــارف و مارپیچ یک راننــده  آرامش روانی مســافران را 
بر هم خواهد زد، رئیس جمهور نیز باید از حرکات و رفتارهای 
غیر متعــارف بپرهیــزد. در توضیح بیشــتر این مــورد می توان 
گفت تصور کنیــد افرادی با شــغل و تخصص هــای مختلفی 
در یــک اتوبــوس در حال مســافرت هســتند و خیلــی طبیعی 
دو به دو مشــغول صحبت در مــورد موضوعاتــی در محدوده 
مشــترک تخصص یا عالقه شان هســتند. مثاًل برخی در مورد 
موضوعــات اقتصــادی صحبــت می کننــد، برخــی در مــورد 
موضوعات ورزشی و برخی نیز در مورد موضوعات تخصصی 
حوزه های شغلی شــان. این وضعیت ادامه خواهد داشــت تا 
ک  وقتی کــه راننده بــرای اولین بــار حرکتی مارپیــچ و خطرنا
ک بگیرد.  انجــام دهد یــا ســبقتی غیــر مجــاز و البتــه خطرنــا
از این جــا به بعــد  احتمــااًل همــه مســافران موضوعــات قبلی 
صحبت را رهــا می کننــد و در مــورد رانندگــی راننــده اتوبوس 
گاهانــه یــا  کــرد و بــه اظهــار نظرهــای آ صحبــت خواهنــد 
گاهانه، جانبدارانه و غیــر جانبدارانه و احیانــًا مغرضانه یا  ناآ
دلســوزانه خواهند پرداخت. در چنین شرایطی هر چند حتی 
بســیاری از ایــن اظهــار نظرهــا صحیح نباشــند، امــا واقعیت 
این اســت که بهترین راه حل مواجهه با این اظهار نظرها نه 
پاســخ به آنها و نه مقابله بــا آنها، که پیشــگیری از بروز زمینه 
بــرای آنها اســت. البتــه که ایــن راه حــل تنهــا از طریــق رفتار 
ســنجیده و متعارف دولت مردان حاصل خواهد شــد.  بدین 
معنا کــه دولتمردان بــا رفتار ســنجیده خود می بایســت مانع 

برهم خوردن آرامش روانی جامعه شوند.

     2. ویژگی های دولت
جزء دوم اســتعاره ماشین، خود ماشــین یا بدنه دولت است. 
رهــاورد بهره گیری از اســتعاره ماشــین در تبییــن ویژگی های 

دولت مطلوب شامل موارد زیر است:
    انســجام درونی دولــت: نمی توان تصور کرد که ماشینی 
در هنــگام ترمزگرفتــن راننده  ســرعت بگیــرد یــا هنگامی که 
راننده به راســت می پیچد، ماشــین بــه چپ بــرود. با چنین 
ماشــینی هیچ راننــده ای، هر قدر هــم که باتجربــه و توانمند 
باشــد، به مقصد نخواهد رســید. البته تصور چنین تخلفاتی 
در مورد یک ماشــین متصور نیســت، منتها در عاَلم انسان ها 
کــه دولتــی  کــرد  کــه عاَلــم اراده هــا اســت، می تــوان تصــور 
متناســب بــا خواســت رئیس جمهور عمــل نکنــد یــا در موارد 
گونــی کارشــکنی کنــد. در چنیــن شــرایطی تالش هــای  گونا
رئیس جمهور به جایی نخواهد رســید و رهاورد فعالیت های 
مــردم چیــزی جــز مجموعــه ای ناهماهنــگ و  نــگاه  از  او 
نامناســب نخواهد بود. به همین خاطر به نظر می رســد یک 
دولت مطلوب باید از انسجام عملیاتی باالیی برخوردار باشد 
و اختالف ســالیق احتمالی دولتمردان، بروزی در مقام عمل 

نداشته باشد.

    اســتفاده از افراد خدوم، الیق و مقاوم: در یک مسافرت 
گردنه هــای صعــب و آب و هــوای نامناســب و  دشــوار و بــا 
احیانــًا طوفانی  باید ماشــینی داشــت کــه مناســب و مقاوم و 
با تجهیــزات متناســب با شــرایط مســیر، بتوانــد مســافران را 
ســالمت به مقصد برســاند. در ماشــین دولت نیز بایــد از افراد 
کاربلــد، مقــاوم و خدوم اســتفاده کــرد، چــرا که بــدون وجود 
چنین افــرادی در بدنــه دولــت، شــاید بتــوان برنامه های در 
دســت اجرا را بــه پایان بــرد، ولــی قطعــًا ایــن کار هزینه های 

بسیاری خواهد داشت.

     ۳. رفتار مردم با دولت چگونه باید باشد؟
در مورد جــزء ســوم ایــن اســتعاره -یعنی مســافران یــا همان 

مردم یک کشور- نیز می توان به نکات زیر اشاره کرد:
     اعتماد به دولت و عدم دخالت نابجا: مسافران باید به 
راننده ماشین اعتماد داشته باشــند و با پرهیز از دخالت های 

نابجا، فضایی مساعد را برای فعالیت او فراهم آورند. 
    احترام نسبت به دولت: مسافران باید با دیده احترام به 
راننده نگاه کنند و تالش های او را در راستای رساندن آنها به 
گر حتی  مقصد ارزیابی کنند. این نگاه موجب خواهد شــد تا ا
ح  نقد یا اعتراضی دارند، آن را با محترمانه ترین صورت مطر

کنند و هدفی جز دلسوزی نداشته باشند. 
    همراهی با دولــت در کنار انتقــاد دلســوزانه: به گونه ای 
بسیار طبیعی، هر راننده ای با برخی مسیرها بیشتر آشنا است 
و با هدایت ماشین در آن مسیر، بهتر به سمت مقصد خواهد 
رفت. مســافران بایــد به ایــن موضوع توجه داشــته باشــند و 
گــر انتقــاد یــا پیشــنهادی دارنــد، آن را بســنجند. همچنین  ا
انتظار نداشــته باشــند که دولــت لزومًا مــردم را از مســیر مورد 
نظر آنهــا به مقصد برســاند. طبیعتًا در صورتی که تشــخیص 
مســافران این باشــد که انتخاب مســیر خاصی توسط دولت 
منجر به نرسیدن به مقصد خواهد شد، در این صورت انتقاد 
به انتخاب مســیر در واقع کمک به دولت در راســتای انجام 
مســئولیت هایی اســت کــه بــر دوش دارد و دولــت نیــز بایــد 

قدردان این گونه انتقادات باشد.
کمــک بــه دولــت فــارغ از ســلیقه سیاســی: مســافران      
باید به این نکته توجه داشــته باشــند که هرچند مســئولیت 
هدایت ماشین بر عهده راننده است، اما بدون همکاری آنها  
ماشــین به مقصد نخواهد رســید. از همین رو مســافران باید 
گون و به ویژه در  این آمادگی را داشته باشند که در مواقع گونا
مشکالت، دست از اعتراض های بی مورد بردارند و هر جا که 
غ از ســالیق  راننده از آنها کمــک بخواهد، با طیب نفس و فار
سیاســی و جناح بندی های متعارف، کمال همــکاری را با او 

داشته باشند.
در پایان دوباره یادآوری می کنیم که اســتعاره ماشین یکی از 
بهترین اســتعاره های حوزه ُحکمرانی اســت. در این نوشــتار 
به بخشی از دالالت این استعاره اشاره کردیم و به کمک آنها  

برخی الزامات و ویژگی های دولت مطلوب را بیان نمودیم. 
بــا اندکــی تأمــل می تــوان مــوارد فــراوان دیگــری را بــه ایــن 
مجموعه افزود؛ مواردی که به دلیــل رعایت اجمال، در این 

نوشتار از بیان آنها صرف نظر کردیم.    

م انسان ها 
َ
در عال

م اراده ها 
َ
که عال

است، می توان 
کرد که  تصور 

دولتی متناسب 
با خواست 

رئیس جمهور 
عمل نکند یا در 
گونی  موارد گونا
کارشکنی کند. 

در چنین شرایطی 
تالش های 

رئیس جمهور به 
جایی نخواهد 
رسید و رهاورد 

فعالیت های او از 
نگاه مردم چیزی 
جز مجموعه ای 

ناهماهنگ و 
نامناسب نخواهد 

بود



در ایـن بخـش از مهـر و مـاه بـه »ایـران« از زاویـه »وطـن« نـگاه انداخته ایـم و 
سـعی کرده ایـم در مقـاالت و گفتگوهـای مختلـف به پرسـش هایی از قبیل؛ 
وطن چیست؟ وطن کجاست؟ آیا وطن فقط آب و خاک و سرزمین است؟ 

اندیشهوظیفـه مـا در برابر وطن چیسـت؟ پاسـخ دهیم.
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کجاست؟ وطن ما 
مفاخر چشم گیر
برای آینده بکوشیم
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اندیشهاندیشه

نوعــی حساســیت زیبــا و لطیــف در بــاره آن مــکان، در درون 
خود احساس می کند.

این سخن گرانبهای امیرالمؤمنین)ع( اشاره به این است که 
هر انسانی به خانه و وطن خویش عالقه مند است و هنگامی 
که آن را در خطــر جدی ببیند، هر کس که باشــد و از هر آیین و 

مکتبی پیروی کند، برای دفاع از آن به پا می خیزد.

     آبادی وطن
در حدیثــی از حضرت علــی)ع( آمده اســت: »عمــرت البلدان 
بحــب االوطــان؛ شــهرها بــا حــب وطــن آبــاد می شــود.« و در 
حدیــث دیگــری از آن حضــرت می خوانیــم: »من کــرم المرء 
بکائــه علــی مــا معنــی مــن زمانــه و حنینــه الــی او طایفــه؛ از 
نشانه های ارزش و شخصیت انســان آن است که نسبت به 
عمر از دست رفته )که در آن کوتاهی کرده است( اشک بریزد 

و نسبت به وطنش عالقه مند باشد.«
اساســًا انســان، رابطــه مــادی و معنــوی فراوانــی بــا زادگاه 
خــود دارد و همیــن پیونــد عاطفی، باعــث عالقــه او به وطن 
می شــود. بنابرایــن »حب الوطن مــن االیمان«، هــم طبیعی 
و هــم منطقی اســت. طبیعــی اســت به دلیــل همــان انس و 
الفتی که در قلب انســان نســبت به وطنش ایجاد می شــود، 
و منطقی اســت به دلیــل اینکه دفــاع از وطن موجــب دفاع از 
ارزش های موجــود در آن می شــود البته به شــرط آنکه حق و 
کم باشد وگرنه باید برای برقراری حق در  حقیقت در وطن حا
گر مقدور نیست از آنجا هجرت کرد، چنانکه  وطن کوشید و ا

      وطن چیست؟
در علوم سیاسی و حقوقی مدنی و همچنین در تفسیر لغوی وطن، اختالف نظر وجود 
دارد. بعضــی از متفکریــن علوم سیاســی، معتقدند کــه وطن یک انســان عبــارت از جایگاهی 
است که در آن زندگی می کند. بعضی دیگر معتقدند، برای اینکه جایی را وطن بنامیم، صرف 
زندگی کردن در آن مکان کافی نیســت بلکه باید فرد با آن مکان، روابط طبیعــی یا قرار دادی 
داشته باشد مثاًل در آن مکان متولد شده باشد و آداب و رســوم و حقوق و اخالق و مذهب مردم 

آن مکان را پذیرفته باشد.
رابطــه یــک انســان بــا جایگاهــی کــه در آن زندگــی می کنــد، کامــاًل نســبی اســت. هــر چــه که 
ریشه های وجودی طبیعی یک انســان در یک مکان قوی تر باشــد، ارتباط آن شخص از نظر 

روانی و طبیعی با آن محل بیشتر و قوی تر خواهد بود.
این یک مســاله کاماًل طبیعی اســت، چنانکه انســان، هر اندازه هــم از نظر شــخصیت روانی، 
حقوقی، علمــی و اجتماعــی از پدر و مــادر خود فاصله داشــته باشــد، باز هــم به آنها بــه عنوان 
منشــأ اصلی وجودش می نگرد. همچنین جایی کــه برای یک  فرد وطن اصلی تلقی می شــود 
و ریشــه های وجودی او در آنجاســت، هر اندازه هــم که از مکان فعلــی زندگی او دور باشــد، باز 

دربـاره ارزیابـی وطـن و شـناخت هویـت و مختصـات آن، مباحـث فراوانـی 
در کتاب هـای سیاسـی و حقوقـی مطـرح شـده اسـت. امیرالمؤمنیـن)ع( در 
خطبـه بیسـت و نهـم از نهج الباغـه خطـاب بـه مردمی که از جنگ خسـته شـده اند 
و گـوش بـه فرمـان حضرتـش نمی دهنـد می فرمایـد: »اّیَ دار بعـد دارکـم تمنعـون و 
مـع اّی امـام بعـدی تقاتلـون...؛ از کدامیـن خانـه و وطـن دفـاع خواهیـد کـرد؟ اگـر از 
وطـن خـود کـه دار اسـام اسـت دفـاع نکنید. و اگـر همراه با من آماده پیکار با دشـمن 
نشـوید، پـس از مـن بـا کـدام رهبـر، آمـاده پیـکار، دشـمن خواهیـد شـد؟« در مطلـب 

پیـش رو نگاهـی گـذرا بـه مفهـوم وطـن می اندازیـم. 

کجاست؟ وطن ما 
آمنه کریمی
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اصحــاب رســول خــدا )ص(در آغــاز دعوت بــه اســالم چنین 
کردند و به مدینه هجرت کردند.

 
     آرامش

در قرآن کریــم آیاتــی وجــود دارد که در بــاره وطن بــه نحوی 
سخن می گوید، این آیات به چند دسته قابل تقسیم است؛ 

    دســته اول آیاتی اســت کــه احترام بــه وطن را کامــاًل تأیید 
می کنــد، ماننــد »و اذ اخذنــا میثاقکــم التســفکون دمائکم و 
التخرجون انفســکم من دیارکم؛ به یاد آرید زمانــی را که ما از 
شما پیمان گرفتیم که خون های یکدیگر را نریزید و یکدیگر 

را از وطن های خود بیرون نکنید.«
کــه بــه صــورت غیرمســتقیم،      دســته دوم آیاتــی اســت 
محبوبیــت وطن را گوشــزد می کنــد، ماننــد »اّنما جــزاء الّذین 
یحاربــون اهلل و رســوله ویســعون فــی االرض فســارًا ان یقتلــوا 
اویصلبوا...؛ به درستی که جزای کسانی که با خدا و رسولش 
به پیکار  بــر می خیزند و در روی زمین برای فســاد می کوشــند 

این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند...«
رابطه یک انســان با جایگاهی کــه در آن زندگــی می کند، کاماًل 
نسبی است. هر چه که ریشه های وجودی طبیعی یک انسان 
در یک مــکان قوی تر باشــد، ارتبــاط آن شــخص از نظــر روانی 
و طبیعــی بــا آن محــل بیشــتر و قوی تــر خواهــد بــود. بنابراین 
محبــت به وطــن نــه تنها مذمــوم نیســت بلکــه محرومیــت از 

آرامش در وطن می تواند موجب مقاومت و پیکار شود.
گــر شــرایط      دســته ســوم آیاتــی اســت کــه بیــان مــی دارد ا
حفظ اعتقادات در وطن مهّیا نباشــد می توان از آن مهاجرت 
کــرد و نبایــد در آن مــکان باقــی مانــد ماننــد »ان الذیــن تــو 
فاهم المالئکــة ظالمــی انفســهم، قالوا فیــم کنتــم؟ قالو کنا 
مســتضغفین فی االرض قالوا الم تکن ارض الها واســعه فتها 
جروا فی هــا...؛ فرشــتگان کســانی را در می یابند کــه به خود 
ظلــم کرده انــد، از آنان می پرســند در چــه حالی بودیــد؟ آنان 
کــه مــا در روی زمیــن از بینوایــان بودیــم،  پاســخ می دهنــد 
فرشــتگان می گوینــد: مگــر زمیــن خــدا پهنــاور نبــود؟ پــس 

مهاجرت می کردید در آن...«
از مجموع این آیات شریفه نکات زیر دریافت می شود؛

    1. وطن و دیار، یک چیز خیالی نیست، بلکه حقیقتی دارد 
و عالقه انسان به وطن طبیعی است.

    2. وطن انسان به طور طبیعی قابل دفاع است.
    3. اخراج فرد یا گروه از وطن خود، بدون علت ممنوع است.

    4. مبارزه در راه حفظ وطن مطلوب است.
گر وطن برای انسان ناهموار باشد و شخصیت انسانی      5. ا
و ایدئولوژی های انســان را مختل کند، باید عالقه خود را به 
ج کرده و در صورتــی که توان اصالح آن را  وطن از اولویت خار

ندارد، وطن را ترک و مهاجرت نماید.
ماده 29 در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز چنین می گوید: »هر 
کس در مقابل آن جامعــه ای وظیفه دارد که رشــد کامل و آزاد 
شخصیت او را میسر سازد...« و این نشــان می دهد که وطن 
و حّب وطن باید تابع تکامل روحی و شخصیت انسان باشد، 
نه اینکه انســان پیرو وطن قرار گرفته و تحت هر شــرایطی در 

گر منجر به سقوط شخصیت او شود.     آن بماند حتی ا

در دنیا از چیزهایی که جنبه افتخارآمیز هم خیلی نــدارد، گاهی اوقات به 
عنــوان مفاخر تاریخی اســتفاده می کنند. آن کســانی که مفاخــر تاریخی را 
ندارند، برای خودشــان خلق می کنند! ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه 
چیزهایی که مایــه تفاخــر تاریخی ملت ایران اســت، اعتمــاد به نفس ملــت ایران 
اســت؛ چرا اینها را نشــان ندهیم؟ یک نفری برای من نقل می کــرد، می گفت رفته 
گــون می بردند و آنهــا را به ما نشــان  کــز گردشــگری گونا بودیم یونــان؛ ما را بــه مرا
می دادند؛ از جمله به نقطه ای بردند، گفتند اینجا همان جائی است که سپاهیان 
ایرانی آمدند و از ما شکســت خوردند. مردم را به یک بیابان خالی می برند و نشــان 
می دهند که اینجــا آنجایی اســت کــه ایرانی هــا در آن دوره لشکرکشــی کردند و در 
اینجــا شکســت خوردنــد. یــک فضــای خالــی را نشــان می دهنــد، یــک ماده های 
تاریخی را بــا یک فضــای خالی اثبــات می کننــد. خوب، اینجــا نزدیکــی کازرون - 
آنطوری که شــنیدم - مجســمه والرین اســت، امپراتــور روم، که در مقابل پادشــاه 
ایران زانو زده. خیلــی خوب، اینجا را بروید نشــان بدهید؛ این بــه آن در! این همه 
نقاط مثبتی که می تواند گذشــته ما را نشــان بدهد. من البته به شما عرض بکنم؛ 
اعتقاد راســخ و جازم و علمی دارم که آنچــه ایرانی بعد از آمدن اســالم کرده، اصاًل با 
آنچه در طول تاریخ گذشــته خودش داشته قابل مقایسه نیســت. ایران در دوران 
اســالمی، در قرن ســوم و چهارم و پنجم هجری، در قله دانش و تمدن و سیاست و 
اقتصاد جهانی قرار داشته. هیچ جای دنیا - از شرق و غرب، از آسیا و اروپا - در این 
حد نبودند؛ این به برکت اسالم بوده. ایران قبل از آن هرگز چنین اوجی را نداشته. 
گون ایرانی - از آل بویه بگیرید تا غزنویان و سلجوقیان  در دوران سلسله های گونا
و بقیه تــا دوره صفویــه - این بخــش از تاریــخ ایــران قابل مقایســه نیســت؛ اما آن 
کم  بخش دیگر تاریخ ایــران هم، تاریخ ماســت؛ آن هم ایران اســت؛ حــاال یک حا
طاغوتی در رأسش بوده، ســنت های غلط و آئین های باطلی در آنها وجود داشته؛ 

آن به جای خود، امر دیگری است؛ اما هنر ایرانی است.    

مفاخر چشم گیر 
نظر رهبر معظم انقالب درباره تاریخ ایران
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ســهروردی پرداخته انــد و ای بســا وی، اولیــن کســی باشــد 
که اندیشــه و تفکر ایرانی را به ســان امری پیوســته و تاریخی 
دیده اند. هانری کربن که شــیخ شــهاب الدین ســهروردی را 
مهمترین فیلسوف شیعی می داند، معتقد است، سهروردی 
منابع مســتقلی را برای اندیشــیدن یافته اســت که در یونان 
و فلســفه یونــان ســابقه نــدارد و از ایــن جهــت امتیــاز ملــی 
ح ســاختن و معرفی  بودن دارد. امــا آیا نگاه کربــن برای مطر
گر ما هویــت ایرانی را  و بازیافت هویــت ایرانی کافی اســت؟ ا
به اندیشه فلسفی و آثار و ادبیات فلسفی محدود کنیم، این 
امر می تواند جامعیت حد و ماهیت یک هویت، یعنی هویت 
ایرانی را معرفی کند؟ تعریف از ایــران و ایرانی، زمانی تعریف 
جامعی خواهــد بود که متضمــن واقعیت هــای جغرافیایی و 
اقلیمی نیز باشد. در غیر این صورت »سرزمین و پهنه ایران« 
چه می شــود؟ حتــی چنانچــه قائل به شــعور تاریخــی ایرانی 
باشــیم، آن نیــز محدود بــه تعینــات انضمامی در ســرزمین و 

جغرافیا خواهد بود.

پرسش اصلی ما این اســت که ایران چیست و ایرانی 
بودن چیســت؟ آیا ایــران، امــری تاریخی و پرســش از 
ایــران پرسشــی تاریخــی اســت؟ و قبــل از آن می خواهیــم، 

بدانیم که چه کسانی به این پرسش پاسخ گفته اند؟
کربــن دربــاره ریشــه های تفکــر ایرانــی و  در دوره جدیــد، هانــری 
جهان فلســفه ایرانی، بحث هایی را مبتنی بر نگاه پدیدارشناســی 
ح کرده اســت. ایشــان در ضمن تصحیح حکمه االشــراق، به فلســفه شیخ شــهاب الدین  مطر

ݢکجاست؟ ایران ݢ
ݢکیست؟  ایرانی ݢ

گفتگو با دکتر سید موسی دیباج
 استاد فلسفه دانشگاه تهران

مـا همگـی بـه ایرانـی بـودن خـود افتخـار می کنیـم و لـذت می بریـم از اینکـه 
خـود را ایرانـی و از سـرزمین ایـران بدانیـم، امـا ایرانـی بـودن مـا بـه چـه چیـز 
برمی گـردد؟ بـه تاریـخ؟ جغرافیـا؟ سـرزمین؟ و یا دیگـری؟ چه چیز در ایـران و ایرانی 
بـودن مـا نهفتـه اسـت که بـه آن وحـدت می دهد؟ خاسـتگاه این سـؤاالت، می تواند 
ایـن  بـه  فلسـفی  منظـری  از  زیـر  گفتگـوی  در  »سـوره«  امـا  باشـد،  ناسیونالیسـم 

پرسـش ها پرداختـه اسـت. 
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مرحــوم فردید هــم بــه نوعی بــه این پرســش پاســخ اجمالی 
کربــن نبــوده اســت.  کــه البتــه بی تأثیــر از هانــری  داده انــد 
کــه فصــل محــوری در اندیشــه ایشــان، دیــدگاه  می دانیــد 
علم االســمایی اســت و متخذ از عناوین فصوص الحکم ابن 
عربی اســت. به عقیده ما، تاریخ ما مرجعی جز جغرافیا ندارد 
و غایت تاریخی ملــت ما با جغرافیای آن یگانه شــده اســت. 
بدون توجه بــه اقلیمی که توســعه یافتنی اســت. ایران یک 
کشــور بی هویت می شــود. هویت کشــور ما نه بر اساس خون 
قابل بازسازی است و نه براساس نژادها و قبیله های آریایی 
و ایرانی. مــا می گوییم ایــن هویت اساســًا بر اصل ســرزمین، 
معنی و مفهوم تاریخی خود را می ســازد. این ایــده در آغاز راه 

ک بارور خواهد ساخت. است و سرنوشت، تخم آن را در خا
از جملــه دیگــر کســانی کــه در عصــر مــا بــه پرســش ماهیــت 
ایرانــی پاســخ هایی داده انــد، صــادق هدایــت اســت و نظــر 
او دربــاره ایــن ماهیــت متکــی بــر نگاهــی انتزاعــی از تاریــخ 
اســت. ایشــان از ایرانــی بــودن تلقــی بســیار انتزاعــی دارد، و 
در پــاره ای از مــوارد می تــوان آن را بــه روان شناســی فــردی 
هدایت بازگرداند. این نگاه احساسی که افراط و تفریط های 
کم اســت، فاقد ریشــه های  بیمارگونه روانشــناختی بر آن حا
نظری عمیــق و جــدی اســت. در اندیشــه های او همچون، 
تقی زاده، آخوندزاده و کســروی، نوعی اســالم گریزی هســت 
که نتیجــه آن نوعی عزلت سیاســی و اجتماعی اســت. به هر 
حال دیدگاه ایشــان درباره ایران و بازگشــت به ایران پیش از 
اســالم، یک ایده محض روشــنفکری و یا منورالفکری است 
و هیچ گاه مبتنی به درک حقیقی و درست از پرسش تاریخی 
گاهی نمی باشــد. البته صــادق هدایــت، در میان  از شــعور و آ
نســل نو، خوانندگانی دارد و مرجع و مقتــدای منورالفکری و 
روشــنفکری جدید اســت. ولی دســت های پیدا و پنهانی نیز 
ح می کنند و دوســت می دارند، این  ج مطر او را از داخل و خار

دسته و بیرق بر پا باشد.

امــا »ایرانــی بــودن بــه چیســت؟«، اواًلً و بالــذات یــک 
پرســش فلســفی اســت و آنــگاه یــک پرســش تاریخــی. 
در مــورد ایرانــی بــودن، بایــد گفــت: اصــل در ایــن بــودن 
ایران اســت اما آیا ایــران را در حد منطقی و علمــی باید به 

»سرزمین ایران« تعریف کرد یا نه؟ 
البته ایــن نــگاه، هیــچ گاه نــگاه ناسیونالیســتی نخواهد بود 
زیرا برای هر ملت و ناســیون، محل زایش و ناســیون بر پهنه 
جغرافیــا وجــود دارد کــه امــری بدیهی اســت. و ابــن خلدون 
نیز بــه این مهــم پرداخته اســت. ناســیون و زایش ناســیونی 
مگر جز بــر قلمــرو جغرافیایی ممکن اســت!؟ اینکــه مردمان 
گــون در اقالیــم ســبعه، هــر یــک در وطــن خویــش، در  گونا
منطقــه و ناحیــه ای خــاص از ربــع مســکون، فرصت رشــد و 
گاهی به  نمــو یافته اند، یــک امر بدیهــی اســت و دعوت بــه آ
ایــن امر بدیهــی را نباید بــه مثابه شــعاری ناسیونالیســتی به 
معنی مرســوم ایدئولوژیکی آن تلقــی کرد. وطن و اســتیطان 
شــأن بشــر اســت. خداوند که وطن ندارد و باری تعالی شأنه 
اجّل از وطن و استیطان اســت. اما انســان وطن دارد و ایران 
ک  نیز انســانی اســت که وطنی دارد. البته این وطن، این خا

و ســرزمین ویژگی های منحصر بــه فــردی دارد و امتیازهای 
خاصی که آن را از دیگر سرزمین ها متمایز می سازد.

نگاه های ناسیونالیســتی، نوعًا مالحظــه بنیادی و وجودی 
ح حقیقــی درباره  دربــاره ایــن وطــن ندارنــد و فاقد یــک طــر
ع  ایران هستند، وقتی که برای بازســازی هویت ایرانی رجو
کثریت موجود  به قبل از اسالم می شــود، بدان معناست که ا
از تــوان و اندیشــه ایــران و قــدرت و قابلیــت موجــود ایرانــی 

نادیده گرفته می شود.
ح ســرزمین در پرســش »ایرانی بودن« مهم اســت. چون  طر
مــا در ســرزمین ایــران هســتیم و زندگی می کنیــم و مــا ایرانی 
هســتیم. از طــرف دیگــر ایــران، ســرزمین پیدایــش و نمــو 
ملت ما، به عنوان یک ســرزمین اســالمی شــناخته می شود. 
ســرزمین ایران، هــزار و اندی ســال اســت، جزء قلمــرو بزرگ 
اسالم شــناخته می شــود، در این آیا شــکی وجود دارد؟ سؤال 
من از ناسیونالیســت های ســطحی این اســت آیا منظور شما 
از ســرزمین ایران، ســرزمینی اســت که در دوره پیش از اسالم 
مأوا و مســکن ایرانیــان، گروه هــای مختلف نــژادی و قومی 
ح سرزمین ایران  آریایی و ایرانی بوده است؟! این شیوه از طر
ح جغرافیایــی ایران زمیــن بدون مالحظــه حقایق  یعنی طــر
ح انتزاعــی و خالف  تاریخــی در سرنوشــت ســرزمین یک طــر
حقایــق تاریخــی اســت، کــه نــه علمی اســت و نــه بــه لحاظ 
ح سرزمین  سیاسی مفید و مقدور. بنابراین می توان گفت طر
ایران به معنای ســرزمین ایران پیش از اســالم نیست، بلکه 
ســرزمین ایرانی، اقلیمی اســالمی اســت. ســرزمینی است که 
با مؤلفه های اســالمی شــناخته می شــود، این مؤلفه هــا جزِء 

هویت ایرانی بودن قرار می گیرد.

نســبت بین اســام و ایران چگونه اســت؟ کشورهایی 
بوده انــد کــه جــزء قلمــروی اســامی بوده انــد، ولــی اآلن 
نیســتند؟ شــبیه آندلس. آیا می توان گفت زمانی ممکن 

است اسام هم از این سرزمین رخت بربندد؟
آندلــس  اســپانیایی،  هویــت  و  اســپانیا  تاریــخ  از  بخشــی 
کســانی موفــق شــدند بــه قــدرت  اســت. در تاریــخ آندلــس 
را  ملــت  یــک  پــاپ، دیــن  پادشــاهان و حمایــت  شمشــیر 
بازگرداننــد. در ایــن شــکی نیســت کــه اروپــای مســیحی در 
ایــن ســرزمین بــه اجــرای منویــات خــود موفــق شــد. گرچــه 
امروز اســپانیایی ها بــه آن دوره افتخار می کنند و فیلســوفان 
آندلســی را فیلســوفان خودشــان می شــمارند و این کشــور در 
این زمــان، همچنان تا حدود زیادی به میراث اســالمی خود 
تعریف می شــود و ایــن یــک واقعیــت تاریخــی و ژئوپلیتیکی 
اســت.  امــروز  اســپانیای  سیاســی-اجتماعی  واقعیــت  و 
کــه  کســانی می گوینــد  ایــن واقعیــت خواهــد مانــد. ایــن را 
دین شــناس هســتند و دین شناســی اجتماعــی را می داننــد 
و به قــدرت ادیان واقف انــد. و این بــه خاطر عزتی اســت که 
در اســالم اســت. کانت و نیچه هم به عزت مســلمین اشــاره 
کرده اند، این احســاس عــزت و منزلت تاریخــی، مورد غبطه 
مســیحیت  بــه  انتقادهایــش  در  نیچــه  اروپایی هاســت. 
می گوید، چــرا این دین اینقدر خفیف و ذلیل اســت و دســتور 
بــه پذیــرش هــر امــری داده اســت؟ پــس کجاســت شــرافت 

 طرح جغرافیایی 
ایران زمین بدون 
مالحظه حقایق 

یخی در  تار
سرنوشت سرزمین 
یک طرح انتزاعی 
و خالف حقایق 

یخی است،  تار
که نه علمی است 

و نه به لحاظ 
سیاسی مفید و 
مقدور. بنابراین 

می توان گفت 
طرح سرزمین ایران 
به معنای سرزمین 

ایران پیش از 
اسالم نیست، 
بلکه سرزمین 

ایرانی، اقلیمی 
اسالمی است. 
سرزمینی است 

که با مؤلفه های 
اسالمی شناخته 

می شود، 
این مؤلفه ها جزِء 

یت ایرانی  هو
بودن قرار می گیرد
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مرد!؟ مســئله این اســت. منبع عزت و شــرافت در خود قرآن 
است. »االســالم یعلو و الیعلی«. یا در سوره فتح می فرماید: »و 
َینُصــَرک اهلُل َنْصًرا َعِزیًزا« یا در ســوره کوثــر خداوند می فرماید 
کــه کوثــر را به تــو دادیــم، منبــع کثرتی کــه تــوأم با شــرافت و 
برتــری و طــرد دشــمن و دیگــری اســت. بنابرایــن می تــوان 
گفــت در هر ســرزمینی که اســالم وارد شــد، دیگر آن ســرزمین 
متعلق به هویت اسالمی اســت. زیرا هر ملت، خواهان عزت 
و شــرافت و ســربلندی اســت که قرآن وعده آن را داده است. 
پس عــدول از هویــت اســالمی عــدول از مرتبه فخــر و عزت و 
ورود به حضیض و ذلت است و این را همگان معترفند. این 
خ بربندد،  که اســالم عزیز از این ســرزمین، یعنی ایران عزیز ر
حتی مبتنی بر یک احتمال بســیار بســیار ضعیف نیز نیست. 
که در عالــم ریاضیات و قاعــده احتماالت امکان پذیر اســت. 
این احتمال تهی اســت و هیــچ بنیه علمی، از فلســفه تاریخ، 
تاریخ سیاسی، جامعه شناســی دینی یا از تئولوژی و شناخت 

ادیان ندارد.
 

ســؤال از اصل پیوندی اســت که اســام با این سرزمین 
دارد، پایگاه آن کجاست؟

قبــل از هــر چیــز بایــد بدانیــم نســبت اســالم بــه طــور کلــی بــا 
سرزمین و یا وطن چیست. به نحو اجمالی عرض می شود که 
استیطان انسان بر زمین همیشــگی و ازلی نیست. اما همین 
اســتیطان که حقیقی و دائمی و ازلی نیســت، شرط مقدماتی 
گزیــدن  اســتیطان حقیقــی اســت. وطــن جســتن و وطــن 
انســان ها بر روی زمین، قنطره ای است از حقیقت استیطان 
و استقرار در دار قرار و به شرط استیطان مجازی حقیقی است 
که انسان می تواند با عبادت حق تعالی موجب لقاءاهلل گردد. 
عبــادت خداوند غایت اســتیطان زمینی اســت که در انســان 
موطن گردد و او را شایســته وطن متعالی و حقیقی بنماید که 
گر ظهــور نژادها  ســماوی اســت. به مفهوم نژاد توجه کنیــد! ا
و مردمــان از طریــق توطــن در زیســت ســرزمین نباشــد. اصاًل 
قابل تصــور نیســت. جمعیت هــای نــژادی و مردمــی و ملی، 
روی زمیــن شــکل می گیرنــد، بســط اســالم بــر روی زمین هم 
گــون در وطن هــای خویش  همینگونه اســت. مردمــان گونا
مســلمان می شــوند و ســرزمین و مردمــان  بــه نــام ســرزمین 
اسالمی شناخته می شــود و متوطن به وطن اســالم می گردد. 
شــما از ماهیت عجیب این یگانگی اســالم و وطن و ســرزمین 
می پرســید، حق دارید این خیلی عجیب اســت کــه روح و امر 

الهی با تعینات زمینی و اقلیمی پیوند می خورد.
کــه بعضــی از آقایــان،  در حاشــیه عــرض می کنــم، بحثــی 
بایــد  می کننــد،  ح  مطــر ایرانــی«  »مکتــب  عنــوان  تحــت 
کــه  گــردد. در مقابــل بایــد تأمــل نمــود  تنقیــح و تصحیــح 
آیــا مخالفت هایــی کــه بــا ایــن عنــوان و ایــن بیرق می شــود 
درســت اســت یا نه؟ مگر نه این اســت که عمــرت البلدان به 
حب االوطــان )بحاراالنــوار، ج 78 ص 45( بــه عقیده بنده، 
طرفیــن ایــن بحــث در ســوءتفاهم قــرار دارنــد. تصحیــح ما 
این اســت: ما »ایرانــی بــودن« را هم طــراز و متــرادف مکتب 
گر ایــن ســخن مدعــی را بپذیریــم، به  نمی دانیــم، چــرا کــه ا
تعداد ناســیون ها، به تعــداد نژادهــا و مردمــان مکتب وجود 

دارد. چنیــن حرفــی را هیــچ جامعه شــناس، مردم شــناس، 
نژادشــناس و مورخی نــزده اســت. عالوه بــر اینکه بــه لحاظ 
سیاســی و اخــالق سیاســی نیز چنیــن ســخنی مهمــل و فاقد 
گــر منظور از  انگیزه و نیروی الزم اســت. »مکتب« چیســت؟ ا
مکتــب، ایدئولوژی اســت، یــک ایدئولوژی بالضــروره دینی 
نیســت و دین هم چنانچــه اصیل باشــد، مطلقــًا ایدئولوژی 
نیســت، لــذا تعلــق بــه یــک ســرزمین هیــچ گاه نمی توانــد در 
محــدوده ایدئولــوژی باقی بمانــد. امــا »ایرانی بــودن« خود 
مبحثــی وجودشــناختی اســت که توجــه مــا را بــه امکان ها، 
قابلیت هــا و فعلیت هــای دیگر ســرزمین معطوف می ســازد. 
ک  اینکه ما ز ســر حد عدم بر این اقلیم وجود، بر این آب و خا
ک می خوریــم و از میوه هــای این  آمده ایــم، از گنــدم این خــا
سرزمین میل می کنیم. حقیقتی آشکار است. این در معارضه 
و مخالفــت با اســالم نیســت، مســلمان ها وقتــی در کنــار هم 
باشــند و متحد با یکدیگر باشــند باز هر یک هویــت خویش را 
دارند. استقرا االســالم متبوعا اوطانه. از نظر اسالم، مسلمین 
همه با یکدیگر برادر هستند. اســالم و قرآن هم نفی نمی کند 
گــون مردمان مســلمان از جایی  که هر یــک از گروه های گونا
کیــد در روایات ما  و از ســرزمین خاصــی آمده اند. این همــه تأ
که به بازگشــت به وطن توصیه می فرماید، از برای چیست؟ 
اینکه برای بازگشــت به وطن، حمد خاصی اظهار و سفارش 
شــده برای چیســت؟ آنجا اختالف به وجود می آید که کسی 
بگوید ما بر دیگــران برتری داریم و حکــم اخالقی و هنجاری 

در برتری نژادی بر دیگران بدهد.
 

شــما در صحبت هایتان اشــاره داشــتید که بعد از اسام 
آنچه کــه داریم، ایران اســامی اســت، نه ایــران. آیا بعد 
از پدید آمــدن مســئله دولت–ملــت، نیز می تــوان چنین 
چیزی گفــت؟ یعنــی آنکــه ایــن ایــران نیــز، ایــران دیگری 
است؟ کما اینکه، گفته اند تا قبل از پدیده دولت-ملت و 

تشکیل ایران، ایران را به اسم پارس می شناختند.
بســیار ممنون هســتم، اینها ســؤاالت مهمی اســت. ایــران را 
در بســیاری از زمان ها، پارســه یــا پــارس می گفتنــد و در دوره 
اخیــر، دوره قبــل از جمهــوری اســالمی اصطــالح »ایــران« 
برای کشــور و ســرزمین ایران بیشــتر بــه کار برده شــد و ایران 
جای پارس را گرفت. ایــن تغییر نام یک حقیقــت تاریخی-
سیاسی است. ولی به این معنا نیست که اصطالح »ایران«، 
یک جعل فاقد پشــتوانه تاریخــی در دوره اخیر اســت. برخی 
تمایــالت ناسیونالیســتی، زمامــداران وقــت را بر این داشــت 
که به جای پارســه، از اصطالح ایران اســتفاده کنند، از جمله 
ح  اینکــه قدرت هــای نهفتــه در تاریخ ســرزمین ایــران را مطر
کنند. چون ایران به معنای ســرزمینی است که نه تنها اقوام 
و نژادهــای ایرانــی بلکــه همــه نژادهــای آریایــی، سراســر در 
آن نشــو و نمو داشــته اند و جای گرفته اند. اتفاقــًا این حادثه 
میمــون و مبــارک اســت و چنانچه خــدا خواهــد، ایرانیــان را 
بــه داده هــا و توان هــای ماورایی این عنــوان و نــام رهنمون 
گردیــده باشــد، کــه امیدوارانــه بــرای مردمــان این ســرزمین 

محقق گردد.    

یت  عدول از هو
اسالمی عدول 
از مرتبه فخر و 

عزت و ورود 
به حضیض و 
ذلت است و 

این را همگان 
معترفند. این که 

یز از  اسالم عز
این سرزمین، 

یز  یعنی ایران عز
رخ بربندد، حتی 

مبتنی بر یک 
احتمال بسیار 

بسیار ضعیف نیز 
نیست
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ایران بــه مثابه کشــور و دولت یک واحد سیاســی مشــخص 
و در یــک قلمرو مشــخصی در جغرافیای سیاســی کــره زمین 
اســت. ایران سیاسی به مثابه دولت و کشــور و به مثابه یک 
قلمرو ملــی اســت کــه در درون آن ملتی بــه نام ایــران وجود 
گــون و عادات  دارد و مردمانی که فرهنــگ و زبان های گونا
مختلفی دارنــد و با یــک پیوند اساســی ذیل عنــوان ایران و 
ایرانیت بــا یکدیگر ارتباط برقــرار می کنند. این کشــوری که 
امــروز تحــت عنــوان ایــران سیاســی در جغرافیــای عالــم به 
شــکل گربــه ای می بینیم که به پشــت ســرش نــگاه می کند 

کنون تجزیه شده است.  یک زمانی ببر و پلنگ بوده و ا
تاریــخ ایران بــه مثابه یــک حوزه تمدنــی و فرهنگی شــواهد، 
داده ها و اسناد و مدارکی دارد که بر اساس آنها به طور واقعی و 
بسیار استوار و ریشه دار بوده است و هنگامی که از تعبیرهایی 
چــون عرفان ایرانــی، اخــالق ایرانی، موســیقی ایرانــی، ادب 
و هنــر ایرانــی، نقاشــی ایرانــی و... ســخن می گوییم شــواهد 
اســتواری وجــود دارد. مفهــوم ایــران ریشــه های خیالیــن، 
پنداریــن، احساســی و عاطفــی نــدارد و این گونــه نیســت که 
بگوییــم برســاخته و یکســری ناسیونالیســم جمع شــده اند و 

می خواهند ایران را اینگونه روایت کنند.
ایــن مســاله ای کــه عنــوان می کنــم حمــل بــر خودبرتربینی 
ایرانــی نباشــد. مــا نمی توانیــم بگوییــم عرفــان قطــری یــا 
اخالق بحرینی و... زیرا این کشورها قلمرو سیاسی جدیدی 
هســتند کــه بــه مثابــه یــک کشــور 70 ســال بیشــتر قدمت و 
ســابقه ندارنــد. ایــران بــه مثابــه یــک کشــور حداقل دو ســه 
هزار ســال ســابقه تاریخی مدون، منســجم و پیوســته دارد. 
عرفــان ایرانی در پهنه بســیار گســترده ای رایج بوده اســت و 
مرزکشی های مفهومی به معنای سیاســی و ملی، فرهنگی و 
تمدنی بسیار مهم اســت. ایران یک حوزه تمدنی و فرهنگی 
اســت که براســاس مفهوم ایــران روایت هــای تاریخــی آن از 
روزگاران کهن تا به امروز شــکل گرفته اســت. در حوزه تاریخ 
فرهنگی و تمدن مفهــوم و روایت ایران را بایــد به طور واقعی 

لحاظ کرد و به کار گرفت.     

مفهوم ایران با روایت ایران پیوند اساسی دارد و سرزمین ایران به مثابه یک کشور و 
دولت پیشــینه درازی دارد و از ایــن نظر در میان ســرزمین ها، کشــورها و دولت های 
کنــون وجــود دارنــد کم ماننــد و از جهاتــی بی ماننــد اســت. ایــران در جغرافیای  دیگــری که ا
سیاسی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است به این دلیل که پیشینه مفهوم و روایت ایران به 
مثابه یک کشور - دولت دو تا سه هزار ســال پیش برمی گردد. شاید در میان کشورهای دیگر 
دنیا که امروز در جغرافیای سیاسی به مثابه کشور و دولت شناخته می شوند و یک قلمرو ملی 
به شــمار می آیند ما کمتر از تعداد انگشــتان یک دســت بتوانیم کشــورهایی که با ایران قابل 

مقایسه باشند، پیدا کنیم. 
شــاید تنها چین را تا حــدودی بتوان با ایران مقایســه کــرد کــه دارای تاریخ درازدامنی اســت. 
کشورهایی که در دوران کهن مفهوم سیاسی و به مثابه یک سرزمین و دولت شناخته شده اند 
در تاریخ خود انقطاع داشــته اند مثل یونــان و مصر در حالی که ایــران در تاریخ خود اســتمرار و 
پیوستگی دارد. ایران یک واحد سیاسی تاریخ دار است و در طول تاریخ هم این قلمرو سیاسی 
و فرهنگــی و تمدنی پیوســتگی داشــته و اســتمرار پیدا کــرده اســت. وقتی نــام ایــران را به کار 

می بریم در واقع چند مفهوم را شامل می شود و چند مصداق دارد.

ما سه ایران داریم؛ ایران سیاسی، ایران طبیعی و ایران فرهنگی
یک بار می گوییم ایران و مرادمان فالت ایران است به مثابه یک منطقه  جغرافیایی طبیعی 
کــه ویژگی هایی به لحــاظ طبیعــی و جغرافیایــی دارد. یک جایــی می گوییم ایران بــه مثابه 
یک حــوزه تمدنــی و فرهنگی کــه ایــن را ایــران فرهنگی می نامیــم. اما ایران سیاســی شــاید 
مشــخص تر و برجســته تر این پیشــینه کهن را نشــان  دهد زیــرا تاریخ بر اســاس شکســت ها، 
پیروزی هــا، فتوحــات و جهانگشــایی ها روایت شــده و تاریخ سیاســی محور آن بوده اســت. 
البته ایران فرهنگی و سیاسی وجه تاریخی و تاریخ مند بســیار پررنگی دارند، به همین دلیل 
ایران را باید بــه مثابه یــک حوزه تمدنــی و سیاســی و قلمرو سیاســی در نظر گرفــت و تاریخی 
بــودن آن را لحاظ کرد. ایــران سیاســی در طول تاریخ دچار بســط و قبــض و فراز و فــرود بوده 
اســت و ایران فرهنگی نیز در دوره هایی خیلی گســترش پیدا کرده و در دوره هایی لطمه ها و 

آسیب های بسیاری خورده است.

ما سه ایران داریم... 
دکتر داریوش رحمانیان
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نقــد  کــه  بپندارنــد  اشــتباه  ایــن  صاحبــان  اســت  ممکــن 
ناسیونالیسم نقد تعلق به وطن است. حتی کسانی در کوچه 
و خیابان بارها به من ناســزا گفتنــد زیرا می پنداشــتند که من 

دشمن ایرانم.
 آنها شــاید ایران را دوســت می داشــتند امــا نمی دانســتند و در 
نمی یافتند که ناسیونالیســم یک ایدئولوژی دویســت ســاله 

است و از عوارض جهان متجدد است.
کنــون هم بــه آســانی درک نمی شــود و هم  این مطلــب هم ا
گر بگویم مفهوم ملت ایــران را بر همه  کنون هم می ترســم ا ا
کن در ســرزمین هایی که  مراحــل و منــازل تاریخی اقــوام ســا
ایران خوانده می شــده اند نمی توان تطبیق کــرد، گفته را به 

درستی درک نکنند.
کنون وقتی می گوییم »ایران« معمواًل مراد مفهوم سیاســی   ا
کن در حــدود  کشــور یعنــی قانــون اساســی و جمعیــت ســا
مرزهــای جغرافیایــی و حکومــت و نظام شــهروندی اســت. 
کشــور به ایــن معنــی در دوره جدیــد تحقــق یافته اســت. آن 
ایرانی که مثــاًل در شــاهنامه فردوســی گفته  می شــود، با این 
 nationایران متفاوت اســت؛ در آن زمان و در زمان فردوســی
ح نبوده  اســت. اصاًل تعریف ملت،  state  و حکومت ملی مطر
بــه زمــان جدیــد تعلــق دارد؛ زیــرا ملت ها هــر چند کــه نطفه 
وجودشان در گذشته به نحوی وجود داشته است، در زمان 
جدید به عنوان ملت قــوام یافته اند پس منظور این نیســت 
کــه در زمان قدیــم، اقــوام، زبان هــا و فرهنگ هــای مختلف 
وجود نداشته اند؛ فرهنگ ها همیشــه از هم جدا بوده اند و با 
یکدیگر اختالف داشــته اند؛ اما ملت اتحادی از مردم و اقوام 
دارای خاطرات مشــترک اســت که نظم و قانــون و حکومت 
و سیاســتی را پذیرفته انــد. ناسیونالیســم هــم در تناســب بــا 

پیدایش تاریخی ملت پدید آمده است.
کنون هنوز  در حدود نیم قرن پیش این پرسش پیش آمد و ا
ح است که آیا فلسفه ما، اسالمی اســت یا ایرانی؟ آیا  هم مطر
»ابن سینا«، عرب اســت یا ایرانی؟ »مولوی« کجایی است؟ 
افغانی و ایرانی اســت یا ترک؟ توجه کنیم که این پرسش ها 
پرســش اهل علــم و بــه طور کلــی، پرســش فرهنگی نیســت 
بلکه نشانه دخالت ناروای سیاست و ایدئولوژی در فرهنگ 

و تاریخ است. 
در برابر کســانی که ابن ســینا را عرب یــا ایرانــی و موالنا جالل 
الدین را ایرانی یا ترک می دانند شاید کسانی باشند که چون 
ســیر در ابرهای غلیظ وهم جهــان وطنی، به آنها ســعه صدر 
فراوان بخشــیده اســت فریاد برآورنــد که این بــزرگان به نوع 
بشــر تعلق دارنــد و بــه هیــچ قــوم و ســرزمین و زبانی وابســته 
نیســتند. این تلقی هم به اندازه تلقی اول سیاسی و سطحی 
اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه تلقــی اول الاقــل طبیعــی و از نظر 
روان شناســی قابــل توجیــه اســت اما ایــن یکــی، بخصوص 
گــر در جهان توســعه نیافتــه گرفتــار هــزاران درد و مصیبت،  ا
پیــدا شــود، قــدری غیرطبیعی و بیــش از حــد روشــنفکرانه و 
آزاداندیشانه به نظر می آید. آزاد اندیشی خوب است به شرط 
اینکــه آزاد اندیش در رؤیا غرق نشــود و مرزهای بــی خیالی و 

بی غمی را فرو نریزد.

برای آینده
بکوشیم

گفتگو با رئیس فرهنگستان علوم 
درباره دیروز، امروز و فردای ایران

دکتـر رضـا داوری اردکانـی، اسـتاد برجسـته فلسـفه و رئیـس فرهنگسـتان 
علوم ایران در گفتگو با اعتماد از معناهای متفاوت وطن دوستی تا مفاهیم 

نهفتـه در ایـران و ایرانـی سـخن می گویـد. 

با اینکــه در مطالب شــما خیلــی حس میهن دوســتی، 
وطن دوســتی و تعلــق خاطــر بــه ایــران را  می بینیــم  و 
کامــًا مشــهود اســت، ولــی  دغدغــه شــما نســبت بــه ایــران 
هیچوقت ندیده ایم کــه از ایران و ایرانــی در مطالبتان بگویید 
)البته شــاید نیازی هم نبوده؛ چون اینها در مطالبتان مســتتر 
بوده اســت(؛ ایــن به ایــن معنی اســت که آیــا مفاهیم ایــران و 

ایرانی برایتان مسئله نبوده که به طور مستقل به آن بپردازید؟
شــما به مطلبی توجه کردید و آن را به یاد من آوردید که از ســال ها پیش می خواســتم درباره آن 
چیزی بگویــم. من در اوایــل انقــالب در تلویزیون ســخنرانی هایی دربــاره ناسیونالیســم ایراد 
کــردم. در آن ســخنرانی ها من ناسیونالیســم را نقــد کرده بــودم و نقد ناسیونالیســم بــه عنوان 
ایدئولوژی ناچیز شمردن نهضت های ملی نیست. تعلق خاطر به نهضت ملی و مجاهده برای 
استقالل و آزادی را با اعتقاد به ناسیونالیسم یکی نباید دانست. به عبارت دیگر ناسیونالیسم را 

با تعلق به وطن و وطن دوستی اشتباه نباید کرد. 
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مــن در مقالــه ای توضیــح داده ام کــه دانشــمندان دو وطــن 
دارنــد یکــی وطنــی کــه در آن زاده شــده و زبــان گشــوده اند و 
دیگر وطن علــم. وقتی ایــن دو وطن در برابر هم قــرار گیرند، 
گر وطن علــم غلبه کــرد وجهی برای  شــاید یکی غلبه کنــد و ا
توجیه کوزموپولیتیســم هم )جهان وطنی یــا جهان والیی( 
پیدا می شــود ولی این حرف ها که ناظر بــه وضع فیزیکدان و 
مهندس و پزشــک این زمان اســت به نــوع مردم و بــه امثال 
ابــن ســینا و مولــوی ربطی نــدارد. آنهــا در هــر جا کــه متوطن 

بودند به جهان ایرانی - اسالمی تعلق داشتند.
در زمان مولــوی نام ترکیــه هیچ جا نبوده و شــاعر بــزرگ بر اثر 
ســوء قضا از بلخ به قونیه در امپراطــوری روم شــرقی رفته و در 
آنجا مجلس درس و بحث داشته و با بزرگانی مثل صدرالدین 
قونوی و شمس الدین تبریزی که از مظاهر تفکر اسالمی اند، 

معاصــر و محشــور بــوده اســت. اینهــا کســانی نیســتند که به 
جایی و شهر و کشوری متعلق باشند و چنانکه می بینیم جاها 
و شــهرها و کشــورها خود را محتاج و متعلق به آنهــا می دانند. 
عظمت شکسپیر به انگلیسی بودن او نیست بلکه بریتانیا به 
شکسپیر می نازد. پس توجه کنیم که وقتی همه می خواهند 
کســی را به خود منســوب کننــد او نمی توانــد به غوغــای عام 
منســوب باشــد. موالنا گرچــه به یــک اعتبــار متعلق بــه عالم 
ایرانی اســالمی اســت و بــه زبان فارســی تفکر می کرده اســت، 

خود را متعلق به هیچ  جا و هیچ قوم و ملت نمی داند:
نه شرقیم نه غربیم نه بّریم نه بحریم
نه از ارکان طبیعیم نه از افالک گردانم

نه از هندم نه از چینم نه از بلغار و سقسینم
نه از ملک عراقم من نه از خاک خراسانم

ما از گذشته خود 
گر  جدا نیستیم و ا

از گذشته غافل 
یم آینده را  شو

یرا با  درنمی یابیم ز
قطع پیوند با زمان 
از آدمی جز هوس 

باقی نمی ماند
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و اتفاقــًا چــون از تعلق هــا آزاد شــده اســت، بنــای عالمــی را 
می گذارد یــا جهانی را تحکیــم می کند که مردمــان می توانند 
با تعلق بــه آن و در پناه آن ســر برند. مردم عــادی نمی توانند 
به وطن و به عالم خود تعلق نداشــته باشــند. حتی متفکران 
هــم در عالــم خــود تفکــر می کننــد. دانشــمندان عصــر هــم 
گر به جهــان علم تعلق  وقتی وطــن زادگاه خود را تــرک کنند ا
نداشــته باشــند در راه علم پیشــرفت نمی کنند. اما شاعران و 
متفکران در عین تعلق به عالم و وطن خــود تعلق ها را بنیان 
می گذارند و تحکیم می کنند و با این بنیانگذاری چه بسا که 
وطن مردمان و عالم آنها را قوام می دهند یا به آن اســتحکام 

می بخشند. 
موالنا جالل الدین بــا آزادی از تعلق ها عالم ایرانی- اســالمی 
را که در خراسان و شرق دستخوش آسیب ها و مصیبت های 
بــزرگ شــده بــود در غــرب و در روم شــرقی تجدیــد کــرد. این 
قضیه را ســهل نبایــد گرفــت و در مــورد وطن داشــتن و وطن 
نداشتن حکم شایع را مطلق نباید انگاشت و همه گروه های 
مــردم در همــه زمان ها را مشــمول یک حکــم کلی نبایــد قرار 
داد. مولــوی و ســعدی و... از مظاهــر بــزرگ جهــان ایرانی- 
گر بخواهیــم برای آنهــا تابعیت درســت کنیم  اســالمی اند و ا
قدر آنها را ناچیز انگاشــته ایم. وانگهی آنها دیگر شناسنامه و 
پاسپورت و ویزا نمی خواهند که بپرسیم تابعیت کدام کشور 
گــر یک ازبــک بگوید، ابن ســینا  دارنــد. هیچ اشــکالی ندارد ا
اهل بخارا بوده اســت و چون بخارا امروز رســمًا به ازبکستان 
ملحق شده است کشــور ما باید او را بزرگ بدارد. در ترکیه هم 
می توانند بگوینــد، مولوی مقیــم قونیه بوده و آثــار خود را در 
آنجــا گفته و نوشــته اســت و بــه این انتســاب مباهــات کنند 
اما اختــالف زمانی بــه وجــود می آید کــه ترکیه بگویــد، موالنا 
ترک اســت و ازبک ابن ســینا را ازبک و اهل ازبکستان بداند. 
شرق شناسان و ایران شناســان او را رومی خوانده اند اما ترک 
نگفته اند زیرا قونیه قرن هفتم ترک نبوده اســت. ابن سینا و 

مولوی هر چه باشند ازبک و ترک نیستند.
ابــن ســینا زاده بلــخ و پــرورده بخــارا یعنــی دو کانــون زبــان 
فارســی و معــارف اســالمی بــوده اســت. موالنــا جــالل الدیــن 
هــم وقتــی فرهنــگ ایرانی- اســالمی بــر اثــر هجوم مغــول از 
خراســان و شــرق بــه غــرب ایــران انتقــال یافــت راهــی غرب 
شــد و در قونیه ســکنی گزید که اهــل آنجا مقدمــش را گرامی 
داشــتند. همــه جهــان حــق دارنــد مولــوی بخواننــد، او یک 
متفکــر و صاحب نظــر بــزرگ اســت امــا چیــزی کــه او را بــه ما 
ک در زبــان و  )ایرانیــان( مربــوط می کنــد، عــالوه بــر اشــترا
فرهنگ، سابقه حضور مستمر هفتصد هشتصد ساله اش در 
مدارس و محافل فارسی زبان های اهل نظر و معنی در حوزه 

جغرافیایی میان سند و مدیترانه بوده است. 
زبــان مولوی، زبــان ماســت و این زبــان با شــعر و نثــر او قوت 
گــر می خواهنــد مولــوی  گرفته اســت، غیــر فارســی زبان هــا ا
بخوانند باید ترجمه شــعرش را بخوانند و ترجمه شــعر، شــعر 
نیســت. زبان مولوی ما را پــرورش داده و مــا پرورش یافته او 
هســتیم؛ همچنانکه ما هم او را در پناه خود داشــته ایم؛ چرا 
که او هم برای موالنا شــدن به مردم نیاز داشــته و مردمی که 

در کنار او زندگــی می کرده اند وبــا او همدل و همنــوا بوده اند، 
شرایط پدید آمدن مثنوی و دیوان شمس را فراهم آورده  و او 

را موالنا خوانده اند. 
حــاال ممکــن اســت گفتــه شــود کــه زبــان ایــن بــزرگان را در 
تعلقشــان بــه این یــا آن کشــور نبایــد چنــدان مهم انگاشــت 
زیرا ابن ســینا مثاًل هم به فارســی کتاب نوشته است و هم به 
عربی؛ در حقیقت وقتی گفته می شــود ابن ســینا به ایرانیان 
تعلــق دارد؛ نظــر صرفًا به فارســی نویســی یا عربی نویســیش 
نیست بلکه در حضور دائم او در تاریخ علم و تفکر منظور نظر 
اســت. پس ســخن گفتن از ابــن ســینا حکایت تاریخ اســت. 
ابن ســینا کتابهایــش را در گرگانــج و اصفهان و همــدان و... 
تألیف کــرده و خواننــدگان کتاب هــای او در ری و اصفهان و 
شــیراز و طوس و نیشــابور و زنجان و تبریز و همــدان و کرمان 

و... بوده اند.
این ســخن را به هیچ وجه تمایــل به تملک و تصــرف امثال 
ابن ســینا و مولــوی حمــل نبایــد کــرد بلکــه آن را اعتــراف به 
گردی باید دانســت. آنها آموزگاران ما هستند و البته همه  شا
مردم جهان می توانند از آنهــا درس بیاموزند. پس آنها ملک 
ما و متعلق به ما نیســتند بلکه شــاید مــا بتوانیم تعلقــی را که 

آنها به عالم خویش داشته اند درک کنیم. 
به عبارت دیگر چیزی که ما را به این بزرگان مرتبط می کند، 
همان تاریخ مشــترکی اســت که داریم؛ ما و آنها به یک تاریخ 
تعلق داریم و دارای خاطرات مشترک هستیم، صاحبان این 
خاطرات پیوندی بــا یکدیگر دارند که مثال یــک ونزوئالیی یا 
ایســلندی ندارند. خاطره به طور کلی نمی توانــد جدا از تعلق 
ک  گر نباشند ادرا گر باشند، تعلقند و ا باشد. حافظه و خاطره ا

هم صورت نمی گیرد. 
آنچــه در اینجا اهمیــت دارد نســبت تاریخی ما با فردوســی و 
ابن ســینا و... اســت. این نســبت فرضی و قراردادی نیست 
بلکه نســبت موجــود در تاریخ اســت و بــه این جهت نســبت 
گر بتوان در لفظ و داعیه اثبات  خاص اســت. این نســبت را ا
و نفــی و انــکار کــرد اثــر تاریخیــش کــم و بیــش باقــی اســت. 
گــر نبودند معلــوم نبــود آیا زبان فارســی  فردوســی و ســعدی ا
کنون هســت یا وضع دیگری می داشــت.  همین بود که هم ا
گر از گذشــته غافل شــویم  ما از گذشــته خــود جدا نیســتیم و ا
آینــده را درنمی یابیــم زیرا بــا قطع پیوند بــا زمــان از آدمی جز 
هوس و پیروی از رســوم و آراء مشــهور چیزی باقی نمی ماند. 
گــر در ابرهــای  بــه ایــران و وجــود و معنــای آن بازگردیــم ا
رمانتی سیســم ســیر نمی کنیــم و پایمــان روی زمیــن اســت، 
چندان مشکل نیست که دریابیم ایران چیست و کجاست؟ 
ایران همین جاســت که ایســتاده ایم و نه فقط با در و دیوار و 
مردمش بلکه با دردهــا و مصیبت ها و حرمان ها و پیروزی ها 
و بهره مندی ها و شادی هایش آشنا هستیم )و نمی دانم چرا 
نمی خواهیم و نمی توانیم به وضع کنونی روح و خردش فکر 
کنیم( این ایران دیروز و امروز دارد و باید به فردایش هم فکر 
کــرد و وقتی که فکــر می کنیم در موقــع و مقام و  نــه در فضای 

معلق و تهی بلکه با امکان های معین فکر می کنیم.
 این فکــر با عالیــق قرین اســت. ما هر چــه تظاهر بــه جهانی 

یخ   ایران تار
طوالنی دارد و در 

یخ طوالنی  این تار
راه های پست و 
بلند و پر فراز و 

نشیب را پیموده 
و قوت و ضعف 

و خردمندی و بی 
خردی را آزموده 
است. پس آن 

را نه مرکز جهان 
و مجمع همه 

خوبی ها و مبری 
از هر شر و فساد 

بدانیم و نه از آن 
رو بگردانیم
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بــودن بکنیــم و نخواهیــم از صــورت همگانــی شــده رؤیــای 
کانتی آزادی و صلــح دائم یک قدم بیــرون بگذاریم، از ایران 
و تاریخ و گذشــته و آینده و دیــن و آئین و غم ها و شــادی ها و 
کنونش و زبان و زمانی که در آن سکونت  دردهای گذشته و ا

داریم نمی توانیم برکنار و غافل بمانیم.
گر  پس ایران هســت و چون ایران هســت، من هســتم. من ا
ایرانــی نبودم می بایســت به جــای دیگری تعلق می داشــتم 
یــا پناهنــده و پناهجــو و تبعیــدی می بــودم و در آن صــورت 
از حقــوق بشــر هــم )کــه آن را شــرط الزم و کافی بــرای تحقق 

سعادت بشر می دانند( بهره ای نداشتم. 
خالصه کنم مردم عــادی نمی توانند وطن نداشــته باشــند. 
دانشــمندان در دهه هــای اخیرگاهــی وطــن علــم را بــر وطن 
زادگاه ترجیح می دهند اما متفکران و صاحبنظران و شاعران 
وضعی متفاوت دارنــد زیرا آنهــا در وطن خویش هــم غریبند 
گر از این وطن دور شــوند، دو غربت دارند کــه یکی از آنها  اما ا

غربت از وطنی است که در آن غریب بوده اند. 
غریب کســی اســت که از وطن خود دور مانده اســت و همین 
که احســاس غربــت می کند دلیــل نیــاز او به وطن اســت پس 
ایــران را منکــر نشــویم زیــرا ایــن انــکار، انــکار وجــود خویش 
اســت. ما می توانیم از آنچه هســتیم و داریم راضی و خرسند 
کنیــم چــه  باشــیم ولــی آیــا وقتــی از ایرانــی بــودن اعــراض 
می شــویم و چه به دســت می آوریم کــه راضی و خرســندمان 
کند؟ موجه ترین پاســخی که ممکن اســت بشــنویم اینست 
که در پی خــرد و آزادی می رویم. این مطلب خوبی اســت اما 
چرا باید در طلــب خــرد و آزادی از ایران و وطن اعــراض کرد؟ 
آیا ایران بــا خرد و آزادی نمی ســازد یــا این آدمیاننــد که در هر 
جای جهان می توانند بی خرد و خردمنــد و آزاد و برده صفت 
باشــند. در حدود پنجاه ســال پیش یادداشــتی در نقد کتاب 
خلقیات ما ایرانیان اثر نویســنده نامدار محمدعلی جمالزاده 
نوشــتم. او در این کتــاب آرائی شــبیه آنچه در حاجــی بابای 
کاری  اصفهانی آمده اســت دارد و به ایرانیان بی خردی و ریا
و دورویی و تقلــب و تملق و طمع و بی همتی و ترســویی و... 

نسبت می دهد.
من با استناد به مقاله ای که نویسنده در نقد کتاب خواندنی 
ایرانیــان و بربرهــا اثر امیرمهــدی بدیــع نوشــته و در آن ایران 
و ایرانیــان را بــزرگ داشــته بــود نتیجــه گرفتــم کــه صفات و 
رذیلت هایی که به ایرانیان نسبت داده شده است به فرض 
اینکه تحقق داشــته باشــد حتــی در نظــر نویســنده ربطی به 

ایران و ایرانی بودن نمی تواند داشته باشد. 
هر قوم و مردمی ممکن اســت به بــال و مصیبت بــی خردی و 
فســاد روحــی و اخالقی مبتــال شــوند اما ایــن ابتال خــاص این 
یا آن قوم نیســت. هیــچ قومی هــم در جهان وجود نــدارد که 
مصــون از انحــراف و معــاف از ارتــکاب زشــتی و رو کــردن بــه 
پلیدی و پلشــتی باشــد. مــا هــم مســتثنی نبوده ایم امــا تنها 
مبتالهایی که از ابتالی خود خبــر دارند می توانند برای عالج 
بکوشــند و مســلمًا با پشــت کردن به وطن بیماری و بال رفع و 
درمان نمی شود. مرحوم جمالزاده ایران را دوست می داشت 
کثر  و شاید می خواست انحطاط را گوشزد کند. من هم مثل ا

قریب به اتفاق مردم ایران کشورم را دوست می دارم اما اهل 
تعصب نیســتم. همه می دانیم که ایران تاریــخ طوالنی دارد 
و در این تاریخ طوالنی راه های پســت و بلند و پر فراز و نشیب 
را پیموده و قوت و ضعف و خردمندی و بــی خردی را آزموده 
اســت. پــس آن را نــه مرکــز جهــان و مجمــع همــه خوبی ها و 
مبری از هر شــر و فســاد بدانیم و نــه از آن رو بگردانیم که این 

رو گرداندن با هیچ توجیهی موجه نمی شود. 
ایــران، ایــران تاریخــی اســت. پــس از یــاد نبریــم کــه جامعه 
کنونــی مــا هــم مظهــری از ایــران اســت. مــا ایرانیــم و ایران 

حاصل و خالصه وجود مردم ایران است.

شــاید اینکــه یــک عــده ای اینقــدر مخالــف ایــن ماجراهــا 
کید  هســتند و اصــرار دارنــد کــه زیــاد روی ایرانی بــودن تأ
نکنیم؛ درواقع بیم این را دارند که مــا با فخر فروختن به 

ایرانی بودن و ایران، از معایب خودمان غافل شویم.
ایــن نگرانــی کامــاًل بی وجــه نیســت امــا چرا بــه جــای تذکر، 
ایران را باید انــکار کرد؟ و مگر نمی توان به گذشــته نازید و در 
عین حال به عیب هــا هم توجه کــرد؟ می دانید که ســه نوع 
تاریخ داریم؛ تاریخ تفکــر و عبرت، تاریخ مفاخــر و تاریخ تتبع 
خشک؛ دانشمندی که مثاًل تاریخ طبری را با دقت تصحیح 
می کنــد، کار خوبــی کــرده اســت یکــی هــم بــه تاریــخ، فخــر 

می کند و هویت خود را در این مفاخرت می یابد. 
معدودی هم ممکن اســت از تاریخ عبرت بگیرند ولی عبرت 
گرفتــن از تاریــخ امــر نــادری اســت چنانکــه اهل سیاســت به 
نــدرت از تاریــخ عبــرت می گیرنــد زیــرا آنهــا در ســودای دوام 
قدرتنــد و تاریــخ را دوســت نمی دارنــد مگــر آنکه آن را وســیله 
کننــد. فقــط خردمنداننــد کــه از تاریــخ عبــرت می گیرند پس 

تاریخ برای همه کتاب العبر نیست. 
وقتــی تاریــخ، تاریــخ مفاخــر باشــد آن هــم بــدون عبــرت و 
تحقیــق و تتبــع؛ شــاید بــه خطابــه ای مملــو از خودســتایی 

بیهوده مبدل شود.
گر با هم باشــند راهنما هســتند  این ســه تاریخ که گفته شــد ا
تاریخ عبــرت و تذکر بــدون تحقیــق و مطالعه نیســت. تاریخ 
گر تنهــا صورت تاریخ نویســی  مفاخرت یــا تتبع تاریخــی هما
تلقی شوند شــاید مایهاتالف وقت و ســرگردانی در زمان حال 
گر  موهــوم باشــند. پــس تاریخ جمــع این ســه وجهه اســت. ا
تاریخ ایــران را در این تعــادل بیابیم؛ آنوقت ایران را دوســت 
می داریــم و بــه آن احتــرام می گذاریــم، غلــو و اغــراق هــم 
نمی کنیم و از عیب هایش چشم نمی پوشیم و از ترس اینکه 
عیب های یک دوران پوشــیده بماند همه عیب را یکســره و 
یکباره در معنی ایــران نمی بینیم و در نتیجه نــه هر چه را که 
اســمش ایــران و ایرانی اســت؛ موهــوم و بیهوده و بــی معنی 

قلمداد می کنیم و نه عین خوبی و بزرگی می انگاریم.
 این ایران، ایران ماســت و ما مســئول عیب هایش هستیم. 
گر هوایش آلوده و مسموم اســت و در معرض تهدید خشکی  ا

و بی آبی قرار گرفته و... همه از ماست. 
عیب های خــود را به ایــران نســبت ندهیــم و نام عزیــز آن را 

وسیله سلب مسئولیت و اثبات جنت مآبی خود نکنیم.    

 این ایران، 
ایران ماست 
و ما مسئول 
عیب هایش 
گر  هستیم. ا

هوایش آلوده و 
مسموم است و 

در معرض تهدید 
خشکی و بی آبی 

گرفته و...  قرار 
همه از ماست. 
عیب های خود 

را به ایران نسبت 
یز  ندهیم و نام عز
آن را وسیله سلب 
مسئولیت و اثبات 

جنت مآبی خود 
نکنیم
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همه یا اغلب انســان ها نوعی دلبســتگی و شیفتگی 
به وطن و میهن خویش دارند اما میزان دل دادگی و 
سرسپردگی، گاه به حدی است که مال و جان به پای آن فدا 
می شود و گاهی در حد شــعار و اظهار همدردی و نشان دادن 
عالقه است. فرق است میان آن کس که تنها حاضر است در 
ســرزمین خود در کمال امنیت ندای ایران، ایران ســر دهد و 
آن کس که در دفــاع از کیان و دیــن و ارزش های ایرانی حتی 
ک وطــن جهادگرانه ســر دهد و جــان خویش  ج از خــا در خــار

قربانی حفظ دستاوردهای مادی و معنوی وطن نماید.
از ســویی این مفهوم یا این پدیده آن قدر اثرگــذار و جایگزین 
در جهان و اندیشــه انســان اســت کــه بســیاری از درگیری ها 
و جنگ ها بــا محوریــت آن، میان اقــوام و کشــورها و ملت ها 
صورت گرفته و جان بســیاری از انســان ها را ســتانده اســت، 
البته این ناشی از گرایش افراطی یعنی وطن پرستی به جای 

وطن دوستی است.

     وطن دوستی یا وطن پرستی؟
شــکی نیســت که پرســتش ویژه خداســت و ایــن تعبیر حتی 
گر از روی آســان گیری و تســاهل به کار رود، چندان مطلوب  ا
نیســت. دوســتی خانــه و کاشــانه و شــهر و دیــار و وطــن بــه 
عنوان مرکــز و محــل، که در واقــع، زمین رشــد و نمــو و زمینه 
تعالی انســان و جامعه انسانی اســت، امری پسندیده است و 
گر قرار باشــد همه  هرگونه احترام و تکریم آن نیز جا دارد. اما ا
ارزش هــای انســانی و دینــی و اخالقــی تحت الشــعاع ارزش 
وطــن قرار گیــرد، قطعــًا بــه انحــراف و نابهنجــاری اخالقی و 
خطای انســانی منجر خواهد شــد. همان چیزی که از امثال 
هیتلر و صــدام تحت عنــوان نازیســم آلمانــی و عرب گرایی و 
ناسیونالیســم عربی دیدیم و حاصــل آن نابــودی ارزش ها و 

آثار ملت های مختلف بود.
مرز بین وطن دوســتی و وطن پرســتی آن گاه روشــن می شــود 
که در عمــل مجبور به اولویت بخشــی به برخی امور باشــیم، 
گر میــل و گرایش به وطــن اقتضاء کرد کــه دروغ و دغل  مثاًل ا
را پیش گیریم یا به خاطر پای بندی به وطن به ســتمگری و 
اجحاف عادت کنیم و در حق دیگــران یا ملت خود بپذیریم 
اینجــا وطن دوســتی جنبــه منفــی می یابــد، یعنــی می شــود 

وطن پرستی در برابر خداپرستی و اخالق مداری.

     قسم به این سرزمین
جالب اســت که قرآن به طور منطقی و فطــری، وطن را مورد 
توجــه قــرار داده و از آن بی تفــاوت نگذشــته اســت. بــه مکه 
ســوگند یاد می کند و بــه عنوان وطنــی محترم و قابــل اعتنا و 
ْنَت 

َ
ْقِســُم ِبَهَذا اْلَبَلِد*َوأ

ُ
قابل سوگند خوردن ذکر می کند: »اَل أ

 ِبَهــَذا اْلَبَلــِد« به این ســرزمین تو که مکه اســت ســوگند. 
ٌ

ِحــّل
ریشه این توجه به وطن نیز در قرآن از آنجا ناشی می شود که 
اسالم عنایتی توأمان و دوجانبه به دنیا و آخرت و ماده و معنا 
دارد و هرگــز نگاهی یک ســویه و تک بعــدی به دنیــا و آخرت 
انسان نداشته است. وطن و سرزمین یکی از ارکان دینداری 
انســان مؤمن اســت و شــرایط زمانی و مکانی ای کــه ایمان و 
اخالق و تعالی همه جانبه فرد را باعث گردیده، ارزش تکریم 

این وطن، شهریست
کو را نام نیست

همواره بحث وطن و گرایش به آن در میان ملل مختلف به خصوص ملت 
محبت ورز و دوستی مآب ایران مطرح بوده و حتی توانسته است بسیاری 
از عوامل اختاف و تفاوت مانند قومیت ها و مذاهب را تحت الشـعاع خود قرار دهد 
و عامـل وحـدت و همبسـتگی در کشـور گـردد. در ایـن مباحث می خواهیـم از جوانب 
مختلف مفهوم و کارکردها و احیانًا آفات وطن دوستی را بکاویم و ابعاد دیگر آن مثل 
وظایـف مـا در قبـال وطـن را بیشـتر و عمیق تـر بررسـی کنیـم تـا بدانیـم چـه بایـد گفت 
دربـاره ایـن وطـن و چـه بایـد کـرد و چه رفتاری در برابر دوسـت و دشـمن با محوریت 

ایـن میهن مقدس باید انجـام داد. 

مصطفی عباسی مقدم، استاد دانشگاه
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و تحسین و بزرگداشت دارد و از این رو در سیره پیامبر )ص(و 
اهل بیت)ع(  تکریــم وطن در بیان و عمل دیده می شــود که 

در سطور آینده در این مورد بیشتر بیان خواهیم کرد.

     هویت
قبل از آنکه ســیره پیامبر )ص(و اهل بیت)ع( را درباره وطن 
بازگوئیــم قــدری دربــاره نتایــج و کارکردهای وطن جســتجو 
و گفتگــو کنیــم. وطــن بــه انســان هویــت می دهــد و او را بــه 
شایســتگی از دیگران متمایز می نماید. بدیــن لحاظ همواره 
در نــام بــردن از افــراد و گروه هــا و حتــی مکاتــب و جریانــات، 
نخســتین چیــزی کــه نســبت ها بــا آن بیــان می شــود مکان 
نشــو و نمــا و اقامت فرد اســت. نجفــی، قمی، مکــی، مدنی، 
بطحایی، تهرانی، کاشانی، شــیرازی، نهاوندی، بهبهانی، 
اهــوازی و... همــه نســبت های بــزرگان مــا هســتند کــه هم 
هویت بخش و هم مایه ارزش گذاری و مباهات دوسویه اند، 

هم برای آن سرزمین و هم برای آن شخص.
انسان بی وطن احساس بی هویتی و بی پشتوانگی می کند و 
در تندباد حوادث و فراز و نشیب ها بسیار احساس خأل خواهد 
کــرد. پــس یکــی از تکیه گاه هــا و در نتیجــه دلبســتگی های 
ک و سرزمین است و این دلبستگی با سایر  انسان، وطن و خا
ارزش های علمــی و معنــوی و اخالقــی منافاتی نــدارد، بلکه 
مکمل و کامل کننده آنهاســت به ویژه در مورد سرزمین های 

خوش نام و دارای سابقه ارزشمند تمدنی و دینی و فرهنگی.
وطن، آرامش و آســایش می بخشــد کــه از اولیــن و مهم ترین 
کارکردهــای وطــن اســت. اساســًا وطــن جذابیــت و جمعیت 
کــه آرامــش بیشــتری بــه فرزنــدان خــود  بیشــتری می یابــد 
ببخشــد. در مــورد ارم ســرزمین قــوم عــاد، قــرآن می فرماید: 
از حیــث عمران و آســایش بــه گونه ای بــوده مثــل آن در دنیا 
وجود نداشــت »َلــْم ُیْخَلــْق مثل هــا ِفی اْلِبــاَلِد« ســرزمین قوم 
شعیب در بهترین شرایط اقتصادی و درآمد بود که از همه جا 
برای تأمین معاش و تجارت به آنجا آمد و شــد می کردند و در 
نتیجه درآمد و آسایش قابل توجهی داشتند. مکه نیز وطنی 
مطلــوب و محل تالقــی افــراد و اقوام و بــزرگان ملــل مختلف 
بود و افتخار خدمت رســانی و ســقایت حجاج و کلیــدداری و 
غیره در آنجا بســیار اهمیت داشــت و درآمد و احترام و مقام و 

آسایش بسیاری نصیب مکیان می کرد.
وطــن همچنین امنیــت می دهــد و دل هموطنــان را قرص و 
محکم می کنــد که در برابر هر دشــمن و مهاجمــی، یک ملت 
همچو کوه ایســتاده اند و به دفــاع خواهند پرداخــت. هر گاه 
چنیــن احساســی در قبــال وطــن وجود داشــته باشــد نشــان 
از اقتدار یک ملت در ضعف دشــمنان اوســت و ایــن امنیت، 

ناشی از یک وطن به معنای واقعی است.
گر زندگی جمعی آحاد  وطن فرهنگ ساز و تمدن پرور اســت. ا
جامعــه بــه صــورت همه جانبــه از لحــاظ علمــی، فرهنگــی، 
اقتصــادی، نظامــی، دینــی و غیــره شــکل بگیــرد حاصل آن 
در طــول دورانی مشــخص یــک تمــدن و فرهنگ مســتقل و 
ک ها و  قابــل ارائــه در جهان اســت، لــذا می بینیــم برخــی خا
ســرزمین ها که عناصری همچون دانش، دین، تالشگری، 
اخــالق و مدیریت بیشــتری داشــته اند بــه تمــدن و فرهنگی 

جهانــی دســت یافته اند و بــه وطنی ارزشــمند و قابــل احترام 
تبدیل شــده اند و برخی دیگــر که بــه گونه ای دیگــر بوده اند 

چنان آوازه ای ندارند.
وطن مــا ایــران قطعــًا از آن وطن ها و ســرزمین هایی اســت که 
همه ارزش های فوق را یک جا داشــته و دارد، سرزمین کهن و 
دیرین، سرزمینی مملو از افتخارات، اسطوره ها، دارای تنوعی 
از شــرایط اقلیمی و جغرافیایی که خود جاذبه ای خاص به آن 
گون و  می بخشد. ملتی حاوی و جامع احترام و تیره های گونا
متنوع، سرزمینی با گرایش های دینی قوی و مذاهب اصیل و 

همساز و به دور از خشونت و واپس گرایی.

     هجرت 
از منظر قرآن، وطن ارزشــمند اســت، لکــن نه هر وطنــی و نه 
همیشــه، یعنــی این قاعــده اســتثناء هــم دارد، یعنــی گاهی 
انســان باید وطــن خــود را در عین احتــرام و ارزش تــرک کند. 
مگر پیامبر )ص(، مکه را دوســت نداشــت؟! اما برای انجام 
فرمان الهی و ادامه دین او هجرتی دشــوار به مدینه ســامان 
داد و حتــی او و یارانــش ســختی های بســیار در ایــن هجرت 

کشیدند.
قرآن در شــرایطی هجــرت را برای خــروج از ســرزمین ظلم به 
ســرزمین عدالت و دیــن صحیح الزم می شــمرد و بــه گروهی 
کــه در آن  خطــاب می کنــد: آیــا ســرزمین خــدا بــزرگ نبــود 
مهاجرت کنیــد و فضای بهتــری برای عبــادت خــدا بیابید. 
ْرُض اهلِل َواِســَعًة َفُتَهاِجُروا فی ها...« یا این سخن 

َ
َلْم َتُکْن أ

َ
»أ

مســتضعفان را عذر قابــل قبولی می دانــد که دعــا می کردند: 
ْهُلَهــا: ای خــدا مــا را 

َ
اِلــِم أ ْخِرْجَنــا ِمــْن َهــِذِه اْلَقْرَیــِة الّظَ

َ
َنــا أ »َرّبَ

ج کن و  کنان آن ظالمند خــار از ایــن قریه و ســرزمینی کــه ســا
برای ما یــاور و نصیــری قــرار ده« و در جای دیگــر می فرماید: 
و هر کســی از خانه و کاشــانه خــود به ســوی خدا و بــرای خدا 
مهاجرت کنــد و در ایــن هجرت جــان خویش از دســت دهد 
ْج ِمْن َبْیِتِه ُمَهاِجًرا  پاداشش بر خداوند خواهد بود »َوَمْن َیْخُر
ْجُرُه َعَلی اهلِل...« و 

َ
ِإَلی اهلِل َوَرُسوِلِه ُثّمَ ُیْدِرْکُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع أ

باز در جای دیگر توفیق و گشــایش را برای مهاجــران الی اهلل 
ْرِض 

َ
تضمین می کند: »َوَمْن ُیَهاِجْر ِفی َســِبیِل اهلِل َیِجْد ِفی اْل

ُمَراَغًما َکِثیًرا َوَسَعًة« و هر کسی در راه خدا مهاجرت کند قطعًا 
در زمین گشایش و راه حلی پیدا خواهد کرد.

خالصه آنکــه وقتــی در اثر شــیوع ظلم و ســتمگری و یــا کفر و 
شرک ورزی نســبت به خدای واحد و یا رواج اخالق نابهنجار 
و روشــهای نامطلــوب زندگــی، امــکان حیــات مطلــوب و 
دیندارانــه و عبــادت حــق بــرای انســان مهیا نباشــد انســان 
مؤمن بایســتی برای رهایی از این آفات و آسیب ها، سرزمین 
دیگری را برای وطن خویش برگزینــد و دوام دین و معنویت 

خود را در آن به همراه آسایش متعارف بجوید.

     محبوب ما
رهنمودهــای  امامــان)ع(،  و  پیامبــر  ک  تابنــا ســیره  در 
آموزنــده ای در کیفیــت برخورد بــا وطن گرایی دیده می شــود 
که معروف ترین آنها روایت مشهور »حب الوطن من االیمان« 
اســت که در کتــاب وسائل الشــیعه و ســفینه البحار ذکر شــده 

وطن فرهنگ ساز 
و تمدن پرور است. 

گر زندگی جمعی  ا
آحاد جامعه به 

صورت همه جانبه 
از لحاظ علمی، 

فرهنگی، 
اقتصادی، 

نظامی، دینی 
و غیره شکل 

بگیرد حاصل 
آن در طول 

دورانی مشخص 
یک تمدن و 

فرهنگ مستقل 
و قابل ارائه در 

جهان است، 
لذا می بینیم 

برخی خاک ها 
و سرزمین ها 
که عناصری 

همچون دانش، 
دین، تالشگری، 

یت  اخالق و مدیر
بیشتری داشته اند 

به تمدن و 
فرهنگی جهانی 

دست یافته اند و 
به وطنی ارزشمند 

و قابل احترام 
تبدیل شده اند 

و برخی دیگر که 
به گونه ای دیگر 

بوده اند چنان 
آوازه ای ندارند
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     وطن نهایی
خــوب اســت در این جــا به دیــدگاه عرفــان نیــز در ایــن زمینه 
اشــاره کنیم. شــاید موالنا نیز شــعر فوق را با توجه به رهیافت 
عرفانــی گفته باشــد و منظــور از وطنی کــه او را نام نســبت در 
منظــر او همــان وادی ســیر و ســلوک عرفانــی باشــد کــه هرگز 
تعیین و تشــخص و ســرزمین خاص را باطل می داند و شــأن 
عارف را باالتــر از آن که بــه چیزی حتی وطن خویش وابســته 
و دلبسته باشد می شمرد. بنابراین در عرفان مفهوم مجازی 
ح گردیده یعنی همان فضای عبــادت و دینداری  وطن مطر
و ایمــان در برابــر فضای کفــر و شــرک و نفــاق و ریا که انســان 
گــر در وطــن ظاهریش  مؤمــن بایــد از آن بــه دور باشــد حتــی ا
باشــند، البته این معنای عرفانی، چندان بیگانــه از ادبیات 

دینی نیز نیست. 
هــم در قرآن و هــم در روایــات، تعابیــری از هجرت و ســلوک 
وجود دارند که همان وطن معنوی و الهی را تداعی می کنند 
مانند اینکــه بعد از قصــه ابراهیــم)ع( می فرمایــد: »َفآَمَن َلُه 
ــی: پس لوط بــه او ایمان آورد و  ُلوٌط َوَقــاَل ِإّنِی ُمَهاِجــٌر ِإَلی َرّبِ
گفت: مــن مهاجر به ســوی خدایم هســتم« و در جــای دیگر 
ــی َســَیْهِدیِن: من به  ابراهیــم)ع( گفــت: »ِإّنِی َذاِهــٌب ِإَلی َرّبِ
ســوی خدایم می روم و او مرا هدایت خواهد کرد و در روایات 
معــروف اخالقی هــم از مفهــوم هجرت بــرای بیان خــروج از 
گناهــان و رذایل به ســوی وادی طاعــت و فضائل اســتفاده 
شــده اســت: »فمن کانت هجرته الــی اهلل و رســوله فهجرته 

الی اهلل و رسوله...«.    

است. درباره سند این روایت شواهد و اعتبار و حجیت اندک 
اســت اما از آنجا که از ســوی حکــم عقل هم تأیید می شــود و 
کــه انســان در  مــکان زندگــی و والدت و جامعــه و محیطــی 
آن زیســت می کنــد جزئــی از عوامــل یاری رســان در عبــادت 
و دینــداری و رشــد شــخصیت انســان مؤمــن اســت می تواند 
قابل احتــرام و جزئــی از عوامل ایمــان او باشــد، نمی توان در 
برابر آن به مخالفت پرداخت. از ســوی دیگر روایات دیگری 
در اهتمــام و توجه به وطــن از پیامبر )ص(و دیگر پیشــوایان 
کیــد می نماید.  رســیده که مفــاد حدیث فــوق را تحکیــم و تأ
ازجمله اینکه پیامبر )ص(نســبت به مکــه و مدینه علقه ای 
در دین داشــت و آن را به زبان و رفتار نشــان مــی داد. فرمود: 
اللهم حبب الینــا المدینه کما حببت لنا مکــه و صححها لنا و 
بارک لفا فی صاعها و...: خدایا مدینــه را محبوب ما قرار بده 
همان گونه که مکه را محبوب ما کردی و برای ما در صحت 
و برکتش بــرآر و...«. و گفته اند پیامبر )ص(هر گاه از ســفری 
به مدینه بازمی گشــت حرکــت مرکبــش را در نزدیکــی مدینه 

تندتر می کرد تا سریع تر به موطن خود برسد.
از حضــرت فاطمــه )س( دخت گرامــی نبی نیز نقل شــده که 
فرمود: »کان رسول لعشــره اشــیاء فامنه اهلل منها: رسول خدا 
از 10 چیز نگران بود و خداوند او را در مورد آنها در امان قرار داد 
و نگرانیــش را رفع کــرد. ازجملــه از فراق وطنش مکــه نگران 
بود. پس خداوند بــا این آیه نگرانیش را برطــرف فرمود: »ِإّنَ 
َک ِإَلی َمَعاٍد: همان خدایی که  ِذی َفَرَض َعَلْیَک اْلُقْرآَن َلَراّدُ

َ
اّل

قرآن را بر تــو واجب کرده تــو را به مکــه بازخواهــد گرداند.« و 
بعــد از چند ســال بــا فتح مکــه به وطــن خــود بازگشــت. این 
نشان دهنده آن اســت که پیامبر )ص(نسبت به وطن اولیه 
گرایــی و عبادت حــق بوده،  خود، به خصوص کــه مهد خدا
عالقه و کشــش ویژه ای داشــته اســت، البته معلوم است که 
این دوستی بیشــتر از دوستی نســبت به خدا و توحید نیست 
گــر ایــن دوســتی در مقابــل هــم قــرار گیرند حــب خدا  چــون ا
برگزیده می شــود و همین پیامبر )ص(اســت که وقتی دنیا را 
گر خورشید را در دست راستم  به او عرضه می کنند می فرماید ا
و ماه را در دست چپم قرار دهید دست از این رسالت و عقیده 
بر نمی دارم. اینجاســت کــه این مفهــوم و تعبیر زیبا از شــاعر 
گرانقدر به خاطــر می آید که وطن اصلی جایی اســت که نام و 

یا خدا و عبادت او رایج باشد؛
این وطن، مصر و عراق و شام نیست

این وطن شهری ست کو را نام نیست

حضرت فاطمه)س( 
فرمود: »رسول 
خدا از ۱۰ چیز 

نگران بود و 
خداوند او را 

در مورد آنها در 
امان قرار داد و 
نگرانیش را رفع 
کرد. ازجمله از 

فراق وطنش مکه 
نگران بود. پس 
خداوند با این 
آیه نگرانیش را 
برطرف فرمود: 

ِذی َفَرَض 
َّ
»ِإّنَ ال

ُقْرآَن 
ْ
ْیَک ال

َ
َعل

ی َمَعاٍد«
َ
َک ِإل َراّدُ

َ
ل



ایـن روزهـا مصـادف بـا سـالروز درگذشـت عارف شـهیر ایـران زمیـن، مولوی 
اسـت و بـه همیـن مناسـبت در اولیـن مطلـب ایـن بخـش از دیـدگاه او بـه 
موضـوع میهـن و وطـن پرداخته ایـم. در ادامـه مطالبی دربـاره تبیین رابطه 
گفتگـو بـا  شـعر و دیـن در زمانـه سیاسـت زده، ارتبـاط ادبیـات و عرفـان در 
مترجـم رمانـی دربـاره محی الدین عربی، نوشـته هایی درخصوص فیلم رد 
خون و اشـعار طنزی از مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد را خواهیم خواند.

فرهنگ و هنر

 42

عهد ما و  ساحت شرقی وجود
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     دریغ است ایران
بدون تردید موالنا در تمام این  زمینه ها پیشــتاز اســت. منتها 
ح تاریخــی را  بایــد به یــک نکتــه توّجــه بکنیم، مــن یک طــر
عــرض می کنــم و در دلِ  آن مراحل مختلفی را کــه گذرانیدیم 
نشان می دهم که در هر دوره ای برخورد با این مسأله چگونه 
بوده. گاهی برخورد آشکار بوده، در ســطح بوده عمق داشته 
منتها حرکت به گونه ای بوده اســت که صریح و روشــن بوده؛ 
در بعضــی از ادوار این حرکت بــه گونه ای دیگر پیدا شــده. ما 
بعد از اســالم آن دو قرنی که اســتاد فقید تعبیــر کرده اند به دو 
قــرن ســکوت از بابــت ِ ندانســتن شــعر و نثــر فارســی، دو قرنی 
است که ما فرهنگمان را به عالم اسالم منتقل می کنیم. سده 
ســوم و چهارم چنانکــه گفته انــد و نوشــته اند و به ویژه ســده 

چهارم عصر طالیی فرهنگ  ماست.
هــم ابــن ســینا و فارابــی را داریــم، هــم فردوســی و رودکی و 
بزرگان دیگر را، سده های پنجم  و ششــم را من در عین حال 
بــه دو نــامِ  مثبت و منفــی در یک نوشــته نــام نهــاده ام عصر 
تطویــل همه  ایــن دانش هایی که در ســده چهــارم به ظهور 
رســید و در عیــن حــال متأســفانه فراهــم آمــدن  زمینه هــای 
فروپاشــی درونی فرهنگِ  ما که زمینه را فراهــم آورد تا حمله 
گــر آن زمینه های  مغول آن را از پــای در بیاورد. در حالی که ا
داخلــی فراهم نشــده بــود هرگــز از پــای درنمی آمدیــم. پس 
ازآن دوران فترت شــروع شــد و آرام آرام شــکل گیری مکاتبِ  

ادبی و فکری از سده هفتم به این سو آغاز شد.
نیــم خیــزی در دوره صفویــه و فــرو افتادنــی در دوره قاجار و 

حرکتی آرام آرام. درعین حال نگاه به گذشته داشتن؛  

گمان می کنــم امروز بیــش از هر زمــان، ما نیــاز داریم کــه بپذیریم دیــن داری و وطن 
پرستی مانعه الجمع نیست. وطن پرستی فردوسی، همان اندازه چشمگیر است که 
وطــن پرســتی ناصرخســرو و وطــن پرســتی موالنــا. ناصرخســرو بــه تعبیــر امروزی هــا شــاید 
ایدئولوژیک ترین شــاعر ما باشــد. به دلیل تعّهد کالمی ای کــه به آئین اســماعیلی دارد. بنابر 
بعضــی از دیدگاه هایــی کــه مــا در ایــن روزگار داریــم بــه نظــر می رســد کــه ممکــن اســت او به 
عناصری دســت یافته که بر اســاس آنها مفهــوم وطن را تبییــن می کرد. عناصر مشــترک یک 

قوم زبان، تاریخ، اساطیر و فرهنگ آن قوم است.

شیر خدا و
رستم دستانم آرزوست

درباره مولوی و مسأله وطن دوستی 

و مسـأله وطـن  از مقالـه »مولـوی  ادامـه می خوانیـد، بخشـی  کـه در  متنـی 
دوسـتی« اسـت کـه در »همایـش آموزه هـای موالنـا بـرای انسـان معاصـر« ارائه 
شـده و بـه مناسـبت سـالروز درگذشـت ایـن حکیـم شـهیر )۴ دی ۶۵۲ هجـری شمسـی( 
بـرای ایـن بخـش از »مهـر و مـاه« انتخـاب شـده اسـت. در ایـن مقالـه هـم چنیـن بـه حس 

میهـن گرایـی در شـعر برخـی دیگـر از شـاعران بـزرگ ایـران پرداختـه شـده اسـت.  

دکتر اصغر دادبه



45  مشاره  14       آذر 98
 دوره جدید

فرهنگ و هنر

و ســپس مشــروطیت و مســائل و مفاهیم تــازه در آن دوران. 
آن  دوره ای کــه اســمش را عصر طالیــی می گذاریــم. مفهوم 
توّجه به ایران، توّجه به میهن خیلی آشکار است. شما لفظ 
ایــران را در شــاهنامه می بینیــد و احساســاتی کــه نســبت به 

ایران  نشان داده می شود. مانند:
دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود
و موارد دیگــر، ادامــه این مســأله را مــا در آثــار نظامــی در آثار 
خاقانی می بینیم، همه آثار خاقانی یک طرف قصیده ایوان 
مدائن او یک طرف، کســی که به ســوی حج می رود متدین 

هم هست درسِر راه حج آن قصیده را می سازد:
تا سلسله ایوان، بگسست مدائن را

در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان
در نظامــی با آن همه عظمــت، همه مثنوی هایــی که در آن 
احساساتِ  ایران گرایانه خودش رانشان می دهد مثل مرگ 
گر کمترین احســاس را داشــته باشــیم هــرگاه بخوانیم  دارا ا

می گرییم:
همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دلِ  زمین باشد

دل زتن به بود یقین باشد
کــه بــه تعبیــر امروزی هــا ناسیونالیســم مــا،  ایــن دوره ای 
ایران گرایی ما به اوج رســیده بــود و در وضع  ویژه ای آشــکارا 
این امور عرضه می شــد در واقع دوره ای بود که شــعار برتریِ  
فرهنگ ایــران داده  می شــد. برخی از مهاجمان فشــارهایی 
کنش  ایجاد کردنــد و نانجیبی هایی کردند که ایــن مردم وا
نشــان دادنــد و جنبــش شــعوبی گری، جنبــش فرهنگی که 
کنش در برابر آن جریان بود، آرام آرام، تعدیل شــد. ضمنًا  وا
اواخــر دوره  از  کودتاهــای خزنــده ای  تعبیرامروزی هــا  بــه 
سامانیان علیه این جنبش ها صورت گرفت، روی کار آمدن 
غزنویان و ســلجوقیان که گوش بــه فرمان بغداد داشــتند و 
با همه اشــعری گری که خود داســتانی دارد و حضور عرفان 
گــون نجات  که به هر حــال قابــل توّجه اســت از جهات گونا
بخش بوده اســت. دوران به اصطالح برتری طلبــی، ما را به 

دوران تساوی رساند.

     جاییست کان را نام نیست
شما در دورانی که  دورانِ  تساوی است و عرفان شکل می گیرد 
نمی توانیــد مثــل وضعیتی کــه در آثار اســدی طوســی، یــا آثار 
فردوســی می بینید انتظار داشــته باشــید کــه آشــکارا در مورد 
ایــران و ایران گرایــی شــعار داده شــود بایــد از ظاهــر بــه باطن 
حرکت کنیــم و دنبــالِ  عناصــر دیگــری بگردیم. شــاید ایران 
دوســت ترین آدم حافظ بــوده ولی هرگز شــما آن گونه شــعار را 
آنگونه ســخن گفتــن را در او نمی بینیــد. بدیهی اســت که در 
موالنا هم آن چیزهایی که بیشــتر موجب می شــود که ما را به 

سوی دیگر براند تفسیرموالنا و به طور کّلی عرفا از وطن است.
این وطن مصر و عراق و شام نیست

این وطن جایی است کان را نام نیست
از آن سر تاریخ تا این سر تاریخ، از آن جایی که:

دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

تا شهریار تا پژمان بختیاری، تا اخوان ثالث:
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم

تا آنجا که مرحــوم پژمــان در برابر تعرض های دشــمنانه ای 
که شهریور 20 به بعد علیه فرهنگِ  ماصورت گرفت سرود:

اگر ایران به جز ویران سرا نیست
اگر تاریخ ما افسانه رنگ است

من این ویران سرا را دوست دارم
من این افسانه ها را دوست دارم

حّتی زوری کــه ایرانی به مــن بگوید تحّمــل می کنم، منوط 
به اینکه ایرانی باشد:

اگر بر من زایرانی رود زور
اگر آلودگی دامان و گر پاک

من این زور آزما را دوست دارم
من ای مردم شما را دوست دارم

یا شــهریار کــه 400 بیت در ســوگ تخــت جمشــید می گوید و 
قصیده هــای متعدد ایــران گرایانــه  دارد. خداونــدگاِر آزادی 
و ایران دوســتی ملک الشــعرای بهار اســت این خط همواره 
حفظ شده، فقط گاه در سطح بوده اســت بر حسبِ  شرایط، 
گاه در عمق و از آن جهاتی که برشــمردم، موالنا، قابل توّجه 
اســت. اواًل همــان مفهــوم وطــن معمــواًل تأویل می شــود به 
وطن عرفانی، به ایــن نکته  عنایت کنید کــه همه واژه ها در 
عرفــان تأویل می شــود. اّما این تأویــل و تالش بــرای یافتن 
معنــای  باطنی به آن معنا نیســت کــه معنای ظاهــری از یاد 

برود. ظاهر در واقع وسیله ای است برای رسیدن به باطن.
در ورای ایــن ظاهــر باطــن اســت. وانگهــی همــان وقــت 
کــه گفتــه می شــود این وطــن مصــر و عــراق وشــام نیســت، 
مخالفش این اســت که آن وطن مصر و عراق و شام هست، 
این وطنی که مــن تعبیر می کنم بــه مقام وحــدت، مقام فنا 

به تعبیر حافظ خال زنخدان است:
جان علوی هوسِ  چاهِ  زنخدانِ  تو داشت

دست در حلقه آن زلفِ  خم اندر خم زد

     وطن حقیقی
مــن می خواهــم تمثیــل و تشــبیهی بــه کار ببــرم. مــا معمواًل 
عــادت کرده ایــم کــه عشــق را مجــازی و حقیقــی بنامیــم و 
خط بطالن بر عشــق مجازی بکشــیم و شــعار المجاز قنطره 
گر این اصل را بپذیریم و عشــق  الحقیقه را فرامــوش کنیم. ا
را به علم تشبیه کنیم. علم، علم اســت جهل، جهل است. 
از اول ابتدایــی تــا آخــر تحصیــالت عالــی، علــم می آموزیم. 
معنی اش این نیســت که از یک مرحله ای کــه باالتر رفتیم، 
مرحله پایین تر مردود اســت! نــه. کمال پیدا کــرده، به قول 
حکمــا، مســأله عشــق هــم همیــن اســت که کســی کــه این 
عشــق را تجربــه نکــرده اســت، بــاور نکینــد کــه آن عشــق را 
بتوانــد تجربــه بکنــد، کســی کــه کالس اول و دوم و ســوم را 
طی نکــرده، نمی تواند کالس دهــم و پانزدهــم را طی بکند، 
نتیجتًا قصه عشــق پذیرش این اصل اســت که عشــق بازی 
دگر و نفس پرســتی دگر اســت. چونان علم، در هر مرحله ای 

 مفهوم وطن 
یل  معمواًل تأو

می شود به وطن 
عرفانی، به این 

کنید  نکته  عنایت 
که همه واژه ها 

یل  در عرفان تأو
می شود. اّما این 

یل و تالش  تأو
برای یافتن معنای  
باطنی به آن معنا 
نیست که معنای 

ظاهری از یاد 
برود. ظاهر در واقع 

وسیله ای است 
برای رسیدن به 

باطن
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عشــق بایــد از مراحلِ آغازیــن آغــاز بشــود. بــر ایــن بــاورم که 
کســی کــه ایــن وطــن را نشناســد، وطنــش را نپرســتد وطــن 

اصلی را نخواهد شناخت.
یکــی از مغالطه هایــی که مــا کردیم این بــود که پرســتش را 
در ایــن ترکیــب بــه  معنــی عبودیــت گرفتیــم. آن پرســتش 
کــه بــه بّچــه اش می گویــد  یعنــی محّبــت شــدید. مــادری 
می پرســتمت، یعنــی بّچــه اش خدا شــده اســت؟! نــه یعنی 
گــر آنگونه  تجربــه نکنیم به  خیلی دوســتت دارم، عشــق را ا
گر ایــن گونه  کالس باالتــر نمی رســیم میهــن دوســتی را هم ا
تجربه نکنیــم به آن میهن دوســتی بعید اســت که برســیم، 
بنــا بــر اصــلِ  المجــاز قنطــره الحقیقــه کــه بســیار بــرای این 
بزرگواران جدی  اســت. این میهن برای عرفا همان ظاهری 
بود که بــه باطــن می رســیدند و همــان جایــگاه بود. عشــق 
 در خــالء نمی شــود، شــما بایــد شــرایطش را فراهــم کنیــد. تا 
جایی نباشد که دلبســته آن بشــوید و آنجا محفوظ بمانید، 
چیزی نمی توانید داشــته باشــید؛ به همین جهت اســت که 
نجم الدین کبری 80 ساله وقتی که مغول ها حمله می کنند 
می ایســتد و از وطنــش دفــاع می کنــد و می گویــد بــا شــادی 

این مردم بودم با غمشان هم می مانم.
کرده انــد مثــل »شــکوی  بــزرگانِ  عرفــان بــه میهــن توّجــه 
القریب« عین القضــاه که پر اســت از ابیاتِ  میهن پرســتانه و 
می گوید که چگونه می توانم این عالقه را نداشــته باشــم که 
پیامبر)ص( فرموده اســت حــبّ  الوطن من االیمــان و همان 
تفســیر ظاهری را از وطــن می کند از همــان آغــاز خوانده اید و 
دیده اید که با اینکه ایرانیان مسلمان شدند، به هر حال  تنها 
مّلتی بودند که زبانشــان را حفظ کردند و این هم بسیار مهم 
اســت از همان اول این مناظره ای  که تا به امروز هســت، بود 
که آیا با فارســی می شــود مفاهیم علمی و فلســفی را نوشــت، 
گر تفنن کرد در نوشــتن دانشــنامه عالیی کســانی  ابن ســینا ا

مثل ناصرخسرو، تفنن نکردند، همه را به  فارسی نوشتند.
در بهترین وجــه مفاهیــم را ادا کردند. و کیســت کــه نداند؟ 
این جناح بنــدی و جبهه بندی آشــکار اســت، مخصوصًا در 
عرفــان در برابــر آن جریان عربی نویســی، تمــام آثار بــزرگانِ  
عرفان و عشق به  فارســی اســت، این تمام را که می گویم به 
عنوان این است که حکم معّلق است بر اعم اغلب، نگویید 
کــه فــالن کتــاب ممکــن اســت کــه... بلــه بــاالی 80 درصد 
چنین اســت و تمام ایــران دوســتان  چنین وضعی داشــتند. 
به اســماعیلیه الموت نگاه کنید یک رســاله عربی ننوشــتند 
و استنساخ  نکردند، تمام فارسی است و این مسأله برایشان 
جّدی بــود، االن دنیایی از مفاهیمِ  فلســفی درمعنــیِ  عام در 
گر نمی داشــتیم  کتاب هــای فارســیِ  عرفانی وجــود دارد که ا

ک بر سرمان بود.  خا

     خراسان بزرگ
نکاتِ  دیگــری در این حوزه هســت که فقط اشــاره می کنم، 
عنصــر زبــان، عنصــر میهــن، عنصر خــوِد ایــران کــه فرصتِ  
بحث نیســت. این بحــث را همه اســتادانِ  بــزرگ کردند که 
عرفانِ  عشق به طور عام  آریایی است، به طور خاص ایرانی 
اســت، آن مقاله اســتاد فقید زرین کــوب »ُمرده ریــگ ایران 

ِ باســتان« ، کتاب مرحوم اســتاد ســعید نفیســی و همــه اینها 
که دیده ایم ایــن میراث از آنجا آمده و درنظر موالنا به عشــق 
به عرفانِ  عشــق باطنِ  دین تأویل می شــود. تو خود حدیث 
مفّصــل بخــوان از ایــن مجمــل. این قصــه که خیلــی بحث 
می شــود راجــع بــه آن نوشــته اند کــه موالنــا بــه خراســانی ها 
می گفــت همشــهری، مــن در آن مقالــه ناصــر خســرو بحــث 
کرده ام چنانکه عرب ها بــه ایران فــرس  می گفتند فرنگی ها 
پرشــیا می گفتنــد و ایــن از مقولــه ضــّد مثــل جــزء و اراده کل 
اســت. بعد از حمله  مغول، فرس و پارس و پرشــیا جــا افتاد، 
پیش از آن خراســان به مثابه ایران بود و خراسان ستاهایی 
بودنــد، چــرا؟ بــرای اینکــه مربــوط بــه فرهنــگ بــود، مــا 
کی کــه  آن فرهنگ عظیــم از آن  ک، خا نمی گوییم خود خــا
برخاســته بود، بعد منتقل شــد به فارس، فرهنگ خراســان 
و آنجا شــد مرکز فرهنگی ما، پرشیا شــد معادل ایران. فارس 
شــد معادل ایران، پیش از آن خراســان و آن  شــیدایی هایی 
که شعرا نسبت به خراسان نشان می دهند، شیدایی نسبت 

به ایران هست.
به خراسان شدنم نگذارند

عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند 
یــک چیزهایی کــه بســیار دیده اید، یــک بیت که تــازه مثل 
دوره صفویه اســت. ببینیــد، ایــن تصاویر را نشــان می دهد 

شعِر نوعی خبوشانی که در هند بوده:
اشکم به خاکشویی ایران که می برد؟

از هند تخم گل به خراسان که می برد؟
این معادلــه کاماًل برقــرار اســت در مقاله ناصرخســرو هم من 
بــه تفصیــل راجــع بــه ایــن بحــث کــردم. شــاهنامه را موالنا 
می خوانده، ببینیــد حدود 50 بار رســتم در مثنوی و غزلیاتِ  
شــمس آمده. بــا احتــرام. بــا اســتفاده جــّدی. اینها شــوخی 

نبوده و سرانجام آن شاه بیتِ  آن غزل معروف:
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
که به گمــانِ  من بارهــا گفتــه ام و این بار هــم به عنــوانِ  ختمِ  
ســخن در اینجــا بگویــم کــه ایــن دو تــا اســم  نیســت، تلمیح 
نیســت، شــیر خدا، نماد فرهنگِ  ایرانِ  اســالمی است، رستم 
دســتان نماد فرهنــگ ِ ایــرانِ  پیــش از اســالم و آشــتی این دو 
فرهنــگ و تلفیــق ایــن دو فرهنــگ مــا را آن وقتی کــه باید به 
گر به هوش باشیم و میانِ   هرجایی برساند رسانده، حاال هم ا
سنت و مدرنیته که سنتِ  ما این  فرهنگِ  عظیم است بتوانیم 

جمع بکنیم به جایی می رسیم و ِااّل، ال به قول عرب ها.
و نتیجه، همین بیت بلند یک مانیفســت اســت یــک بیانیه 
اســت، یــک اصل اســت کــه مــا امــروز بیــش از هــر چیز بــه آن 
احتیاج داریــم، بر این بــاورم که ندیــدن فرهنگ 1400 ســاله 
حماقــت اســت ندیــدن آن  فرهنگ گذشــته، فرهنــگ پیش 
از اســالم بــا آن همــه ارزش هــا کــه در اســالم جــذب شــد و این 
گر  فرهنــگ را به اوج رســاند. به قــول عاّلمــه اقبال الهــوری، ا
عرب هــا ایــران را فتــح نمی کردنــد، تمــدن اســالمی  ناقــص 
می شد، این تمدن نتیجه تلفیق بود. این اصل را ما امروز باید 
باور کنیــم و دســت از بعضی از مکابره هــا برداریم و شــیر خدا و 

رستمِ  دستان را آرزو کنیم چنانکه کرده اند همه بزرگانِ  ما.    

شیر خدا، نماد 
فرهنگ ِ ایران ِ 

اسالمی است، 
رستم دستان نماد 

فرهنگ  ِایران ِ 
پیش از اسالم 
و آشتی این دو 

فرهنگ و تلفیق 
این دو فرهنگ ما 
را آن وقتی که باید 
به هرجایی برساند 

رسانده، حاال 
گر به هوش  هم ا

باشیم و میان ِ 
سنت و مدرنیته 
که سنت ِ ما این  

فرهنگ ِ عظیم 
است بتوانیم جمع 

بکنیم به جایی 
می رسیم و ِااّل، ال 

به قول عرب ها
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هیــچ قومــی را نمی توان 
یافت که »منش« خود را 
و  محــدود  ســاحت  یــک  در 
کــرده باشــد.  مشــخص متجلــی 
دینــی،  ســاحات  تمــام  تقریبــًا 
ادبــی و هنــری، در  اســاطیری، 
تجلی منش اقوام مختلف همراهند، اما از »ســاحت غالب« 
می توان ســخن گفت؛ چنانکه می توان ادعا کــرد فی المثل 
دلبســتگی  فلســفه  و  فــن  ســاحت  دو  بــه  اروپایــی  اقــوام 
بیش تــری داشــته اند و اقوام شــرقی منــش خود را بیشــتر در 

شعر و دین متجلی کرده اند. 
غربت فلسفه در شرق و بی اعتنایی به آن آشکار است و گواه 
نمی خواهــد و از ایــن حیــث -بی اعتنایی به فلســفه- چین 
و ماچیــن و هند و ایران و شــام و مصــر و... الخ همداســتانند 
یا بهتر اســت بگوییم هم داســتان بوده اند؛ زیرا در صد سال 
اخیر اقوام شرقی در نســبتی که با تمدن غرب پیدا کرده اند، 
از ســاحات پیشــین منش و بینــش خــود فاصلــه گرفته اند و 
هرچند تکاپــوی اغلب این اقــوام در راه پیوســتن به مبادی 
فکــر و فرهنــگ و تکنولــوژی غــرب، از مصــرف و تقلیــد فراتر 
نرفته، اما به وضعی منجر شــده که نمی تــوان در باب منش 

و بینش آنها با قاطعیت سخن گفت. 

     ساحت شرقی وجود
کشــورهای شــرقی غالبًا در حاشــیه جهان مدرن قرار دارند و 
جز یکی  دو کشــور همچون ژاپن و چین که از حیث تکنیکی 
شریک تاریخ غرب شــده اند، دیگران پایگاه ثابتی در عرصه 
تمــدن تکنیکــی ندارند. کــره جنوبــی با تکیــه به امریــکا راه 
توســعه صنعتــی را در پیــش گرفتــه اســت و کــره شــمالی که 
یــادگار عصــر جنــگ ســرد و از بقایای توســعه طلبی شــوروی 
اســت، بــه قیمــت تبدیــل مــردم آن ســامان بــه موجوداتــی 
کــرده و بــه بمــب  مکانیکــی، در صنایــع نظامــی پیشــرفت 

هسته ای دست یافته است. 
کســتان علی رغم عقب ماندگی همه جانبه،  هندوستان و پا
به صالح دید غرب صالح هســته ای دارند، اما بیــرون از این 

دایره در زمره پیرامونی ترین جوامع جهان سومند. 

عهد ما و 
ساحت شرقی

وجود

تبیین رابطه شعر و دین
در زمانه سیاست زده 

شـاید بتـوان گفـت کـه شـعر از معـدود چیزهایـی اسـت کـه از گذشـته بـرای 
مـا »باقـی مانـده« اسـت. اگـر روح فلسـفه و علـم و سیاسـت و فرهنـگ مـا را 
تـرک کـرده اسـت، امـا شـعر بـه  هـر نحـو و صورتـی که شـده، همراه مـا مانـده؛ اگرچه 
چندان از گزند روزگار در امان نمانده است. شعر با ماست اما ما چندان توجهی به 
ایـن سـاحت از وجودمـان نمی کنیـم و چشـم به سیاسـت و سیاسـت بازان و اصحاب 
رسـانه دوخته ایـم تـا ببینیـم وقتـی گردوخاک جنگشـان خوابید چه فردایـی برای ما 
هویـدا می شـود؛ امـا از ایـن نکتـه غافلیـم کـه جنـگ اساسـی در شـعر سـر می گیـرد و 
اظهار وجوِد سـتیهنده ما )بدون گرد و خاک( در »سـتیز شـاعر با خویشـتن و جهان« 

اسـت کـه رخ می دهـد و صـورت می بنـدد.  

یوسفعلی میرشکاک
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کشــورهای عرب زبان نیز همچون ســرزمین های ستمدیده 
آفریقایــی شــریک همیــن تقدیــر جهان ســومی اند و نســبت 
دادن آنهــا بــه ســاحت شــرقی وجــود )دیــن و شــعر( دشــوار 
اســت.  حقیقت شرق در بســط و نشــر تمدن غرب، روزبه روز 
پوشــیده تر می شــود. ایــن پوشــیدگی و مســتوری به حــدی 
اســت که در اغلب کشــورهای اســالمی جــز با صــدای اذان و 
حضور برخــی گنبدهــا و مناره ها، تفاوتی میان غرب و شــرق 

نمی توان یافت.
در خــاور دور نیــز جــز برخــی معابــد یــا تــردد راهبــان بودایــی 
نشــانه ای از تمدن شــرق بــه چشــم نمی خــورد. از همین رو 
ســخن گفتن از ســاحت شــرقی وجود، غالبــًا یادکرد گذشــته 
است؛ گذشــته ای که یا ســپری شــده یا در حال سپری شدن 
اســت؛ به عبارت دیگر جز بر مدار فقدان یا بحران، از ساحت 

شرقی وجود نمی توان سخن گفت.

     نسبت ما با مواریث
در اینجا پرسشی پیش می آید که نســبت ما با مواریث و سنن 
دینــی و قومــی در چــه وضعــی اســت؟ آیــا در سرنوشــت دیگــر 
کشورهای شــرقی شــریکیم؟ پاســخ به چنین پرسشــی بسیار 
گر به انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس  دشوار است. ا
بنگریم، چنین به نظر می رســد که مــا از تقدیر جهان ســومی 
گر به وضع معشیت و بسط  کشورهای شرقی آزاد شده ایم؛ اما ا
و نشــر تمدن تکنولوژیــک و تقلیــد از غرب بنگریــم، چنین به 
نظر می رســد که قوم ایرانی به نوعی دوپارگی و انشــقاق دچار 
شــده اســت و از یک طرف در صدد حفظ دین و رعایت ســنن 
دینی اســت و از طــرف دیگــر مغلوب حــرص مصــرف و مقهور 
گفــت در ایــران  مناســبات تکنیکــی اســت. حتــی می تــوان 
صورت غالــب مردم بــه همــان راهی می رونــد که فرد منتشــر 
در همه جــای جهان ســالک ایــن راه اســت و یک امــت دینی 
البه الی همین صورت غالب، بر مدار اســالم و انقالب و والیت 
می گردد. آیا جنبش های اسالمی که در دیگر کشورهای دور و 
نزدیک ســر بر آورده اند به همین موقف و منزل گاهی خواهند 

کنون ما در آن قرار داریم؟ رسید که هم ا
هنوز تکلیــف این جنبش ها قطعی نشــده اســت؛ ولــی آنچه 
مســلم اســت مردم در اغلــب کشــورهای اســالمی متمایل به 
غ از اینکه  اقامه عــدل و احــکام دیانت مقدس اســالمند، فــار
در عالم تکنیک و مصرف تکنیکی، اقامه عدل ممکن باشــد 
یا نباشــد و احکام چگونه با تمدن تکنیکی قابل اجرا هستند 
یــا نیســتند. کشــورهای اســالمی در راه انقالبنــد. امــا ایــران، 
کنون در حال تردد  انقالب را پشت ســر گذاشــته اســت و هم ا
میان دین و دنیاست و هنوز تکلیف خود را با این تردد معلوم 
گر دنیا همــان دنیای صد ســال پیش  نکرده اســت. مســلمًا ا
بود، این تــردد نیــز پیــش نمی آمــد؛ امــا از روزگار مشــروطه تا 
بهمن ماه 1357، دنیــا و مناســبات دنیوی غالبــًا از بیخ وبن 
دگرگــون شــده اند و تقلیــد از غــرب در تمــام ســاحات چنــان 
کنون در تمام عرصه ها، دنیا در برابر دین قد  نهادینه شد که ا
علم می کند و پنهان و آشکار خواهان تسلیم دین و مماشات 

اهل دیانت است. 

     معیشت جمعی
آیــا در چنین وضعــی می توان گفت کــه ایرانیــان همچنان از 
حیث فرهنگــی بر مــدار دین و شــعر می گردنــد؟ مســلمًا هنوز 
صــورت غالــب ایرانیــان در دایــره تعلق بــه دیــن و دیانت به 
ســر می برند و هنر شــایع و غالب قوم ایرانی شــعر است و تأمل 
در نحــوه دینــداری و شــاعری ایــن قــوم نشــان می دهــد که 
همچنان بــه مذهب تشــیع پایبنــد و مهیای جهــاد اصغرند؛ 
ع دنیــا و دین در عرصــه ای اتفاق می افتد کــه رفع آن  اما تناز
ع دنیا و دین، »معشیت  کبر است؛ عرصه تناز مستلزم جهاد ا
جمعی« اســت که بر مدار میل بــه تصرف و تملــک می گردد. 
این میل هرچند همیشــه وجود داشــته اســت، امــا در تمدن 
تکنولوژیک به ساحت اصلی وجود بشــر مبدل شده و عرصه 
را بــر دیگــر ســاحات تنــگ کــرده اســت، چنــدان کــه هرکس 
تمایلی به تصــرف و تملک نداشــته باشــد، از متــن زندگی به 

حاشیه آن رانده خواهد شد.
آیــا شــاعران می تواننــد هــم مقهــور میل بــه تصــرف و تملک 
باشــند و هم به نــدای آســمانیان و ایزدیان گوش بســپارند. 
شــاعر باید عین آزادی و آزادگــی، و از هرچه رنــِگ تعلق دارد، 

رها باشد. 
چگونــه می تــوان هــم نیوشــای نــدای وجــود بــود و هــم در 
عین حال وابســته به تعلقات؟ شــاید در وادی انقطاع از حق 
غ از پــروای وجود و  و حقیقــت بتوان کســانی را یافــت که فــار
درد و عدل، دعوی شــاعری دارند و شعر به اصطالح گسسته 
می گویند. امــا این وجه از شــعر و شــاعری که روزبه روز بســط 
و گســترش بیش تری پیــدا می کند، نســبتی با هویــت قومی 
و دینــی ایرانیــان نــدارد و منــادی هیــچ حقیقتــی نیســت و 
ح تمناهــای نفســانی فراتــر  در نهایــت از حدیــث نفــس و طــر

نمی رود و در شمار سرگرمی های ژورنالیستی است. 
آیــا انســان مؤمــن و متعلــق بــه ذات دیانــت می توانــد میــان 
احــکام دینــی و میــل به تملــک و تصــرف بــه نحــوی تفاهم 
برســد؟ بــه عبــارت دیگــر می تــوان ظهــور مؤمنانــی را متوقع 
ح تکنیــک و عین عقل  بود کــه از حیث ظاهر وابســته به طــر
تکنیکی باشــند و از حیــث باطن در نســبت با ســاحت قدس 
ثقلیــن؟! کمــال عقــل تکنیکــی بندگــی و بســتگی دنیــوی و 

فراغت از حق و حقیقت است. 
گر دنیا در منظر پیامبر اسالم قابلیت تحویل به امر مقدس را  ا
داشت، آن حضرت صلوات اهلل علیه نمی فرمود: »حّبُ الدنیا 

رأس کّل خطیئه«. 
اْلَحیــاُه  َمــا  َنّ

َ
»أ می فرمایــد:  ســبحانه وتعالی  حــق  حضــرت 

ْمواِل َو 
َ
ْنیا َلِعٌب َو َلْهــٌو َو زیَنــٌه َو َتفاُخٌر َبْیَنُکــْم َو َتکاُثٌر ِفــی ْال

ّ
الُد

ْوالِد«. دنیــا در بهتریــن وضــع مزرعــه آخــرت اســت)الدنیا 
َ
ْال

مزرعه اآلخره(.  آیا می توان چنان منظــری یافت که در عین 
پرداختن به عقل تکنیــک و نتایج و توابع ایــن عقل به عقل 

آخرت اندیش ملتزم باشد؟ 
اینگونه پرسش ها غالبًا بی پاسخ می ماند؛ نه تنها از آن رو که 
ح  پاســخ مثبت یا منفی نیازمند تهور اســت، از آن رو که با طر
»عقل تکنیک« و مدینه ای که بر اساس این عقل بنیاد شده 

باشد، عقل عاقبت اندیش از متن به حاشیه رانده می شود.

حقیقت شرق در 
بسط و نشر تمدن 

به روز  غرب، روز
پوشیده تر می شود. 

این پوشیدگی و 
مستوری به حدی 
است که در اغلب 
کشورهای اسالمی 
جز با صدای اذان 

و حضور برخی 
گنبدها و مناره ها، 
تفاوتی میان غرب 

و شرق نمی توان 
یافت
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فرهنگ و هنر

     سرگرمی سازی امر مقدس
در حالــی کــه عقــل تکنیــک در کشــورهای اســالمی از مرحلــه 
اخذ و اقتباس و تقلیــد فراتر نرفته، تمام وجوه و شــئون مادی 
و معنــوی حیــات مســلمانان را متزلــزل کــرده اســت، چگونــه 
می شــود توقع داشــت که این عقل به مرحله تأســیس برسد و 
کنون بی آنکه معلوم  در عین حال مشکل ســاز نباشــد؟ ما هم ا
شده باشد چرا باید امور مقدس را تا سر حد رسانه های دیداری 
ح عوالم دینی و معنوی در فیلم  متنزل کرد، گمان می بریم طر

و سریال باعث تقویت اعتقادات مردم می شود. 
صرف نظــر از اینکه چنیــن منظری بــه معنای قــراردادن امر 
مقدس در عداد ســرگرمی های روزمره اســت، نشان می دهد 
که دیگــر در پی جســت وجوکردن هویــت دینــی و قومی خود 
در شعر نیستیم. آیا آینه شــعر دیگر زنگار خورده است و چهره 
ما را نشــان نمی دهد؟ آیا شــاعران بزرگ مرده اند و قرار اســت 
گران، جــای فردوســی و مولــوی و حافــظ و بیــدل را  ســینما
بگیرند؟ یا ما در حال دیگرشدن و دگردیسی هویتی هستیم؟ 
مسلمًا در شهرهای جدید نمی توان در پی هویت قومی بود، 
این هویت در وضع کنونی، که از معمــاری گرفته تا لباس به 
تقلید از غــرب تدارک می شــود، از نحــوی تعصــب عامیانه یا 
زبان و لهجه فراتــر نمــی رود؛ بنابراین شــاهنامه کارکرد خود 
را از دســت داده اســت. الجرم اســاطیری که توسط سینمای 
جهانی ســاخته و پرداخته می شــوند جایگزین اساطیر قومی 
و ملی شــده و مخاطب -به ویژه کودک و نوجوان- را مجاب 
می کند که خود را شــهروند دهکــده جهانی به شــمار بیاورد و 
کنان اصلی دهکده باشــد  گرفتن زبــان ســا نه تنهــا در پــی فرا
بلکه از هر حیث بــه تقلید از آنهــا بپردازد. ایــن وضع فرجامی 
جــز ناخرســندی از خــود و پیرامــون خــود و خــوار انگاشــتن 
مواریــث خــودی و تعظیــم توانمندی هــای بیگانــه نــدارد و 

بی تردید به هویت دینی صدمه وارد می کند.
گیر شود، هویت قومی و هویت  پیش از آنکه تمدن جدید فرا
دینی در میان ایرانیان غیِرقابل تفکیــک بودند، اما طی صد 
ســال اخیر این دو اندک انــدک از یکدیگر فاصلــه گرفته اند تا 
آنجا که هویــت قومی رو بــه فراموشــی نهاده و هویــت دینی 
عالوه بر محدودشــدن در معــرض اتهام مخالفت بــا آزادی و 
دموکراسی است و سنن دینی از عوامل عقب ماندگی شمرده 
می شــوند و روزبه روز ایــن پندار باطل شــیوع بیش تــری پیدا 
می کند که شرط پیشــرفت علمی و تکنیکی و رسیدن به رفاه 

و عدالت اجتماعی اعراض از اسالم است. 
گروهــی نیز بــرای مقابلــه با ایــن پنــدار، تمام شــئون مقدس 
اســالم را به علم و عقل تکنیکی ارجاع می دهنــد. فرجام این 
نحــوه از مقابله با دشــمنان دیــن و دیانت به تفاهم رســیدن 
با اباحه اســت. در چنین بینشــی علم و عقل تکنیکی دارای 
چنان قدرت و اصالتی تلقی شــده اند که دین و دیانت باید با 
آنها هماهنگ شود تا از معرض اتهام )ضدیت با علم و عقل( 
بیرون آمده و در موقف موافقت با علم و عقل و پیشرفت قرار 
بگیرد. اینجاســت کــه دین به جــای اینکه عطف بــه آخرت 
باشــد، صــورت ایدئولوژیک پیــدا می کنــد و معطوف بــه امور 
دنیوی می شــود. فراموش نباید کرد که علم و عقل تکنیکی 

از بدو پیدایش تا کنون، نه تنها بــار دنیا را -که بر دوش آدمی 
اســت- ســبک تر نکرده انــد، بلکــه موجــب شــده اند بشــر جز 

حیات دنیوی خود دغدغه ای نداشته باشد. 
تطبیق دین و علــم و عقل تکنیکــی نیز به این معناســت که 
امــر مقــدس بــه امــر دنیــوی و متدانــی تحویل شــود. بــه هر 
حــال تــا پیــش از در افتادن بــه ورطــه مدرنیتــه، دین و شــعر 
از آن رو مهم تریــن صورت هــای هویتــی مــا بودند که مــا را در 
به یــادآوردن عهدی کــه با حــق ســبحانه وتعالی داشــته ایم 
یاری می دادند. شــعر -به معنای اصیل کلمــه- تذکردهنده 
عهــد الســت اســت و دیــن نحــوه تجدیــد عهــد بــا حــق و 
به منزل رســاندن بــار امانــت را بــه انســان می آمــوزد. مســلمًا 
همچنان دین و شــعر علی رغم غلبه تجــدد و مصرف زدگی و 
شــیوع تمدن تکنیکــی، در همان ســاحتی هســتند که پیش 
از ایــن قــرار داشــته اند، امــا عهــد صــورت غالــب مــا بــا دین و 
شــعر سســتی گرفته اســت و گناه ایــن سســت عهدی متوجه 
سیاســت و سیاســت زدگی اســت.  تلقی ایدئولوژیک از اســالم 
موجب شــد که صورت غالب مردم توقع داشــته باشــند تمام 
مشــکالت آنها پس از انقالب حل شــود یا با رفتن ایــن مدیر و 
آن وزیر و رئیــس جمهور تازه، همه امور ســامان پیــدا کند اما 
عالوه بر اهمال و کاهلی و ندانم کاری اهل سیاست، دشمنی 
قدرت های غربی به ویژه امریــکا و محدودیت هایی که بر ما 
تحمیل کردند -و همچنــان تحمیل می کنند- مانع برآمدن 
توقعــات صــورت غالــب مــردم شــد. الجــرم سســت عهدی و 
بی عهدی و بدعهدی رونق گرفت. ولی این وضع نمی تواند 
به ذات اســالم و عهدی که مؤمنــان حقیقی بــا حضرت حق 
و ســاحت قدس ثقلیــن دارنــد، صدمــه ای وارد کند، زیــرا به 
ا َلُه َلَحاِفُظوَن« حقیقت دیانت  کــَر َوِإّنَ ْلَنا الّذِ ا َنْحُن َنّزَ حکم »ِإّنَ
مقــدس اســالم فراتــر از آن اســت کــه نیــک و بــد اعمــال اهل 
سیاســت و ایدئولوژی زدگی برخی مدعیــان فرهنگ دینی بر 
آن اثر بگــذارد، یا مانــع تجدید عهــد جوانان با ثقلین باشــد. 
 َمــن یَشــاء َویْهــِدی َمــن یَشــاء« حضرت حق اســت و 

ُ
»یِضــّل

حق ســبحانه وتعالی در هدایت کردن یــا گمراه کردن بندگان 
خــود، تابــع نیــک و بــد اعمــال سیاســی عمــر و زیــد نیســت؛ 
هرچند می تــوان این اعمال را هــم، چون دیگر امــور عالم به 
مکر حق جل وعــالء ارجاع داد. شــاید مشــکل یا مشــکالت ما 
ناشی از پرمدعایی در نسبت با اسالم باشــد. ما برخالف قول 
و فعــل حــق، می خواهیــم همــه مــردم دنیــا را هدایــت کنیم 
و همــواره به نجــات صــورت غالــب آدمیان نظــر داریــم، که 
کثــری خالف رأی حــق -تعالی و تقــدس- در  ایــن منظر حدا
قرآن کریم اســت. بنابراین شــاید هنگام آن فرارســیده باشد 
که در ســیر به ســوی حق، بیشــتر به عهــد خــود و امانت خود 
بیندیشــیم؛ در آن صــورت خواهیم دیــد که بدعهــدی ایام، 
آزمــون اســت و می تــوان بــا تــوکل بــه خداونــد و تمســک بــه 
ســاحت قدس ثقلین، پاســدار عهد خود بود و از ایــن آزمون و 
دیگر آزمون های آخرالزمان ســربلند بیرون آمد، ان شــاءاهلل. 
در چنیــن چشــم اندازی، هم ســاحت شــرقی وجــود بی گزند 
به نظر می رســد و هم نســبت ما با دین و شــعر بر همان ُمهر و 

نشانی است که همیشه بوده است.    

 اساطیری که 
توسط سینمای 

جهانی ساخته و 
پرداخته می شوند 
ین اساطیر  جایگز

قومی و ملی 
شده و مخاطب 
یژه کودک  -به و

و نوجوان- را 
مجاب می کند که 

خود را شهروند 
دهکده جهانی 
به شمار بیاورد 
و نه تنها در پی 
بان  گرفتن ز فرا
کنان اصلی  سا
دهکده باشد 

بلکه از هر حیث 
به تقلید از آنها 

بپردازد. این 
وضع فرجامی جز 

ناخرسندی از 
خود و پیرامون 

خود و خوار 
یث  انگاشتن موار

خودی و تعظیم 
توانمندی های 
بیگانه ندارد و 

یت  بی تردید به هو
دینی صدمه وارد 

می کند
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خاصی اســت. این لطافــت نگاه بــه ترجمه هــم راه پیدا 
کــرده و التــذاذی کــه مخاطب می بــرد، بــه نحــوی التذاذ 
گر توضیحات بیشــتری  یک متــن از مبدأ تألیفی اســت. ا
نســبت بــه آنچــه در مقدمه تان بــر کتــاب دربــاره علوان 

دارید، بحث را با آن شروع کنیم.
گاهی ما نسبت به ادبیات عرب  ببینید به طور کل دانش و آ
- چــه معاصر و چــه ادبیــات کالســیک آن در طــول اعصار - 
گاهی و دانش اعراب نسبت  اندک اســت. در ســوی مقابل آ
به ادبیــات ایــران نیز ناچیز اســت. متاســفانه علیرغــم تمام 

کاتی که داریم، این نقص وجود دارد. اشترا
محمد حســن علوان در حدود 40 ســال ســن دارد. او دکترای 
خــودش را از آمریــکا گرفــت، امــا در عین حــال یک نویســنده 
عربســتانی اســت و متعهد به ادبیــات - نظــم و نثــر - عربی. 
پیش از »موت الصغیر« او رمانی به اسم »القندس« به معنای 
سگ آبی، نوشــت که برای آن نامزد بوکر عربی شــده بود، اما 
جایزه به نویسنده دیگری رسید. بعدها برای نگارش »موت 
الصغیــر« جایــزه بوکــر را از آن خود کرد. شــخصیت به شــدت 

جالبی است و من هم با او در ارتباط هستم.

مخاطب در ایــن رمان با نکات جالبی درباره شــخصیت 
ابــن عربــی مواجــه می شــود کــه شــاید پیشــتر در منابع 

رمان »گاه ناچیزی مرگ« نوشــته محمد حسن علوان، نویســنده معاصر عربستانی، 
اثر جذابی اســت درباره زندگی محــی الدین ابن عربی. این رمان چکیده ای اســت از 
گردی در طریق علم آموزی. مخاطب در ایــن رمان با یک  حکمت شــرق و نظام اســتاد و شــا
شــخصیت زمینــی )و نــه آنگونــه کــه در متــون عرفانــی فارســی بــه عنــوان یــک شــخصیت 
ح شــده( و به شدت دوست داشــتی مواجه می شــود که مثل همه انسان های  اساطیری مطر
کره زمین عشــق زمینی دارد، در مقاطعی به تفریح عالقه مند اســت. عظمــت چهره ای چون 

ابن عربی نیز در همین است که از همین مسائل زمینی به منتهای حکمت الهی می رسد.
»گاه ناچیــزی مــرگ« بــرای نخســتین بــار در ســال گذشــته بــا ترجمــه امیرحســین اللهیــاری 
توسط نشر مولی منتشــر شــد و در مدت زمان کوتاهی به چاپ های متعدد رسید. امیرحسین 
اللهیاری پزشــک اســت و از معدود مترجمــان ادبیــات معاصر عــرب. او همچنین بــر ادبیات 
کهــن عــرب و حکمــت اســالمی احاطــه دارد. از دیگــر کتاب های منتشــر شــده او می تــوان به 
ترجمــه »کتــاب مواقــف و مخاطبــات« اثر محمــد بــن عبدالجبــار نفــری، ترجمــه »الکتاب« 
آدونیــس )در ســه جلــد کــه مهم تریــن مجموعــه شــعر 100 ســال اخیــر عــرب اســت(، ترجمه 
حیدربابای شــهریار به شــعر فارســی به نام »ســالم بــر حیــدر بابا«، »چشــم های قهــوه ای تو« 
ح گل ســوری« ترجمه مجموعــه مقاالتی مهم  و »تنها این را بــرای تو نوشــته ام مریم«، »شــر

درباره آدونیس اشاره کرد. گفتگوی مهر با اللهیاری را می خوانیم.
محمدحسن علوان، برای فارســی زبانان نویســنده تقریبًا ناشــناخته ای است و به جز 
»موت الصغیــر« اثر دیگری از او به فارســی ترجمه نشــده اســت، امــا این رمــان واقعًا اثر 
درخشــانی اســت و احاطه کامل او را بــه زندگی ابن عربــی و همچنین حکمت اســامی 
می رســاند. عرفان اســامی خود امری لطیف اســت که با لطافت نگاه علــوان به زندگی 
ابن عربی درهم آمیخته شــده و اثری که در نهایت پدید آمده دارای وجوه زیباشناسانه 

زبان دلربای
متون درخشان

رابطه ادبیات و عرفان
در گفتگو با مترجم رمان

»گاه ناچیزی مرگ«

محمد آسیابانی
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فرهنگ و هنر

فارســی نخوانــده اســت. یکــی از ایــن نــکات ماجــرای 
عشــق ابن عربی به دختری نصرانی به اســم گاالســت. 
ح عشــق ابــن عربی بــه گاال حتــی برخی مســائل  در شــر
ح شــده که شــاید صرفــًا از  ماننــد نوش خــواری نیــز مطــر
انسان های عادی سر بزند و نه از کســی چون ابن عربی 
کــه در عنفــوان جوانــی نیــز قــدم در مســیر فقه و فلســفه 
گذاشــته بود. در مقدمه رمان اشــاره شــده که مهم ترین 
منبع این رمــان »فتوحات مکیــه« اســت. او از چه منابع 

دیگری استفاده کرده است؟
بلــه مهمترین منبــع نــگارش ایــن رمــان »فتوحــات مکیه« 
از زندگینامــه  ازعلــوان  کــه  اســت. یعنــی عمــده مباحثــی 
ابن عربــی برداشــت کــرده از کتــاب عظیــم فتوحــات مکیه 
اســت. مســلمًا از منابــع دیگــری هــم بهــره بــرده، او حتی در 
قســمت هایی از رمان چیزهایی درباره ابن عربی نوشته که 
من منبعی بــرای آنها پیــدا نکــردم. البته این مســاله جرمی 
بــرای نویســنده نیســت چــون بــه هــر حــال او رمان نوشــته 
و در رمــان نویســی تخیــل عنصــر مهمــی اســت. نویســنده 
هیچــگاه ادعا نکــرده که یک کتاب تاریخی نوشــته اســت. 
پس از انتشــار این ترجمه بســیاری از طرفداران ابن عربی با 
من تمــاس گرفته و مــدام می گفتند که چرا نویســنده اینها را 
نوشته و منابعش چیســت؟ که من در پاســخ گفتم که چرا از 
من می پرســید و چرا متوجه این نکته نیســتید که نویســنده 

رمان نوشته نه یک اثر تاریخی؟

لحظات عشق ورزی ابن عربی به نظام دختر استادش 
در مکه یعنی شیخ مکین الدین زاهر بن رستم اصفهانی 
چطور؟ می دانیم و در رمان به این نکته اشــاره شــده که 
ابن عربــی »ترجمــان االشــواق« را به خاطــر زیبایی های 
نظــام ســروده اســت. البتــه در ادامــه رمــان مشــخص 
می شــود که نظــام از اوتــاد ابــن عربی اســت و بــه همین 

دلیل است که عشق آنها به سامان نمی رسد.
ح داده و گفته دلــداده دختر  خود ابــن عربــی در مفصــل شــر
گر حســادت  شــیخ زاهر بــودم که ایــن ویژگی هــا را داشــت و ا
حســودان نبود چیزهای بیشــتری دربــاره او می گفتــم. ابن 
عربی ســروده های شــگفت انگیزی درباره ایــن دختر دارد و 
همانطور که اشــاره کردید نام آن »ترجمان االشــواق« اســت 
که من این کتــاب را ترجمــه کرده ام و به زودی توســط نشــر 

مولی منتشر می شود.
اما آنقدر دشــمنان ابن عربی به خاطر »ترجمان االشواق« بر 
او تاختند که اینکــه دوتن از اصحاب ابــن عربی به نام های 
بدر حبشــی و اســماعیل بــن ســودوکین بــه او نامه نوشــته و 
گفتند که قضیه دارد مشکل ساز می شــود و شما فکری برای 
آن بکنید. تا اینکه ابن عربی شــرحی بر »ترجمان االشــواق« 

نوشت به نام »ذخایر االعالق«.
البتــه همانطور که اشــاره کــردم به روایــت عشــق ورزی ابن 
عربــی بــه گاال در ایــن رمــان بســیار ایــراد گرفته انــد؛ اعراب 
به نویســنده و ایرانی ها بــه مِن مترجــم کتاب. ایــن نکته را 

فراموش کرده اند که ابن عربی هم به هر حال آدمی است.
کنــون نیــز جریانــی نوتفکیکی فعالیــت دارد کــه منتظر  هم ا

چنین منابعی است. هرچند که این برداشت ها از متن برای 
کوبیدن اندیشــمندی چون ابن عربی مضحک است اما به 
هر حــال این جریان بــه طرز عجیبــی فعال اســت. آنها حتی 
در مکتوبات و کتاب های تولیدی شــان شــده که با جمود بر 
ظاهر برخی ابیات، ســعی در منحرف نشان دادن ابن عربی 

و جریان فکری اش داشته اند.
میــزان توجه به ابن عربی حد وســط ندارد. یعنــی یا عده ای 
به شدت به او عالقه مندند و به طرز اغراق آمیزی شخصیت 
او را بــاال برده انــد و یا عــده دیگری بــه شــدت او را می کوبند. 
ع مواجهه بــا او درباره  این ویژگی ابن عربی اســت و شــاید نو

شخصیت های دیگر نظیر نداشته باشد.

ترجمه اثر به باور بســیاری از منتقدان درخشــان اســت. 
زبــان اصلــی متــن چــه ویژگی هایــی داشــت؟ بــه عربــی 
کهــن نزدیــک بــود یــا معاصــر؟ در برگــردان بــه مشــکلی 

برنخوردید؟
استادم آقای خرمشاهی می گوید که بهترین ترجمه، تألیف 
اســت. در ترجمه نخســتین کار این اســت که مترجم سطح 
زبانی متن اصلــی را درک کند و بعد با دریافــت درونی خود از 
متن را بســنجد و تحلیل کند کــه آیا مخاطب فارســی همان 
درک خودش از متن را خواهد داشت یا خیر؟ در ترجمه های 
معاصــر بســیار پیــش آمده کــه اصــل اثر یــک فضایــی دارد و 

ترجمه فضایی دیگر و این به نظر من آفت است.
قلم علــوان خیلــی خوب اســت به ویــژه شــروع کتاب بســیار 
اثــر  جملــه  نخســتین  از  مخاطــب  را  ایــن  اســت.  جــذاب 
متوجــه خواهد شــد. خود من نیــز وقتی اثــر را به زبــان اصلی 
می خواندم بــا نخســتین عبــارت متوجه شــدم که بــا کتاب 
متفاوتی روبه رو هستم. ببینید در عالم محسوسات که چیز 
یا امر زیبا وجــود نــدارد، بلکه زیبایــی در عالم خیال انســان 
ع نــگاه و رویکرد علوان بــه عرفان هم  معنا پیدا می کند. نــو

بسیار مهم است.
چگونه اســت که تمــام جهــان دارد به ســمت متــون عرفانی 
می رود تا از آن معنایی دربیاورد، اما ما که در فرهنگ ایرانی در 
بطن عرفان قرار داریم از آن رویگردان هســتیم؟ علوان برای 
نگارش این رمان در دنیا تحسین شد و می دانیم که آبشخور 
رمان او متون صوفیه است؛ اما متاسفانه ما ایرانی ها مدام در 
حال فرار از این متون هستیم و هنرمند مدرنیست ما مدام به 

سمت »چیز«هایی می رود که هیچ اند.

کــه جــا دارد در ادامــه آن  ح کردیــد  بحــث خوبــی را مطــر
مقدمه شــما بــر ایــن کتــاب را مــورد پرســش قــرار دهم. 
شما در مقدمه اشاره کرده اید که میراث عرفانی ما صرفًا 
ادبیات صوفیه اســت. ایــن تقلیل دادن میــراث عرفانی 
نیســت؟ هرچنــد کــه ایــن میــراث در ادبیــات نمــود پیدا 
کرده اما پس وجه انسان ســاز و تربیتی آن چه می شود؟ 
با این رویکرد نمی توان گفت که میراث فلســفه مشایی 

نیز صرفًا ادبیات است؟
بله به نظر من مهمترین میراث صوفیه، ادبیات اســت و آن 
چیزی که عرفــا و اهل تصــوف در زبان آفریدنــد. زبان نقطه 

چگونه است که 
تمام جهان دارد 
به سمت متون 
عرفانی می رود 

تا از آن معنایی 
دربیاورد، اما ما 

که در فرهنگ 
ایرانی در بطن 

یم  عرفان قرار دار
یگردان  از آن رو
هستیم؟ علوان 

برای نگارش 
این رمان در 
دنیا تحسین 

شد و می دانیم 
که آبشخور 

رمان او متون 
صوفیه است؛ 

اما متاسفانه ما 
ایرانی ها مدام در 
حال فرار از این 
متون هستیم و 

هنرمند مدرنیست 
ما مدام به سمت 

»چیز«هایی 
می رود که هیچ اند
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افتراق ما از حیوان اســت و خرد در اینجا نمــود پیدا می کند. 
گر با دیدی فرمالیســتی به این متون نگاه کنیم، این نکته  ا
را درخواهیــم یافت. اصاًل زیبایی شناســی یا جمال شناســی 
هم نقطه مهمی در افتراق انســان با حیوان اســت. التذاذ ما 

از یک اثر واقعًا حاصل یک دستاورد چند هزار ساله است.
زبان مهم ترین دستاورد ماســت و شما با یک کلمه می توانید 
تاریــخ را تغییــر دهیــد. در دوره ای آدم ابلهــی مثل لنیــن را آن 
چنــان بــا کلمــات پروراندند کــه چنــد میلیــون آدم شــیفته او 
شــدند. شــیفتگی که حاصل خرد نبود، چــرا که لنیــن در این 

حدود نبود. این را به عنوان مثال عرض کردم.
کنــون نیــز مهم تریــن تصحیــح از »تذکــره االولیــا« بــه  هم ا
عنــوان یکــی از عالی تریــن متــون عرفانــی مــا بــرای رینولــد 
نیکلســون اســت. او چرا دنبــال تصحیــح تذکره االولیــا بود؟ 
غــور او در ایــن متــن به چــه دلیــل بــود؟ واهلل کــه بــه دنبال 
انسان ســازی نمی گشــت. باور کنید که نمی تــوان بر مبنای 
عرفان، زیســت و خانواده و جامعــه را اداره کــرد. عرفان هنر 
اســت و کاربردی جز التذاذ ندارد. در طول تمدن اسالمی نیز 
مهم ترین هنر خــود عرفان بوده اســت. ما بــرای زندگی نیاز 
داریم تا بر قســمت های حیوانی وجود ما افســار زده شود که 

این کار را قانون انجام می دهد.
مگر مثنوی معنوی چیســت؟ یکســری اخالقیــات. مثنوی 
معنــوی کتــاب اخالقیــات اســت و عرفــان عملــی. مولــوی 
آخوندی بود که شــمس تبریزی را دید. با آموزه های شمس 
بود که شــریعت و طریقت در مولوی ادغام شده و اخالقیات 
به وجود آمد. البته برای این ترکیب شــخصیت بزرگی چون 
مولوی باید وجود داشــته باشــد. با ایــن اوصاف امــا آنچه را 

که مولوی در مثنوی گفته، 90 درصد مردم امروز می دانند.
ایــن از جهــل جهــان ســومی ماســت کــه عرفــان را کاربردی 
می دانیــم. مــا همچنیــن یــک معضــل دیگــری نیــز داریم و 
آن پــروژه حضرت ســازی ماســت و همــه درگیر آن هســتیم. 
مدام می گویند که حضرت موالنــا، حضرت حافظ و... حتی 
پژوهشگر برجســته ای چون محمدرضا شــفیعی کدکنی نیز 
همین را می گوید. آرای اســتاد شــفیعی کدکنی سرشار از این 

مغالطــات اســت. بــه عنــوان مثــال او گفته اســت کــه دیگر 
شــاعری مثل مولوی نیامده اســت! مگر قرار اســت شــاعری 

مانند مولوی بیاید؟
خــود آقــای شــفیعی کدکنی بــه تفضــِل تقــدم اعتقــاد دارد و 
مدام بــه ایــن امــر دامــن زده اســت. بــه دلیــل همیــن تقدم 
مولوی اســت که می گویند مثل مولوی دیگر نمی آید. سؤال 
اینجاســت که چه کســی و با چه منطقی گفته کــه نمی آید و 
گر هم بر فرض شــاعری مثل او بیایــد مگر لطفی  دیگر آنکه ا
دارد؟ مــا به تاریــخ هنــر و ادبیاتمــان نــگاه خطی داریــم، اما 
دیگــران به ویژه پسامدرنیســت ها بــه دســتاوردهای مهمی 
چــون زمــان دایــره ای رســیده اند. در ایــن دیــدگاه بــه زمان 
شــاعری مثل رودکی آمده و هم عرض با شاعر 10 قرن پس از 

خودش قرار می گیرد.
بــه طــور کل نظر مــن ایــن اســت کــه کلیــت آن چیــزی را که 
عرفــان و عرفــای ایــران و اســالم گفته انــد، می تــوان در یک 
جزوه 20 صفحه ای قرار داد. حتی حکمت اســالمی - از عمد 
ایــن واژه را بــه کار می بــرم چون اعتقــادی به ترکیب فلســفه 
اســالمی نــدارم - و آن چیزی کــه از ابــن عربی تا مالصــدرا نیز 
ح شــده، صرفــًا مفاهیمــی چون وحــدت وجود، انســان  مطر
کاًل در حــدود 30  کــه بــه مقدســات قســم  کامــل و... اســت 
صفحه می شود و در همین 30 صفحه هم از ب بسم اهلل اش 

چرایی وجود دارد.
امــا وقتــی متــون ابــن عربــی را مطالعــه می کنــی زبانــش دل 
انســان را می برد و راه روشــنی بر مخاطب در تولیــد و آفرینش 
نوع تــازه ای از ادبیات می گشــاید و این ارزش متــون صوفیه 
اســت. همیــن ارزش نیــز باعــث شــده تــا نویســنده ای مانند 
علــوان از دل محیــط فقــه زده عربســتان بیایــد و چنین متن 
درخشانی را بنویسد. می دانید که در عربستان بیشتر به فقه 
خودشان می اندیشند و محیط های درسی آنجا مدام همین 
بوده و پیوند تصوف با مکتب شــیعه بســیار بیشــتر است. به 
هر حال آنچه که در مقدمه گفتم بیشتر ناظر به همین معنی 
اســت که ما از آن غفلت کرده ایم اما دیگرانی مانند علوان به 

آن روی آورده و آثار درخشانی را آفریده اند.

 وقتی متون ابن 
عربی را مطالعه 

بانش دل  می کنی ز
انسان را می برد 
و راه روشنی بر 

مخاطب در تولید 
ینش نوع  و آفر

تازه ای از ادبیات 
می گشاید و این 

ارزش متون 
صوفیه است. 

همین ارزش 
نیز باعث شده 
یسنده ای  تا نو
مانند علوان از 
دل محیط فقه 

زده عربستان 
بیاید و چنین 

متن درخشانی را 
یسد بنو
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کــه  ای دوســت، در طبیعــت ســه قــدرت غیبــی  بــدان 
گر انسان، تنها به وحی  وجود دارد: وحی، عقل، قلب. ا
گر فقط به عقل بنگرد فیلسوف و  توجه کند ظاهری می شــود، ا
گر هر ســه را بخواهد باید  گر تنها به قلب اهتمام ورزد صوفی. و ا ا
میان آنها پــل بزند، میــان وحی و عقل پل تفســیر اســت، میان 
وحی و قلب، پل تأویل )تشــریح( اســت و میان عقــل و قلب پل 

عشق است. 
ص 224

**
شــهری که غربت را از تو بگیرد برایت وطن می شــود... وطن... 
بــه معنایــی کامــل کلمــه... روزهــای آرامــش... خرســندی... 
هــر طلوع مــژده امیــد و خوش بختــی و هر غــروب نویــد آرامش و 

اطمینان.... 
ص 319

**
از  بیشــتر  راه می رونــد،  کــه  پاهایــی  گاهــی  )در وصــف ســفر( 

چشمانی که می بینند، توان خواندن دارند...
 ص 352

**
عادت، حتی به زیبایی، آفت اســت و نعمت، از یک ســو زیبایی 
را از چشــم آدمی می انــدازد و از ســویی دیگــر او را به امــور مهمتر 
مشغول می کند، بغداد فریبنده و نگارین من، اینک مهر عادت 

خورده بود و از چشم من افتاد... 
ص 359

**
دلگیر بودم نزد شــیخی رفتــم گفت خدا را دریاب... پریشــان به 
نزد شــیخ دیگری رفتم گفت خود را دریاب... برگشتم نزد شیخ 
اول و گله کردم که چه کنم؟ گفت سخن یکیســت، او راه خدا را 

نشانت داد، من خود خدا را.... 
ص 391

**
وقتی خبر رســید کــه در بازار درویشــی به قــدر نیازش کــف بینی 
می کند به اتفاق مرید به نزدش رفت و دید که مردی دست دراز 
کرد تــا درویش )شــمس( فالش گویــد و درویش انگشــتانش را بر 

دست مرد کشید و گفت: بیمار نیستی.
مرد: اما از شدت درد، شب ها خوابم نمی برد.

درویش: درد وضع حمل است.
مرد: وضع حمل؟ مرد هستم. مسخره می کنی؟!

درویش: تو وضع حمل نمی کنی وضع حمل شده ای!
مرد: چه کس مرا وضع حمل کرده!

درویش: روحت!
مرد: ای شــیطان! به خدا که مرا مســخره می کنــی... و عصبانی 

شد و با دشنام رفت...
محیی: این مرد خشمگین رفت، نمی دانست که گل کوره تنها 

با حرارت سخت می شود.
شمس: و عشق با درد کامل می گردد.

محیی: و می پنداشت که پس از مرگ، بار دیگر متولد نخواهد شد.
شمس:، و خداوند هر روز او را به خلقی جدید بدل نخواهد کرد.

محیی: و تو را شیطان نامید.
شــمس: فکر می کند شــیطان بیــرون از وی وجــود دارد حال که 

شیطان، در درون خود اوست.
محیی: با شیطان درون خود چه کنیم؟

شــمس: هیــچ! تــا مــا زنده ایــم او هــم هســت. بیــرون راندنــش 
فایده ای ندارد، نیمی از ما شیطان است.

ک کنیم؟ محیی: قلب خود را چگونه پا
شمس: با عشق!

محیی: هنوز کف دستم را ندیدی و آنچه در دل دارم را می خوانی؟!
شــمس: محیی! در قلــب تو جــز خداوند هیــچ ندیــدم..... من 

وتد چهارم تو هستم!
 ص 456

**
علــم لدنــی آموختنی نیســت و بــا منطــق، درک نمی شــود بلکه 
خداونــد، آن را بــر صاحبــان ذوق فرو می فرســتد و دل هایشــان 
از  پیــش  را  جانشــان  و  می دهــد  قــرار  عقلشــان  از  پیــش  را 

چشمانشان.... 
ص 471

**
خالیــق در کار خداونــد، اعتقاداتی مختلف دارنــد و من به همه 

آنها معتقدم... ابن عربی. 
ص 473

**
انســان به عنوان جهانی کوچک )عالم صغیر( در ســه عالم ســیر 
ک  می کند، روح، خیال و جســم. روح از نغمه الهی، جســم از خا
گی هــای هــردو  خ بیــن ایــن دو قــرار دارد و از ویژ و خیــال در بــرز
بهره مند اســت شــیخ ابن عربی ریشــه خیال را در واقعیت عینی 
می داند. او خیال را نه تنها عنصر تشکیل دهنده ذهن بلکه کل 
عالم می داند خیال های منفرد ما انســان ها، نهرهای بســیاری 
هســتند که در شــبکه بی نهایــت از خیــال در هم تنیــده، خیال 

محور دغدغه های انسانی است!...
 ص 503    

پل عشق
گزیده هایی از کتاب »گاه ناچیزی مرگ«
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»ماجــرای  دوم  قســمت  گرفتیــد  تصمیــم  چــرا 
نیمروز« را هم بسازید؟

اتفاق خیلــی عجیبی نیفتاده اســت. واقعیت این بــود که ما 
کترهایــی در ماجرای نیمروز داشــتیم که جــذاب بودند.  کارا
کران و شبکه نمایش خانگی  فیلم هم در سطح جشــنواره و ا
کترها را  گر، ایــن کارا دیده شــد. احســاس کردیــم کــه تماشــا
دوســت دارد و می تــوان کار را بــا ایــن شــخصیت ها در قصــه 

دیگری هم پیش برد.
 

انتخاب برهه عملیات مرصاد، به خاطر حساســیت های 
خاصش، کار را سخت نمی کرد؟

ایــن مقطــع خیلــی دراماتیــک بــود. بــه لحــاظ داســتانی نیز 
پرتنش و جذاب بود که می شــد یک قصه جذاب را بر اساس 
آن تعریف کــرد و به نظرم می شــد یک فیلم درام خــوب از آن 
ســاخت. وقتی بشــود درباره چیزی، قصه ای تعریف کرد، ما 

سراغ آن می رویم.
 

شــما روی نقاطــی از تاریــخ انقــاب دســت می گذارید که 
خیلی هــا جــرأت نمی کننــد ســمت آن بروند. چطــور این 

ماجراها را حل می کنید؟
خب بله این مسأله وجود دارد که البته مسائل این چنینی را 

تهیه کننده محترم حل می کند.
 

کــه مخاطــب  کدگذاری هــا در فیلــم هســت  یــک ســری 
گاه آن را با امروز مقایســه کند، درست  به صورت ناخودآ

است؟
طبیعتــًا فیلمــی کــه بــه درد امــروز و زمانــه حاضــر ما نخــورد، 
ارزشــی نــدارد و اصــاًل چــرا بایــد آن را بســازم. هــرگاه فیلمی با 
موضوع تاریخی می سازم سعی می کنم ببینم چه پیوندی با 

زندگی امروز ما برقرار می کند.
 

»ماجرای نیمروز 2« چه مناسبتی با امروز ما دارد؟
حتمًا پیوند دارد، چون ماجرای نیمروز گذشته ماست و یک 
موضوع زنــده اســت و مبــدأ شــکل گیری دورانی اســت که ما 
امروز میراثش را به ارث برده ایم. این بازگشت به مبدأ باعث 
کمک به فهــم بهتر گذشــته و درک روزگاری اســت کــه در آن 

زندگی می کنیم.

یعنــی شــما از تاریــخ اســتفاده می کنیــد کــه از اشــتباهات 
گذشته جلوگیری شود؟

بلــه، همین طــور اســت. ما شــهروندان ایــن جامعه هســتیم 
و الزم اســت بدانیــم چــه حوادثــی را از ســر گذراندیــم و چــه 

روایت مرصاد
گفتگو با کارگردان »ماجرای نیمروز 2؛ رد خون«

محمدحسـین مهدویـان بعـد از »التـاری« بـا »ماجـرای نیمـروز؛ رد خـون« بـه 
سـراغ سـوژه قدیمـی خـودش بازگشـت. بـاز هـم رفـت سـراغ آدم هـای داسـتان 
قبلی اش، از کمال و صادق بگیر تا مسعود و عباس. این بار آنها را در موقعیتی دیگر قرار 
داده است؛ اما بزرگ تر و حساس تر. جایی که باید تصمیم بگیرند و در اینجا موقعیت 
دراماتیک تـر اسـت، چـون پـای افـراد خانـواده در میـان اسـت، پـای احسـاس و عاطفـه 
در میـان اسـت و البتـه پـای تصمیم گیـری بـزرگ. »ماجـرای نیمـروز؛ رد خـون« داسـتان 
عقـل اسـت در میانـه درگیـری عواطـف و احساسـات، آنجـا کـه وسـط تنگـه مرصـاد بـه 
دنبال پاک کردن ننگ خیانت از پیشانی خود باشی، حتی اگر موسی خیابانی را زده 
باشـی. »ماجـرای نیمـروز؛ رد خـون« فیلـم مهم و اسـتراتژیکی اسـت. مهدویـان در فیلم 
چند پله عقب تر رفته است. به آخرین ماه های جنگ می پردازد و البته به منافقین. پا 
به اردوگاه اشـرف می گذارد و به شـما نشـان می دهد در آن اردوگاه جهنمی چه بر سـر 
جوانان فریب خورده این مملکت آمده است. به مناسبت اکران این فیلم »صبح نو« با 

محمدحسـین مهدویان، کارگردان این اثر گفتگویی انجام داده  اسـت.  
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اشتباهات و خطاهایی داشتیم.
  

فضای فیلم ممکن است برای معاصران ما )متولدین دو 
دهه اخیر( درک نشده باشد، مثل مسائلی که در جامعه 
تی  ح شــده و باعــث ایجاد ســؤاال دربــاره منافقیــن مطــر
شــد. به نظرم مســائلی که فیلــم  درصدد بــوده قصه آن 
را بگویــد کامــًا درآمده و بــرای مخاطــب کامًا قابــل باور 

است!
در مورد مخاطب که نمی توانیم بگوییم قانع می شــود یا نه؛ 
به خودش بســتگی دارد. ایــن فیلم یک قصه اســت که یک 
مقطعی را تعریف می کند. من یک قصــه را تعریف کردم و هر 
قضاوتی می توانــد درباره اش شــود و دنبــال اقنــاع و عدم آن 

درباره هیچ پدیده سیاسی نبودم.
  

کــه در بســتر تاریــخ تعریــف می شــود  باالخــره قصــه ای 
مستعد حواشی و جنجال است.

بله، این مســأله هســت! البته من خیلی تمایلی نداشــتم که 
قصه فیلم سراغ مقاطع خیلی حساس -که نشود راجع به آن 

همه جانبه حرف زد- برود و فاصله خودم را حفظ کردم.
 

مصاحبه هــای  در  فیلــم  تهیه کننــده  رضــوی،  قــای  آ
خودشــان بــه موانع و مشــکاتی کــه در راه ســاخت این 
فیلم بود اشاره کردند. مقداری درباره این موانع بگویید 

که چه مسائلی بودند؟
البته ایــن موانــع برای مــن هم بــود؛ امــا نکته این اســت که 
شــاید ایشــان بــه ایــن معنــا تهیه کننده انــد و بیشــتر بــا ایــن 
مشــکالت مواجه بودند؛ اما متأســفانه اثر این موضوعات به 

ما هم منتقل و بعضًا باعث اذیت گروه می شد.

اینکه شما به عنوان فیلمساز دست روی مقطع حساس 
گذاشــتید، جــای تشــویق دارد؛ نــه اینکــه در راه  نظــام 
ســاخت چنیــن فیلم هایــی مانع تراشــی بشــود. چــون 
مــا می دانیــم درباره چــه ســازمان مخوفــی فیلم ســاخته 
می شود و آن وقت ایجاد این موانع باعث تعجب است!

نکته این اســت که زیرســاخت های مــا برای ســاخت چنین 
فیلم هایی در ســینما مناســب نیســت و گاهی برای  ســاخت 
این فیلم ها باید موانع و مشکالت را هم پذیرفت. من و آقای 
رضوی به عنــوان تهیه کننــده تصمیم به ســاخت ایــن فیلم 
گرفتیم، ولــی ضرورتًا دیگران ممکن اســت چنین احساســی 
درباره این مسأله ما نداشته باشند. ما مشکالتی داریم و باید 

حلش کنیم و تا حد توان این مشکالت را حل کردیم.
  

منظورتان از زیرساخت چیست؟
اآلن برای ســاخت یک فیلــم در این موضوعــات محدودیت 
زیادی وجود دارد و این محدودیت ها ســاخت فیلم را مشکل 
می کند. حداقلش این اســت که ما برای ســاخت این فیلم ها 
بایــد از تجهیــزات واقعــی اســتفاده کنیــم و  ایــن یعنــی بایــد 
ارگان ها و ســازمان هایی را که کار نظامی می کنند، به صورت 

مداوم متقاعد کنیم که بتوانیم بسازیم و مدام باید در تعامل 
باشیم تا بتوانیم فیلم را بسازیم. این کار در هنگام فیلمسازی 
خیلی ســخت اســت و بعضًا باعث اعصاب خردی کل عوامل 
کــران و تماشــاچی  می شــود.  محدودیت هــای اقتصــادی، ا
باعث می شود ســاختن این مدل فیلم ها سختی های خاص 
خــود را داشــته باشــد و وقتی مــا می رویم ســمت ســاخت این 

فیلم ها باید آن مسائل و مشکالت را حل کنیم.
 

گفته می شــود دنیــای درونی شــخصیت های فیلم شــما 
قربانی واقع گرایی فیلم شما می شوند. به شخصیت ها 
نزدیــک نمی شــود و مــا از دور شــخصیت ها را می بینیم. 
مثًا از گذشــته کمال چیزی نمی دانیم. از یک جایی وارد 

فیلم می شود. چقدر این مسأله را قبول دارید؟
واقعیت این  اســت که ایــن مســأله را باید از کســانی که فیلم 
را می بینند بپرســید. من برای این مســأله که گفتید، تالشی 
نمی کنم؛ شــاید باشــد، شــاید هم نباشــد! ولی این بــرای من 
یک اســتراتژی نیست. این مســأله قضاوتی است که ممکن 
است درست باشد یا نه. شخصیت کمال و صادق محصول 
فیلم دیگری اســت کــه ما ســاختیم و آن قــدر جــذاب بود که 
دوباره بــا آنها فیلــم ســاختیم. اآلن کنــش این ها را بــا حال و 
کتر قــوی هســتند و اینکه  هوای دیگــری می بینیــم. دو کارا
گــر بخواهیم  درونیــات چیســت بســتگی بــه خــودش دارد. ا

کتر را بیان کنیم، باید سریال بسازیم. گذشته هر کارا
 

بحــث منافقیــن در تاریــخ مــا ســابقه دار اســت. مــا در 
این باره هــم ســند داریــم و هم فیلــم. مثــًا وقتــی درباره 
شست وشــوی مغــزی صحبــت می کنیــم، مهــم اســت 
کــه چگونــه آن را در فیلــم نشــان بدهیــم؛ اتفاقــی کــه بــه 
خوبی در دل فیلم نشسته است. برای نزدیک شدن به 

حوادثی که در فیلم است چه کاری کردید؟
پژوهش! مــا هر کاری کــه می کنیم ناشــی از پژوهش اســت. 
گــر عقبــه تاریخــی و واقعــی داشــته باشــد. ایــن  بخصــوص ا
مســأله نــه فقــط بــرای ایــن فیلــم بلکــه بــرای هــر موضوعی 
الزم اســت. ما کــه مــدام دربــاره خودمــان فیلم نمی ســازیم، 
بلکه دربــاره زندگی های دیگــر فیلم می ســازیم و ناچاریم که 

پژوهش داشته باشیم.
  

چقدر با افرادی که بعضًا تواب و بریده از ســازمان بودند، 
مواجهه داشتید؟ یا فقط متکی به پژوهش خود بودید؟

بله، صحبت کــردم. نه فقط به خاطر ســاخت ایــن فیلم؛ اما 
در پژوهش های قبلی با این طیف افراد صحبت هایی کردم.

 
تا چه زمانی بــر همین منــوال قصه های منطبــق بر تاریخ 

می سازید؟
این مسأله یک عالقه شخصی است و تا وقتی که تماشاچی 
داشته باشد و حرفی برای زدن باشــد، قطعًا ادامه می دهم. 
ان شــاءاهلل مــردم هــم ایــن فیلــم را ببیننــد و آن را دوســت 

داشته باشند.    

 برای ساخت 
یک فیلم در 

این موضوعات 
یادی  محدودیت ز

وجود دارد و این 
محدودیت ها 

ساخت فیلم را 
مشکل می کند. 
حداقلش این 

است که ما برای 
ساخت این 

فیلم ها باید از 
تجهیزات واقعی 

کنیم  استفاده 
و  این یعنی 

باید ارگان ها و 
سازمان هایی 

کار  را که 
نظامی می کنند، 
به صورت مداوم 
کنیم که  متقاعد 
یم  بتوانیم بساز
و مدام باید در 

تعامل باشیم تا 
بتوانیم فیلم را 

یم بساز



فرهنگ و هنر

آذر  98       مشاره  5614
 دوره جدید

امــام را دوســت داشــتند کــه یک جاهایــی از برخــی مســائل 
چشم پوشــی می کردنــد. ایــن را نمی تــوان لزومــًا بــه معنای 
ســادگی آنها دانســت. اینکــه چندبــار می گوید من موســی را 
زدم به این خاطر اســت کــه کارهایی که بــرای انقالب کرده 
برایــش مهم اســت؛ زندگــی اش را وقف جمهوری اســالمی و 

نظام کرده است.

و همیــن آدم در دوگانــه وظیفــه و عاقــه بــه خواهرش یا 
همان »ردخون«، دومی را انتخاب می کند؟

مــن را مجبــور می کنی که بــاز هــم مخالفــت کنــم! خواهر را 
گــر این اتفاق در وســط عملیــات مرصاد  انتخــاب نمی کند. ا
خ مــی داد مــن بــا شــما موافــق بــودم؛ می گفتــم »کمــال« از  ر
دشمنی آدمی که اسلحه به دست گرفته و جلوی رزمندگان 
اســت به خاطر عاطفه خواهــر و برادری، چشم پوشــی کرده 
اســت. »کمال« از جایی بــه بعد دیگــر انگیزه شــخصی پیدا 
می کنــد. می گوید خواهــرم بــه آرمان های من پشــت کرده و 
دیگر رویم نمی شــود به کســی بگویم او خواهرم است. عماًل 
دوراهــی کمــال در پایــان فیلــم، دوراهــی بیــن نفســانیت و 

انسانیت است.

شــخصیت »صــادق« چطــور؟ او برخــاف فیلــم اول کــه 

دور راهی
نفسانیت و انسانیت

گفتگو با نویسنده  فیلمنامه »ماجرای نیمروز 2؛ رد خون«

نوشـته اند.  امینـی  ابراهیـم  و  تراب نـژاد  حسـین  را  »ردخـون«  فیلم نامـه 
تراب نـژاد فیلم نامـه فیلم هـا و سـریال های مشـهوری را نوشـته و این بـار بـا 
ابراهیـم امینـی کـه فیلم نامـه قسـمت اول را نـگارش کـرده بـود همـکار شـده اسـت. 
بـرای بررسـی بیشـتر ایـن فیلـم بـا حسـین تراب نـژاد یکـی از نویسـندگان ایـن فیلـم 

گفتگویـی انجـام شـده کـه در ادامـه می خوانیـد.  

گر مخاطبی فیلم اول را   آیا شخصیت پردازی های »ردخون« طوری هست که ا
ندیده باشد، با آن همراهی کند و آنها را بفهمد؟

کتــری به طور مجزا  بله. به نظرم لزومــی ندارد مخاطب حتمــًا فیلم اول را دیده باشــد. هر کارا
برای خــودش اول، وســط و آخــر دارد. جایــگاه هرکدام از آنها در قصه مشــخص اســت. شــاید 
تک دیالوگ هایی باشــد که مخاطب را به فیلم اول ارجاع دهد؛ اما آنها لزومًا پیش برنده قصه 
نیســتند؛ مثل جمله کمال که می گوید من همانم که موســی خیابانی را زدم. قاعدتًا کسی که 

فقط کمی از تاریخ بداند ماجرا را می فهمد.

ایده اولیه »ردخون« با آنچه خروجی فیلم شد چقدر تفاوت دارد؟
آنچه ما در ابتــدا روی کاغذ آوردیــم با چیزی کــه روی پرده اســت، تفاوت زیادی نــدارد. قبل 
از نــگارش فیلم نامــه در صحبت هایی کــه با ابراهیــم امینی و ســیدمحمود رضوی داشــتیم، 
بنا بود قصــه را از ماجرای مرصاد شــروع کنیــم. بعدتر که محمدحســین مهدویان با ما جلســه 
گذاشــت نظرش این بود کــه نیمــی از فیلــم اطالعاتی و نیــم دیگــر در فضای عملیــات مرصاد 
باشد. داســتان افشین و همســرش در نســخه اولیه مرصاد هم بود؛ اما در نســخه بعدی فرم و 

نوع روایتش را تغییر دادیم.

تصور خودتان را از شخصیت »کمال« و »صادق« می گویید؟
»کمــال« از ابتدای انقالب درگیر مســائل کشــور بوده و با شــروع جنگ به جبهه مــی رود. آنچه 
طی تحقیقات به آن رســیدیم این بود که به دلیل طوالنی شــدن جنگ فضای جبهه ها کمی 
دچار رخوت شده بود. به همین دلیل برخی ها ترجیح شــان این بود که در کنار جبهه و جنگ 
به کارهای دیگــری از جمله کارهای جهادی مشــغول شــوند. مصداق عینــی اش را بخواهم 

گرد مشغول به کار شده بود. بگویم؛ مرحوم حاج عبداهلل والی که در بشا

ک، تندخو،  درباره ویژگی های شخصیتی آنها می گویید؟ آیا می توان »کمال« را فردی دل پا
مانده در گذشــته که مدام تکرار می کند من کسی هستم که موســی خیابانی را زدم و البته 

ساده دل که با دیدن عکس امام در کیف پول آن مرد به او اعتماد می کند، دانست؟
بــا ســاده دل بــودن موافــق نیســتم. جوان هــای آن دوره اصــواًل آدم هایــی بودند کــه آن قدر 
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بــود در »ردخــون«  فــردی باهــوش و دوست داشــتنی 
وقتی مســبب شکســت یک عملیــات برون مرزی اســت 
به راحتــی می گویــد: دیکتــه نانوشــته کــه غلــط نــدارد! او 

عوض نشده است؟
نــه، عــوض نشــده اســت و چــون جنبه هــای دراماتیــک 
قصــه در »ردخــون«، پررنگ تــر از »ماجــرای نیمروز« اســت، 
الیه هــای دیگــر شــخصیت ها بــرای مــا رو می شــود. متوجه 
نمی شــوم چرا می گویی دوست داشــتنی نیســت. او بــا تمام 
وجود، حتی رفاقت هایش را کنار می گــذارد تا به وظیفه اش 
کــه  عمــل کنــد. تلــخ بــودن، لزومــًا بــه ایــن معنــی نیســت 

دوست داشتنی نیست.

قهرمان »ردخون« کیست؟
قهرمان »ردخون« تیم کمال، صادق و افشین است.

یعنــی همســر »افشــین« و خواهــر »کمــال« ضدقهرمان 
هستند؟

ضدقهرمانــی اســت کــه در طــول قصــه نســبت بــه ســازمان 
در  کــه  جنایاتــی  می بینــد،  را  زهــره  می شــود.  مســاله دار 
بــه  نســبت  و  می بینــد  را  افتــد  مــی  اتفــاق  بیمارســتان 
آرمان هایش شــک می کند. این ســؤال برایــش پیش می آید 

کــه من چــه چیــز را فــدای چــه کــرده ام؟! در متــن دراماتیک 
گر  شخصیت ها از نقطه یک به نقطه دیگر حرکت می کنند. ا
از ابتدا می خواســتیم همســر »افشــین« را عضوی از منافقین 
نمایش دهیم که مانند ســران مجاهدین خلق )منافقین( از 
ابتدا تا انتها به تفکر خودش پایبند اســت ماجرا جور دیگری 

می شد. بدین شکل او عماًل تبدیل به تیپ می شد.

برخی از منتقدان مدعی هستند شخصیت های زن فیلم  
قربانی دعوای دوطرف ماجرا هستند. نظرتان چیست؟

 اصواًل قربانی بودن یکی از تئوری هایی است که ما براساس 
کتــر قربانــی اســت؛ اما نه  آن فیلم نامــه را نوشــتیم. ایــن کارا
قربانی دعوای بیــن منافقین و جمهوری اســالمی. او قربانی 
زیاده خواهــی، تفکــرات دگــم و جاه طلبانه مرکزیت ســازمان 
اســت.  رأس ســازمان این تئوری را داشــته اند. مدعی بودند 
آنهــا باید بــه خــدا پاســخگو باشــند و نیروها هــم باید بــه آنها 
جواب بدهنــد. در پروســه شست وشــوی مغــزی، ایــن تفکر 
تبدیل به یک ایمان در بین نیروها شده است. همان ایمان 
کنون در داعشــی ها می بینیم. ایمانی تقلبی  منحرفی که ما ا
که توســط باالدســتی ها طراحــی و القا می شــود تا منافع شــان 
تأمین شود. بدنه سازمان مجاهدین در این پروسه، قربانی 

تفکرات منحرفی شدند که آنها را به بازی گرفته بودند.    

 اصواًل قربانی 
بودن یکی از 

تئوری هایی است 
که ما براساس 
آن فیلم نامه را 

نوشتیم. او قربانی 
یاده خواهی،  ز
تفکرات دگم 
و جاه طلبانه 

یت سازمان  مرکز
است
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وام آنان که معتدل بودند
مردمانی که اهل دل بودند

مردمانی که وام می دادند
به گرفتار، شام می دادند
نه که بیچاره را تباه کنند

چون گدایان به او نگاه کنند
ای خوشا وام های عهد قدیم

وام موال به مستحق و یتیم
وام پر خیر و وام بی اجحاف

بی نیاز از هزار تا پاراف
باعث خیر و انبساط روان

نه از این وام های زوج جوان
آنکه تا کارد برعصب نرسد،

نرسد تا که جان به لب نرسد
ج یک روزه وام هایی که خر

جای آن تا سه سال می سوزه!

     نامه هاى مرد ذلیل
چه حاجتی به قاصد و پست و پیك؟

عیال نازنین، سالم علیك
گه بتونم با خط و نامه هم ا

به خدمتت سالم می رسونم
رفتی و دوریتو بهونه کردم
سالم گرم و عاشقونه کردم

دلت که سرد و خسته بود و غم داشت
سالم گرم و عاشقونه کم داشت

هم آشیون من تو این لونه اى
کفتر َجلد بوم این خونه اى

پرهاتو چیدم که یه َوخ با پرت
پر نکشی پیش پدر مادرت

تو بی خبر رفتی و پر خریدى
تا چشم به هم زدم، یهو پریدى

پرزدى و تو خونه کاشتی منو
دلت اومد تنها گذاشتی منو؟

با اینکه تو همین دهات و شهرى
با من دو ماه آزگاره قهرى

نیومد از تو نامه اى، کالمی
نه تو پیام گیرمون، پیامی

بهم ندادى از موارد ذیل
نه آى دى و نه پی ام و نه ایمیل

هیچ نمی گی شوهرم االن کجاست؟
تاج سرم، سرورم االن کجاست؟

هیچ نمی گی موهاشو کی می جوره؟
هیچ نمی گی رخت هاشو کی می شوره؟

کش چیه؟ هیچ نمی گی خورد و خورا
کش چیه؟ وصله رخت چاك چا

دورى تو، پاك خل و دیوونم کرد
بیا و پر بزن به خونه برگرد…   

آذرماه سالگرد درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد )مالنصرالدین( شاعر، نویسنده و 
طنزپــرداز اســت. در تابســتان 1371 کیومــرث صابــری فومنــی )گل آقا( در پاســخ به 
ســؤال مصاحبه کننــده روزنامه ابرار که می پرســید: »چشــم امیدتــان در طنز نویســی امروز به 
کیســت؟« می گوید: »…قلمی که عبید و دهخدا در دســت داشــتند، االن بی صاحب نیســت. 
طنز دارد جان می گیرد. یکی از مشــهورترین طنزنویســان امــروز ما ابوالفضل زرویــی نصرآباد 

فقط 23 سال دارد! چراغ ها دارند روشن می شوند. شهر چراغانی خواهد شد…«. 
چند شعر طنز او را مي خوانیم:

واقعًا بنده نیز
 بی خبرم!

     گراني بنزین
یک سالم بلند و گرم و لطیف

به شما مردم بالتکلیف
مردمان نشسته در ماشین

نگران گرانی بنزین
به شما مردمی که حیرانید

آخر قّصه را نمی دانید
به شمایی که از جنوب و شمال

می کنی دایم از حقیر سؤال
که: »فالنی، شما که آنجایی

به تمام امور دانایی،
گر رد شد نیِم آغاِز سال ا

وضِع بنزین چگونه خواهد شد؟
واقعًا »سوخت« از کمرکِش سال

کوپنی می شود - زبانم الل-؟
گر حتمی است کوپنی بودنش ا

صحبت واردات و الیحه چیست؟
به تو گر خواهی افتخار کنیم
تو بفرما که ما چه کار کنیم؟

ما مگر نقِش روی دیواریم
یا خدایی نکرده، بی کاریم؟
در پِس پرده هرچه بود، بگو
کار داریم، تند و زود بگو... «

**  
اطالعات من ز وضِع اخیر

هست در حِدّ اّطالِع وزیر
یعنی االن که خوب می نگرم

واقعًا بنده نیز بی خبرم!

     در فضیلت وام
وام، َبد بوده از قدیم و ندیم
باز هم وام های عهد قدیم!
از همان وام    های حاج امین

وام بی دنگ و فنگ و بی تضمین
وام بی قیل و قال و بی تعجیل

ضامنش اشک چشم و تارسبیل
وام هایی همیشه در حرکت

وام هایی حالل و پر برکت



گفتگویـی بـا نویسـنده رمـان »کتیبـه ژنـرال«  در اولیـن مطلـب ایـن بخـش 
کتـاب »یـک محسـن عزیـز« و  گزارشـی از معرفـی  را می خوانیـم و پـس از آن 
یادداشـت هایی بـر رمان هـای »سـتاره ها هـم می میرنـد« و »رویـای بی قـرار« 
کتابخوانـی«  کـودکان بـه  را از نظـر می گذرانیـم. »یـازده ترفنـد بـرای جـذب 
کتابخوانـی  و »کتابخوانـی بـه سـبک نویسـندگان« مطالبـی دربـاره ترویـج 

کـه در انتهـای ایـن بخـش خواهیـم خوانـد. هسـتند 

کتاب

 58

ستاره ها هم می میرند
کنید کتاب بزرگ  کودکان را با 
کتابخوانی به سبک نویسندگان
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درآمد، عالقه مند شدم تا به او بپردازم.
در مجلــس چهلــم او، وقتــی از شــهید مرتضــی جاویــدی و 
شهید اســکندری به عنوان دو شهید شــاخص استان فارس 
یاد شــد،  تصمیم گرفتم زندگینامه ایشــان را بنویســم؛ چون 
همانطور که اشــاره کردید کتاب »تپه جاویدی- راز اشــلو« را 
برای شــهید جاویدی نوشــته بودم و کتاب پرطرفداری شــد 
کنون در انتشــارات ملــک اعظم به چاپ پانزدهم رســیده  و ا
است. در هنگام نوشتن برای شهید اسکندری متوجه شدم 
که علی رغم اینکه با او دوســت بودم، نتوانســتم او را درست 
بشناســم. شــخصیتی عجیب که می تــوان به چشــم »میوه 
انقــالب« بــه او نــگاه کرد تــا نســل چهارمــی کــه در پــی ثمره 
انقالب اسالمی می گردد، با او آشنا شــود. می توان اسکندری 
را بــه عنــوان میــوه انقــالب بــه نســل چهــارم چشــاند. چون 
در تحقیقــات میدانــی که مــن پیش رفتــم متوجه شــدم که 
تعریف این شــخصیت فراتــر از صفحات محــدود یک کتاب 

معمولی است.
عبداهلل اســکندری در شــهر قصرالدشــت متولد شــد و تولد در 
این شــهر خودش یک داســتان اســت چرا که شــهر با قدمت 
تاریخی اســت و قدمت آن از شیراز هم بیشتر است. موقعیت 
مکانی این شــهر با باغ های وســیعی که در شمال شــهر دارد، 
هوای شیراز را تأمین می کند. داستان های تاریخی بسیاری 
خ داده که ماجرای حافظ و تیمــور لنگ یکی از  در این شــهر ر

مهمترین آنهاست.

در ســال های اخیر معمواًل برای شــهیدان شــاخص ابتدا 
از مســتندنگاری بهــره  می گیرند. چــرا قالب رمــان را برای 
این شخصیت انتخاب کردید و چرا نوشتن این کار این 

همه به طول انجامید؟
تحقیقات وســیع میدانی بــرای این کار صــورت گرفت و این 
کار را به ســمت رمان برد. با توجه به اینکه شــهید اسکندری 
در طول هشت ســال جنگ در جبهه حضور داشت و ده ها بار 
زخمی شده بود، از فعاالن انقالب اســالمی بود، فعالیت او در 
سوریه و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از نداشتن یک 
رمان مانند »جنــگ و صلح« بــرای دفاع مقــدس گالیه کرده 
بودند، تصمیم گرفتــم این کتــاب را در قالب رمان بنویســم 
زیرا شــخصیت شــهید اســکندری قابلیت نوشــتن کتابی در 
ایــن انــدازه را داشــت. بــه همیــن دلیــل یــک ســال پژوهش 

تبدیل به پنج سال شد.
جالــب اینکه تا آخریــن لحظه مــن نمی توانســتم نامی برای 
این کتاب انتخــاب کنم تا زمانی که به ســوریه اعزام شــدم. 
گویــی کــه خــود شــهید مانــع از ایــن بــود کــه تــا وقتــی محل 
شهادت و عملکرد او را ندیده ام، برای کتاب او نامی انتخاب 
کنم. در این ســفر نام »کتیبه ژنــرال« را برای کتــاب انتخاب 
کردم. چون محل شهادت او در »کتیبه« یا »تل مورک« بود. 
شــهادت او ســبب نجات یــک گــردان ایرانــی شــد. از طرفی 
زندگینامــه شــهید اســکندری کتیبه مانــدگاری بــود. جالب 

اینکه داستان کتاب هم در 22 کتیبه پایان یافت.
بهانــه نوشــتن ایــن کتــاب شــهید اســکندری بــود امــا تاریخ 
انقــالب اســالمی از ســال 1342 تــا پیــروزی انقالب اســالمی، 

شــما پیش از ایــن هــم در کتاب دیگــری به نــام »تپــه جاویــدی« به یک شــهید 
شاخص استان فارس شــهید مرتضی جاویدی پرداخته بودید. شهید عبداهلل 
اســکندری نیــز از شــهیدان شــاخص اســتان فــارس اســت. خودتــان بگوییــد کــه چــه 

ویژگی هایی در زندگی این شهید باعث شد تا به زندگی ایشان بپردازید.
شــهید اســکندری شــخصیت خاصــی داشــت و صادقانــه صحبــت می کــرد. او از دوســتان و 
هم رزمــان، همــکاران و رفیقــان من بــود که بــی آنکــه بدانم بــرای نخســتین بــار در عملیات 
دهالویــه در سوســنگرد بــا او برخورد داشــتم. مــن نمی دانســتم کــه او در این عملیــات حضور 
داشته اما دوســتی ما تا قبل از شــهادت ایشــان هم ادامه داشــت. نهایتًا با توجه به رفاقتی که 
داشتیم و اینکه او جزء نخستین شهیدانی بود که سرش توسط داعش بریده شد و به چرخش 

حـدود پنـج سـال از زمـان انتشـار خبر در دسـت نگارش بودن داسـتان شـهید 
بریـده  داعـش  توسـط  سـرش  کـه  شـهدایی  اولیـن  از  اسـکندری،  عبـداهلل 
شـد، می گـذرد. اکبـر صحرایـی بـه مـدت پنـج سـال بـا تحقیـق میدانـی، مصاحبـه 
در  را  ژنـرال  کتیبـه  صفحـه ای  رمـان ۱۰۰۰  مسـافرت،  و  گوناگـون  شـخصیت های  بـا 
دو جلـد تحـت عنـوان قصرالدشـت و قمحانـه توسـط انتشـارات شـهید کاظمـی بـه 
چـاپ رسـاند. رمانـی کـه حـوادث بیـش از ۶ دهـه قبـل از انقـاب اسـامی و پـس از آن 
را شـامل می شـود. اکبـر صحرایـی نویسـنده کتـاب تـازه نشـر »کتیبـه ژنـرال« معتقـد 
اسـت که شـخصیت شـهید اسـکندری سـبب شـد کتـاب »کتیبه ژنـرال« اثـری همتای 
»جنگ و صلح« تولستوی شود. او این رمان را به نحوی »جنگ و صلح« نویسنده 
می دانـد چراکـه رمـان بـه نحـوی روایتگر تاریـخ و رویدادهای متعدد انقاب اسـامی 
اسـت؛ درسـت مثل جنگ و صلح تولسـتوی. زندگی متفاوت شخصیت اصلی رمان 
»شـهید عبـداهلل اسـکندری« و اعظـم همسـر او، حلیمـه خاتـون مـادر او، سـرهنگ، 
منیـژه، هومـن و ده هـا شـخصیت دیگـر کـه در طـول رمـان تجزیه و تحلیل می شـوند، 
ایـن اثـر را تبدیـل بـه یـک رمان شـخصیت محور کرده اسـت. »مهر« بـا اکبر صحرایی 

دربـاره اثـر تازه نشـرش گفتگویـی داشـته  اسـت کـه در ادامـه می خوانیـد.  

ک صدای پژوا
چند نسل

گفتگو با نویسنده رمان »کتیبه ژنرال«

شیما دنیادار رستمی
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جنــگ تحمیلی، مســاله منافقیــن و حضــور ایران در ســوریه 
در این مجموعــه روایت می شــود.  خیلی از وقایعی که نســل 
چهارم انقالب با آنها آشــنا نیســتند در این کتاب آمده است. 
بــا توجــه بــه مصاحبه هایــی که بــا خانــواده و همســر شــهید 
اســکندری داشــتم، شــخصیت او تک بعــدی نبــود و روابط 

عمیق عاطفی با خانواده اش داشت.

چــه ویژگی هــای دیگــری ایــن کتــاب را از نظــر فرمــی بــه 
»جنگ و صلح« تولستوی شبیه کرده است؟

تولستوی نیز برای نوشتن جنگ و صلح پنج سال به تحقیق 
میدانی در جبهه ها پرداخت و من هم خوشبختانه توانستم 
کتــاب انجــام دهــم. از  تحقیقــات وســیعی بــرای نوشــتن 
تکنیک فلش بک برای نوشــتن ایــن کتاب اســتفاده کردم. 
شــروع رمان از ســوریه اســت و در ادامه حوادث و محتواها در 
ظرفی ریخته شــده اســت که آن را به آثار مهم جهان نزدیک 
می کند. از طرفی کالم رهبری در ذهنم بود که آرزوی نوشتن 
رمانــی چــون »جنگ و صلــح« بــرای انقــالب اســالمی و دفاع 
غ«،  مقدس داشــتند. من آثار دیگری چون »30 مرد و سی مر
»حافظ هفــت« و... نوشــته بــودم کــه در آنهــا هم بــه وقایع 
انقالب اشــاره کرده بودم اما باز هم برایــم راضی کننده نبود. 
تا آنکــه وقتــی با شــخصیت عبداهلل اســکندری آشــنا شــدم، 
دیدم بســیار قابلیت پرداختن به انقالب اســالمی دارد. واقعًا 
اصطــالح »موجیم کــه آرام نگیریم« در شــخصیت او متجلی 
بــود. او آرام و قــرار نداشــت. تــازه زمانــی که بازنشســت شــد، 

فعالیت هایش به نوعی آغاز شد.
از طرفــی در تمــام ســال های جنگ نیــز حضور داشــت. پس 
می توانســتم تاریخ جنگ را نیز بازگو کنم. در انقالب اسالمی 
نیز مورد تعقیــب و شــکنجه در کالنتری قــرار گرفــت. در این 
رمــان هــزار صفحــه ای 100 شــخصیت خودشــان را معرفــی 
می کننــد و نقــش دارنــد. برخــی در حــد تیــپ و برخــی در حد 
شــخصیت. این ها مواردی بود که می توانســت ســبب شود 
من کتابی بنویســم که بتوانم آن را به نوعی »جنگ و صلح« 
انقــالب بدانــم. هرچند کــه خــودم را در انــدازه نویســنده ای 

چون تولستوی نمی دانم.
دوســت داشــتم تمام اثر به روایت اول شخص نوشــته شود اما 
چون اسکندری در سوریه به شهادت می رسد، نتوانستم راوی 
را اول شخص بنویسم. راهکار استفاده از سوم شخص را برای 
این بخش اســتفاده کردم. با این حــال 95 درصــد کار، روایت 
اول شخص اســت و این موضوع در کنار تعدد شخصیت های 
کتــاب، مصاحبه با افــراد مختلف شــباهت دیگری میــان این 
اثــر و »جنــگ وصلــح« اســت. ایــن کتــاب تبدیــل بــه دو جلــد 
گر نگویم این کتاب  »قصرالدشــت« و »قمحانه« شده اســت. ا
»جنگ و صلح« انقالب اسالمی است، می توانم بگویم که این 

کتاب »جنگ و صلح« صحرایی است.

گــروه ســنی  کــه هــم در  شــما از نویســندگانی هســتید 
بزرگســال و هــم در گــروه ســنی کــودک و نوجــوان آثــاری 
در حــوزه دفــاع مقــدس نوشــته اید کــه همگــی بــا اقبــال 
مخاطبــان مواجــه شــده اند امــا همان گونه کــه خودتان 

هم اشــاره کردید، نســل چهارم انقاب اســامی با دفاع 
مقدس آشــنایی چندانی ندارند. فکر می کنیــد دلیل این 

مساله چیست؟
گر از نقش متولیــان فرهنگی صرف نظر کنیــم، فکر می کنم  ا
کمتــر از ابــزار  نویســندگان نیــز در ایــن زمینــه مقصرنــد. مــا 
ادبی بــرای معرفی انقــالب اســالمی و دفاع مقدس اســتفاده 
کرده ایــم. مــن ابــزار مناســب را ادبیــات داســتانی می بینــم. 
بیشــتر آثار در حوزه خاطرات شــفاهی و تاریخ شــفاهی نوشته 
شــده اند. البتــه در نــوع خودش ایــن قالب هــم نیاز بــوده اما 
تأثیر محــدود خــاص خــودش را دارد و تاثیــری را کــه یک اثر 
ادبی و هنری نــاب می تواند ایفا کند، ندارد. عدم اســتفاده از 
عناصر داســتان برای نوجوانان سبب شده که آنها نسبت به 

دفاع مقدس بیگانه باشند.
یکــی از دالیــل ورود مــن بــه طنــز نوجوانــان )مجوعــه دار و 
دســته دارعلی( همین بــود. کوتاهــی از ما نویســندگان بوده 
اســت البته ســاختار هدفمندی نیز در این حوزه وجــود ندارد 
کــه نویســندگان را بــه ســوی نوشــتن داســتان دفــاع مقدس 
برای نوجوانان هدایت کند. کارهایی انجام شــده اســت اما 
همچون قطره ای در دریاســت. یکی از دالیلی که ســبب شــد 
مــن علی رغــم توصیه هایی کــه بــرای مســتندنگاری زندگی 
شــهید اســکندری داشــتم، کتاب زندگــی او را در قالــب رمان 
بنویســم، همین تاثیرگذاری قالب داستان اســت. کاری که 
غــرب هــم در زمینه های مختلــف انجــام داده اســت. وقتی 
بتوانیــم کتاب رمــان خوب بنویســیم، می توانــد زمینه خلق 
آثار دیگری نیز باشد چون ادبیات مادر سایر آثار هنری است.

متاســفانه نه بیشــتر آثــار ادبــی و ســینمایی حــوزه دفاع 
مقدس قشــر معدودی را مخاطب قــرار می دهند که این 
با جامعیت رخداد دفاع مقدس در تعارض است. کتاب 

»کتیبه ژنرال« چقدر چند صدایی را رعایت کرده است؟
نقش حضور شــخصیت های مختلف در داستان های دفاع 
کــه در فیلم هــای ســینمایی می توانــد  مقــدس  همانگونــه 
جذاب باشــد، بایــد در رمان هم متجلی شــود. همیــن خیر و 
شــرها و تضادهایی که ایجاد می شــود، عامل تعلیق هستند 
و در آثار مــا کمتــر بــا آنهــا مواجه ایــم. در »کتیبه ژنــرال« این 
اتفــاق می افتــد و شــخصیت »هومــن« کــه مهنــدس جــوان 
نســل چهــار از قــرارگاه خاتــم اســت کــه در مواجهه با شــهید 
کــه ذهــن جوانــان جامعــه امــروز را  اســکندری از ســواالتی 
درباره انقــالب درگیر کرده اســت، می پرســد. از جملــه اینکه 
چرا با وجــود انقــالب اســالمی اینقــدر دزدی در جامعــه رواج 
دارد؟ آیــا انقــالب اســالمی پیروز شــده اســت؟ چرا به ســوریه 
می روید؟ چــرا می جنگیــد؟ هومن خودش نمی دانــد که پدر 
او شهید اســکندری را در زمان پیش از انقالب شکنجه داده 
گاه اســت. شــهید اســکندری  اســت اما مخاطــب از این امر آ
پاســخ احساســی بــه پرســش های او نمی دهــد و می کوشــد 
ل های دقیــق پاســخ برخــی ســوال های هومن را  بــا اســتدال
بدهد. می گذارد هومن تفکر کند و پاسخ برخی از سوال های 
او را هــم بــا عملکــردش می دهــد. بنابر ایــن »کتیبــه ژنرال« 

رمانی چندصدایی است.    

نقش حضور 
شخصیت های 

مختلف در 
داستان های دفاع 
مقدس  همانگونه 

که در فیلم های 
سینمایی می تواند 

جذاب باشد، 
باید در رمان هم 

متجلی شود. 
همین خیر و شرها 

و تضادهایی که 
ایجاد می شود، 

عامل تعلیق 
هستند و در آثار 

ما کمتر با آنها 
مواجه ایم
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گر برنامه ای در این راستا است انجام  بنده متذکر شــدند که ا
شود ما مساعدت و پشتیبانی می کنیم، چند جلسه پس از آن 
با مجمع رزمندگان لشکر صحبتی داشتیم و حاصل این شد 
که سه فرمانده شــهید شــاخص و 10 فرمانده گردان موضوع 

تحقیق قرار گیرند.
وی افــزود: چــون فــراوان از شــهدا یــاد می شــود بهتر اســت از 
شــهید احمــد غالمی هــم یــاد کنیــم، فرماندهــی که قــرار بود 
گروهی را کــه شــروع بــه کار می کنند جمــع کنــد و در کنــار آنها 
باشد، جلســه ای در باغ موزه تشکیل شــد و آقای غالمی در آن 
جلســه 28 دقیقه از دغدغه هایــش گفت و از نیمه دوم ســال 
95 کار تحقیــق پروژه ها جدی تر شــد و به جز شــهید وزوایی، 
شهید موحدنژاد و شهید کاظم رســتگار نیز از این شهدا بودند 
که قــرار بود تحقیقــات درباره آنها انجام شــود. در مســیر کار از 
حمایت هــای همرزمــان و خانــواده شــهید بهره منــد بودیم. 
فرایند نگارش دو سال و نیم طول کشید و اواخر اسفند 97 کار 
تحویل ســوره مهر شــد و پس از آن فرایند فنی و هنری کار نیز 
به ســرعت و هنرمندی انجام گرفت. ما بــرای تمام فرازهای 

کتاب سند صوتی، تصویری و مکتوب داریم.

     کاری ویژه
در خاتمــه این مراســم محســن مؤمنی شــریف رئیــس حوزه 
هنری نیز در سخنانی کوتاه ضمن تقدیر از نویسنده این اثر، 
گفت: من شــهادت می دهــم خانم غفــار حدادی در نوشــتن 
ایــن اثــر کوتاهــی نکــرده و از حمایــت شــهید بهره منــد بــوده 
اســت. شــهید وزوایی در این کتاب کاماًل زنده است و حضور 
جــدی دارد. مــا در ایــن کار ابعــاد دیگــری از شــهید وزوایــی 
خصوصًا در حوزه خانواده را می بینیم. خوشبختانه روح بلند 
شــهید کمک کــرد و شــاهد کار ویژه ای هســتیم کــه در تاریخ 

ادبیات دفاع مقدس به آن افتخار خواهیم کرد.
وی ادامه داد: خلق اثری پس از 37 ســال از شــهادت شــهید 
وزوایــی نشــان می دهد کــه ارتبــاط با نســل امــروز همچنان 
ادامــه دار اســت، کســانی کــه می خواهند بــا انســان متحول 
شــده پس از انقالب، با هویت مردم پس از انقالب آشنا شوند 
خوانش ایــن نوع کتاب هــا می تواند به آنها کمــک کند. وی 
در پایان گفت: به فائضــه غفار حدادی تبریــک می گویم و از 
لشــکر 10 سیدالشــهدا تقاضا دارم فرصتی اختصاص دهند تا 

قهرمانان لشکر معرفی شوند.    

مراســم معرفی کتاب ویژه معرفی اثر »یک محســن عزیز« در تاالر ســوره حــوزه هنری 
برگزار شــد. ســردار شــفیعی فرمانده شــهید وزوایــی در بــازی دراز در این مراســم اظهار 
داشت: برای فرمانده محسن سمت کمترین ارزش را داشت و او خدمت را ارزشمند می شمرد، 
شــاید جزو اولین نفراتــی بود که در بــازی دراز مجروح شــد. دوســتان به او پیشــنهاد کردند که 
برای درمان به پشــت جبهه بیایــد اما او قبول نمی کرد با ایشــان بســیار صحبت کــردم باز هم 
نپذیرفت می گفت همین جا می مانم و پانســمان می کنم و معالجه می شوم تا ارتفاعات را آزاد 

نکنند به پشت جبهه برنمی گردم.
گر ببینید او با صورتی بانداژ شده در عکس ها قابل  وی افزود: عکس های اولیه از بازی دراز را ا
مشاهده است. محسن انسانی خط شکن بود فردی که جلودار قافله و نیروها حرکت می کرد و 

جزو اولین نیروهایی بود که در خط مقدم حضور می یافت.
بــه گفتــه وی، اقدامات او بیشــتر بــه معجزه شــبیه بــود و ارتفاعــات را یکــی پــس از دیگری با 
مجروحیت تصرف می کرد. پس از گذراندن عملیات های متعدد خدمت امام رســیدیم و پس 
از آن قرار بود عملیاتی گســترده تر انجام دهیم از این رو مأموریت ســازمانی برادر محسن تمام 
شــده بود اما او ماند و مدتی به گیالنغرب و ســرپل ذهاب رفت و برای آزادسازی قصر شیرین و 

ح هایی داشت اما مصادف با شهادت آقایان رجایی و باهنر شد. برخی شهرها طر
وی گفت: محســن و عزیزانی چون شــهید جعفر جواهری، روح اللهی، عباس کاظمی و تعداد 
دیگــری از عزیزانی که به شــهادت رســیدند موفق شــده بودند خــود را به نزدیک تریــن ارتفاع 
نزدیک به قصر شیرین برســانند اما فرمانده محســن در یکی از عملیات ها از تمام اجزای بدن 

مجروح شد به حدی که او را با برانکارد می آوردند.
ک عمل قــرار دهید و به نســل های  وی گفت: ســعی کنید کتاب شــهدا را بخوانیــد و آن را مــال
گر برای جوانان امروز بخواهیم قهرمانان واقعی به صورت قطعی  آینده هم منتقل کنید زیرا ا

تعریف کنیم باید از این عزیزان یاد کنیم.

     مستند
محمد قاســمی پور مســئول دفتر فرهنگ و مطالعــات پایداری امــور اســتان ها و مجلس حوزه 
هنری نیز در ســخنانی کوتاه گفت: روز بیســتم فروردین ســال 95 محســن مؤمنی شــریف در 
جوار مزار شــهید آوینی دیداری با فرماندهان لشکر سیدالشهدا داشــت، صحبت از این بود که 
بچه های لشکر مظلومند و کار ارزنده ای برای آنها صورت نگرفته. دو روز بعد آقای مؤمنی به 

انسان متحول شده
پس از انقالب

گزارشی از مراسم معرفی »یک محسن عزیز«
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فائضه غفارحــدادی در گفتگو با »میــزان« درباره دالیل نگارش کتاب »یک محســن 
عزیــز« گفت: هدفــم از نگارش این کتاب بیان شــخصیت »شــهید محســن وزوایی« 
بود، زیــرا احســاس می کــردم در کتاب هایی کــه تا به حال نوشــته شــده، بعد شــخصیتی این 

ح نشده است.  شهید بزرگوار به خوبی برای مخاطب مطر
این نویســنده کتــاب بیان کــرد: »شــهید محســن وزوایــی« کامــاًل زندگی مرفهــی داشــته و در 
موقعیــت خوبی رشــد کــرده بــود، حتی شــرایط بــرای مهاجــرت وی بــه آمریــکا نیــز در برهه از 
زمان فراهم شــد اما او تصمیم گرفت تا در دانشــگاه شــریف به تحصیــل ادامه دهد کــه بعد از 
ممارســتش در ادامه فعالیت های جهادی و انقالبی، راه برای پیشرفت وی گشوده شد و این 

شهید بزرگوار به سپاه پاسداران راه یافت.
وی پیرامــون کمــک و همراهی »شــهید محســن وزوایــی« برای نوشــتن کتاب »یک محســن 
عزیز« تصریح کرد: همراهی های »شــهید محســن وزوایی« باعث شــد تا بتوانم به مســتندات 
ارزشــمندی دســت یابم حتی در برخی مواقــع کمک های وی باعث می شــد تــا بخش هایی از 
شــخصیت، عملکرد و ابعاد فکری را که در گذشته به آن اشاره ای نشــده بود به دست بیاوم به 
عنوان مثال از نامه هایی که »شهید محسن وزوایی« برای خواهرش که در آمریکا بود و در آنها 
توضیحاتی درباره عقاید، باورها، روحیات و حال و هوای درونی خود اشــاره کرده بود توانستم 

استفاده کنم و این مهم کمک فراوانی به من در نگارش کتاب »یک محسن عزیز« کرد. 
غفارحدادی پیرامون توانمندی های »شــهید محســن وزوایی« در طول زندگــی و حضور وی 
در جبهه ابراز کرد: او سیر و ســلوکی چهارســاله را در اواخر عمر خود طی کرد، این سلوک از سال 
گرچه رفتار این شهید بزرگوار  57 آغاز شــده و تا سال 61 که به شــهادت رســید ادامه پیدا کرد، ا
او را فردی چهل تا پنجاه ســاله نشــان می داد اما »شــهید محســن وزوایی« مســیری درست را 
انتخاب کرد و به دنبال آن به رشد و ترقی دست یافت به حدی که فرماندهان ارتش از هوش 
و ذکاوت وی بــرای برخــی از عملیات هــا اســتفاده می کردنــد و وی را بــه عنوان مشــاور خود بر 

سیر و سلوک چهار ݣݣݣساله
فائضه غفارحدادی از نگارش »یک محسن عزیز« می گوید:

     گشودن گره ها با دست، با دندان، با جان
کار و شــخصیت  کتــاب دربــاره روش  غفــار حــدادی در مقدمــه 
شهید وزوایی می نویســد: »روزی در میانه هجده سالگی شبیه 
ما بود. شــبیه ما آدم های معمولِی این روزها و نه حتی آدم های 
نســِل خودش. می توانســت خوش باشــد و بی خیــاِل همه چیز 
رشــد کند و به پول و شــهرت و هر چیزی که می خواســت برسد. 
می توانســت به تاریخ گره نخــورد؛ در روزگاری کــه تاریخ، زیادی 
گره خــورده بــود. ولــی افتاد بــه باز کــردن یک بــه یــک گره هایی 
کــه ســر راه رشــد کشــورش افتــاده بــود و یــا در لحظــه می افتــاد. 
اســتبداد، فقر، اســتعمار، جنگ. با دســت، با دنــدان، با جان. 
یکــی را که بــاز می کرد، گــره کورتری جلوی راهش ســبز می شــد. 
عــادت بــه کارهــای ســخت نداشــت. امــا آدِم کارهــای ســخت 
شــد. بس کــه امیــد داشــت بــه حــل مشــکل ها و نمی ترســید از 
کــردن و ناامیــد نمی شــد از شکســت ها. گره هــا جلویــش  خطــر 
غــول می شــدند و او از هفــت خــان می گذشــت تا آنهــا را بــاز کند 

کــه قســمتی از  گاهــی هفــت وادی ســخت را بایــد می گذرانــد  و 
جغرافیای مــردم را از دســت بدقلقِی تاریخ نجــات بدهد. روزی 
که در میانه بیســت و دوســالگی، از جانش برای باز کردن گرهی 
مایه گذاشــت، اصاًل شــبیه آدم های معمولی نبــود. نه آدم های 
معمولِی نســل خــودش و نه آدم های نســل مــا و نه حتی نســل 
ح یــک ســفر چهــار ســاله اســت.  کتــاب شــر گذشــته اش. ایــن 
چهارســالی که در آن کســی از یــک آدم معمولی به یــک قهرماِن 
ح یک ســفر چهارساله  فراموش نشــدنی تبدیل شده است. شر

جذاب و رو به رشد. یک سفِر عمودی.
 آنچــه مرا به نوشــتن ایــن ســفرنامه تشــویق کرد، »نشــناختن« 
بود. نشــناختِن کســی که رزومه اش می گفت یکــی از بزرگ ترین 
و موفق ترین فرماندهــان دوران جنگ بوده. اما چرا »شــناخته 
شــده« نبود؟ بــا ایــن ســؤال وارد زندگی محســن شــدم و هرچه 
کــه تاریــِخ بی وفــا بــه جبــران  پیش تــر رفتــم، بیشــتر دانســتم 

دخالت های محسن، او را به دیار غفلت تبعید کرده…    

می گزیدند. سبک مدیریت این شــهید بزرگوار شبیه یک فرد 
باتجربه و مسن بود در حالی فقط 21 سال داشت.

وی بــه شــیوه نــگارش کتــاب »یک محســن عزیــز« اشــاره و 
بیان کــرد: داســتان کتاب »یــک محســن عزیز« با دانشــگاه 
رفتن »شــهید محســن وزوایی« شــروع می شــود، اما در تمام 
مراحل نگارش کتاب ســعی کردم به روشــی کار را پیش ببرم 
گر یــک جوان بــرای اولیــن بار دســت به کتــاب خواندن  که ا
زده جــذب مطالعــه شــود و بــرای این منظــور دشــواری های 
فراوانی را متحمل شــدم، ریتم کتاب »یک محسن عزیز« به 
گونه ای نوشــته شــده که فراز و فرود فراوانــی را دارد و این امر 
جذابیت بســیاری را برای مخاطب به همراه می آورد، کتاب 
»یک محسن عزیز« توسط هشت نفر از کسانی که در جریان 
روایات زندگی »شهید محسن وزوایی« بودند خوانده و مورد 

تأیید قرار گرفته است.
غفار حــدادی در مقدمه کتــاب درباره روش کار و شــخصیت 

شهید وزوایی می نویسد:

     نویسنده:   فائضه غفارحدادی
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بســتر کویــر شــکل می گیــرد؛ نمــادی از عریانــی و یک دســت 
بــودن کــه در آن درخشــش و زیبایــی ســتارگان نمود بیشــتر 
و زیباتــری پیــدا می کنــد و صیقــل روح آدمــی و بازتــاب نــور 
البتــه  و  می نمایــد.  خ  ر بیشــتر  فضایــی  چنیــن  در  درون 
فضاســازی های دلپذیــری آفریــده می شــود و همیــن بســتر 
کنــار رصــد شــهاب ها و ســتارگان،  کــه نویســنده در  اســت 
کی و عریانی را  درونیات این دو شخصیت را رصد می کند و پا

به درون آدم های داستانش می کشاند.
داســتان از زاویه دید من راوی ولی بــا دو راوی متفاوت با ما 
سخن می گوید؛ ابتدا از زبان صحرا زن راوی و با عدم تعادل 
ع  در همان جمله نخســتین آغاز می شــود. مرگی قریب الوقو
در انتظــار اســت و همیــن شــاه کلیدی اســت کــه مخاطب را 
با داســتان همــراه می کند تا پــی به علــت و راز و رمز داســتان 
ببــرد. شــخصیت زن داســتان تحصیلکــرده فیزیــک مدرن 
است و معلمی که به صورت کار آموزشــگاهی و علمی نجوم 
ع تحصیل کلماتی را در داستان با  تدریس می کند. همین نو
ما همراه می کند که برگرفته از اصطالحات فیزیک است. اما 
برخالف انتظاری که از این راوی مــی رود، در همان صفحه 
اول و با همان جمله نخست متوجه می شویم در تقابل علم 
و باورهــای عامیانه قــرار داریم. »یحیــی دارد می میرد و این 
غریب ترین پارادوکســی اســت که توی تمام زندگیم باهاش 
خ شــده ام. غریب تــر از همــه پارادوکس های فیزیک  خ به ر ر
مدرن که توی ســال های دانشــگاه یکی در میان باورهام را 
به بازی می گرفتند.« و این شــناخت در طول داســتان نمود 

بیشتری پیدا می کند.
البتــه در طــول ایــن داســتان تضــاد بــاور و افکار شــخصیت 
ع تحصیــالت و نگــرش علمی موجــود در این  داســتانی با نو
رشــته باورپذیــر نیســت و راوی بــا آوردن جمــالت و افــکار 
کــه می دانــد بــه ایــن افــکار خرافــه و عوامانــه  دوســتانش 
می گوینــد، درونیات خــود را بــرای مخاطب آشــکار می کند. 
روایــت در بخــش دوم داســتان از زبــان یحیــی اســت و بــه 
صورت من راوی اجرا می شــود. نداشــتن تفاوت در بیان دو 
جهان داســتانی از زبــان زن راوی و مــرد راوی و شــباهت در 
ع بیان احساســات، باعث می شــود تفکیک این دو راوی  نو

دیر اتفاق بیفتد.
کــه بــرای  داســتان واقع گراســت و در آن فرشــته ای هســت 
یحیی، مــرد داســتان ما، ظاهــر می شــود. داســتان هایی که 
از پــدرش خلیــل می گویــد و بــاوری که نســبت بــه پــدر دارد و 
انتخــاب چوپانــی در دوران کودکــی بــرای آنکه پیامبر شــود 
و دعــا و درخواســت پدر کــه خــدا برفا را بــرای یحیی بفرســتد 
باورپذیر نیســت. روایت برای ما از شــخصیت یحیی انسانی 
رئــوف، نیک اندیــش و دلســوز و فــردی مقیــد بــه مذهــب 
می شناســاند که بــه همــان میــزان از او درایت و دوراندیشــی 
انتظــار مــی رود؛ امــا در پایان داســتان مثــل قهرمــان قصه ها 
وارد می شــود که می خواهد به جنگ پلیدی برود. مردی که 
در کودکی آرزوی پیامبری داشــته، اما تدبیــر ندارد و برخالف 
انتظار وقتی خبر بارداری همسرش را می شنود، هیچ تغییر و 

خ نمی دهد.      پویایی در او ر

مرگی که فکــر می کنیم از بیمــاری و دل کنــدن یحیی از دنیای انســانی اتفــاق خواهد 
افتاد؛ اما رازی، علت این دل کندن است و مرگ به نوع دیگری رقم می خورد. یحیی 
کردن رئیس شرکت و تنبیه یا ارشاد اوست که از شرایط منشی شرکت سوءاستفاده  در پی رسوا

می کند و در این گیر و دار ناپدید می شود، جستجو برای یافتنش راز مرگ او را بر مال می کند.
داســتان با توصیف هایی از درونیات زن و احساساتش نســبت به مرد و البته غلوآمیز در مورد 
دردهای حاصل از بارداری جنینی که در بطنش شــکل می گیرد و رصد آســمان شــب در کویر 
شــروع می شــود و رفته رفته تصویری از زنی به دســت می دهد که باید آخرین لحظات زندگی 
با همســرش را با تلخی از دست دادن و شیرینی عشقی که نســبت به او دارد، درون خود ثبت 
و بایگانی کند و در عین حال آماده پذیرش موجودی باشــد که در بطنش شکل گرفته و در او 

شکوفا می شود.
نویســنده با مهارت از کلمــات و عباراتی برای نگارش این داســتان بلند اســتفاده کــرده که به 
خوبی از عهده توصیفات فضا، ســاختار، مکان و درونیات دو راوی برآمده اســت. داســتان در 

ستاره ها هم
می میرند

یادداشتی بر یک رمان 

ملکه محمد علی پور

داسـتان »سـتاره ها هـم می میرنـد« نوشـته »نرگس فرجاد امیـن« با روایت 
کـه در ابتـدای داسـتان بـا همسـر خـود بـرای یـک  زنـی شـروع می شـود 
سـفر علمی تفریحـی بـه کویـر رفتـه، سـفر در ظاهـر بـرای رصـد بـارش شـهاب های 
آسـمانی امـا در واقـع بـرای بیـان دو راز بیـن ایـن زوج اسـت؛ بـارداری زن و مرگـی کـه 
در انتظـار یحیـی همسـر اوسـت. ملکـه محمـد علی پور کـه خود نویسـنده و منتقد 

اسـت در »ایرنـا« دربـاره ایـن کتـاب نوشـته اسـت.  
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حسام آبنوس

رمان »رویای بی قرار« اثر فاطمه مســعودی روایتی است از یک مرکز درمان ناباروری 
و رفتاری که با مراجعان در آن صورت می گیرد. این رمان کشــمکش های یک زن در 

رسیدن به یک آرزوی شیرین و سرسپردن به قضاء الهی را بازگو می کند.
احتمــااًل همه ما بــا تبلیغــات درمان نابــاروری روبــه رو شــده ایم. تبلیغاتی که وعــده فرزنددار 
شــدن می دهند و مدعی انــد آرزوی بســیاری را بــرآورده می کننــد. تبلیغاتی که بســیاری را در 
ســنین مختلف به ســمت خود می کشــند و روش های مختلف فرزندآوری را برای اینکه افراد 

طعم این قند مکرر را بچشند رویشان امتحان می کنند.
فاطمه مســعودی که با رمان »محمدجواد و شمشــیر ایلیا« طی یکســال اخیــر موفقیت هایی 
کســب کرده و اثــرش با اقبــال روبــه رو شــده در اولیــن تجربه نــگارش برای بزرگســاالن ســراغ 
کز درمان  ع حساســی رفته و اثری اجتماعــی خلق کرده که تصویری شــفاف از ایــن مرا موضو

ناباروری را به مخاطبش نشان داده است.
ع مهمی گذاشته، اما ســعی کرده بیشتر راوی   این نویســنده با وجود اینکه دست روی موضو

رویای بی قرار
روایتی از درمان ناباروری

باشــد تا قاضی و قضاوت را برعهده خواننده گذاشــته است. 
کز روبــه رو اســت و حاال  خواننــده ای که بــا تبلیغــات ایــن مرا
می تواند در »رویای بی قرار« به مشاهده اتفاقاتی که در این 

کز با آنها روبه رو خواهد شد بنشیند. مرا
»زهره« راوی این داســتان است که مشــکل بچه دار نشدن 
آنها به تشــخیص پزشکان از ســوی همسرش اســت و او که 
گــردن و در آغــوش  ســال ها آرزوی بچــه دار شــدن و بــزرگ 
کشــیدن یک نوزاد را داشته حاال رســیدن به این آرزو را دور و 
دراز می بیند. او تصمیم می گیرد دســت به دامن این مرازک 
شود که اتفاقاتی که از ســر می گذارند او را در تصمیمش دچار 

تردید می کند.
تردیدهــای زهــره از ســوی نویســنده بــه خوبــی منعکــس 
شــده و رفتارهای زنانه زهــره از جملــه بدخلقی هــا به خوبی 
کــرده، تــا  کوشــش  در داســتان منعکــس شــده و نویســنده 
شــخصیتی باورپذیر را بــه مخاطب نشــان دهــد. هرچند در 
بخش هایی رفتار زهره آزاردهنده اســت و به شدت بچگانه 
رفتــار می کند کــه شــاید این رفتــار محصول شــرایطی اســت 
کــه زنــی ماننــد زهــره در آن گرفتــار شــده اســت.  ایــن رمــان 
کشــمکش های یک زن در رســیدن به یک آرزوی شــیرین و 

سرسپردن به قضاء الهی را بازگو می کند.
رمــان ســیر تغییــر شــخصیت را بــه خوبــی منعکــس می کند 
گام در ایــن تغییــر شــخصیت را دنبــال  گام بــه  و خواننــده 
می کند. نویسنده شــخصیت »هادی« همســر زهره را نیز به 
خوبــی منعکس کــرده و صبــوری بــا چاشــنی بیخیالــی را در 
مقاطعی در شــخصیت او منعکــس کرده که نشــان می دهد 
نویسنده زن داســتان، به خوبی از برخی ویژگی های مردانه 

گاه بوده و آنها را به خوبی در داستانش بازتاب داده است. آ
بــا خــط  بزنــد  را  بتوانــد حرفــش  اینکــه  بــرای  مســعودی 
قرمزهای بســیاری روبه رو بوده ولی او از آنها هراسی نداشته 
و بی نگرانــی روایتــش از یــک مشــکل زیســتی را بازگــو کــرده 
اســت. مشــکلی کــه تبدیــل بــه یکــی از موضوعات اساســی 
روزگار مــا شــده و افــراد بســیاری بــا آن دســت و پنجــه نــرم 
می کنند و نویســنده این موقعیت را برای آنهایــی که در این 

موقعیت نیستند بازگو کرده است.
رمــان »رویــای بی قــرار« از نظــر زبــان و نثــر نیــز دارای حــال 
و هوایــی شــاعرانه اســت کــه در بخش هــای پایانــی بیشــتر 
به چشــم می آیــد کــه البتــه ایــن حــال و هــوا دور از موقعیت 
شــخصیت زهره نیســت. شــخصیتی کــه در تک گویی ها به 
شدت شاعرانه و احساسی اســت و این را در بخش هایی که 
در مســیر رســیدن به نوزاد بــود هم می شــد دیــد و توقعات او 
بیشتر شاعرانه بود و شــاید همین روحیه موجب می شود که 

ج باشد. برخی رفتارهای او در داستان از قاعده خار
ع این نویسنده توانسته با کمک گرفتن از داستان  در مجمو
و امکاناتــی کــه ایــن فــرم در اختیــارش می گــذارد دســت به 
خلــق موقعیتی بزنــد که شــاید کمتر کســی جســارت ورود به 
آن را داشــته و از این منظــر باید او را تحســین کــرد. اثری که 
و  بــه موضوعــات  ورود  از خط شــکن های  یکــی  بی شــک 

مضامین اجتماعی از سوی نویسندگان خواهد بود.    
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»منابع مطالعاتــی ســازمان مجاهدین خلــق«، »آثــار تالیفی 
و  سیاســی  »آموزش هــای  خلــق«،  مجاهدیــن  ســازمان 
»گســترش  خلــق«،  مجاهدیــن  ســازمان  در  اجتماعــی 
تشــکیالت«، »ورود ســازمان بــه مقولــه آمــوزش نظامــی«، 
»گــردش بــه مارکسیســم«، »بازســازی ســازمان در زنــدان«، 
حکومــت  ســرنگونی  از  پــس  خلــق  مجاهدیــن  »ســازمان 

پهلوی« و »ترور و شورش های مسلحانه«.
ایجــاز یکــی از ویژگی هــای قلــم نویســنده اســت، روایــت او 
ج تصاویر  مختصر و در عین حال کامل اســت و همچنین در
کــه آفریدنــد، غنــای  متعــددی از ســازمان و بحران هایــی 
ویــژه ای به کتــاب بخشــیده اســت. تنهــا راهی که ســازمان 
بــرای رســیدن به قــدرت از آن بهــره گرفــت، خشــونت و ترور 
بود. این بــدل به خط مشــی اصلــی آنها  شــد و در طــول چند 
ســالی که پس از انقالب در ایران بودند، مدام اسلحه شــان را 
روی مردم ایران کشــیدند. نویســنده به خوبی توانسته این 
مشــی خشــونت و آشــوب طلبی آنها را روایت کند، همچنین 
تصاویر منتشر شده در کتاب نیز همچون اسنادی تصویری 

این خشونت را به تصویر کشیده اند.
البتــه در برخــی از فصــول نویســنده می توانســت بــا مراجعــه 
به اســناد و همچنیــن کتاب هــای خاطراتی کــه در این چند 
ســال اخیر منتشــر شــدند )از جمله »زمان بازیافته: خاطرات 
سیاسی بهمن بازرگانی«، »خاطرات و تامالت در زندان شاه: 
خاطرات محمــد محمدی گرگانی« و »تقی شــهرام به روایت 
اســناد« نوشــته احمدرضا کریمی( مطالب را پر و پیمان تر به 

مخاطبان عرضه کند.
به عنوان مثــال در بخش گردش به مارکسیســم، نویســنده 
تقی شــهرام را عامل مارکسیست شدن ســازمان می داند، اما 
بــه روایــت کتاب هایی کــه معرفی شــد نــه تقی شــهرام بلکه 
شــخص حنیــف نــژاد بذرهــای مارکسیســت شــدن اعضــا را 
ریخته بــود. همچنین نویســنده می توانســت بــا مراجعه به 
منابع بیشــتری کــه موجود اســت )اعــم از اســناد و کتاب ها( 
کتــاب در  کــه  روایــت خــود را دقیق تــر ارائــه دهــد، هرچنــد 
وضعیت فعلی خود نیــز واقعا روایــت معتبری اســت. از دیگر 
ایــرادات کتــاب شــمارگان پایین آن اســت. بایــد این آثــار در 
شمارگان چند ده هزار نسخه ای منتشر شــده و با روش های 

گون در دسترس مخاطبان قرار بگیرند. گونا
اما به طــور کل مهم این اســت که مــردم ایران با منبع ســاده 
و مختصــری کــه حرف های مهــم و اصلــی را درباره ســازمان 
بگوید آشــنا شــوند. واقعا مهم اســت که مردم بدانند که این 
ســازمان مجاهدیــن خلــق بــود کــه در آشــوب های خــود بــه 
بانک ها حمله و غــارت کرد و برای ایجــاد نارضایتی در میان 
مردم بــه تخریــب و آتــش زدن امــوال عمومــی، اتوبوس ها، 
ماشــین ها و موتورســیکلت های شــخصی مــردم پرداخــت. 
عامه مــردم ایــران بایــد بداننــد کــه ایــن منافقــان بودند که 
اشــخاص عادی را به جرم قیافه مذهبی و داشتن ریش ترور 
می کرد. مــردم بایــد بدانند کــه کادر رهبــری ســازمان یکی از 
بازوهای نظامی صدام حسین و نیروی نظامی او علیه مردم 

ایران بودند.    

»یک روایــت معتبر درباره ســازمان مجاهدین خلق« نوشــته شــهرام بزرگــی از معدود 
منابعی است که با زبانی روان و مختصر و مفید تاریخچه و ماهیت فعلی این سازمان 
را برای عامه مردم روایت می کند. انتشــارات به نشر )وابسته به آســتان قدس رضوی( کتاب 
»یک روایت معتبر درباره ســازمان مجاهدین خلق« نوشــته شــهرام بزرگی را با شــمارگان هزار 

نسخه و 90 صفحه منتشر کرد. ناظر علمی این کتاب محمد حسن روزی طلب است.
کنــون منابع بســیاری دربــاره این ســازمان منتشــر شــده اســت، هرچند کــه هنوز هــم نقاط  تا
تاریــک و مبهمی در تاریخچه این ســازمان وجــود دارد. همچنین باید اشــاره کــرد که منابعی 
که عموم مردم بتوانند با مطالعه آن به ماهیت این ســازمان پی ببرند بســیار کم منتشــر شــده 
اســت. به نظــر می رســد کتاب »یــک روایــت معتبــر دربــاره ســازمان مجاهدیــن خلــق ایران« 
نوشــته شــهرام بزرگی که در اواخر تابســتان امســال منتشــر شــد، از معدود منابعی اســت که با 
هدف عامه مخاطبان نوشته است. کتاب زبانی ســاده دارد و خالی از پیچیدگی های معمول 

کادمیک است. پژوهش های آ
عناویــن ســرفصل های کتــاب از ایــن قــرار اســت: »از جبهــه ملــی و نهضــت آزادی تا ســازمان 
مجاهدیــن خلــق«،  »پیدایــش، تاســیس و تدویــن ایدئولــوژی ســازمان مجاهدیــن خلــق«، 

یک روایت معتبر
از منافقین
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حمید گروگان در آخرین کتاب خود با عنوان »من خدا هســتم، بــا من حرف بزن« که 
توســط دفتر نشــر فرهنگ اســالمی منتشــر شــده، به آموزش گفتگو  با خدا به کودکان 
می پردازد. انتشــارات دفتر نشــر فرهنگ اســالمی کتــاب »من خدا هســتم، با من حــرف بزن« 
نوشته حمید گروگان را با شمارگان هزار نسخه و 52 صفحه و با کیفیتی تقریبًا نفیس در کاغذ 
گالســه منتشــر کرد. نویســنده در ایــن کتــاب به روایــت کودکــی به نــام شــکیبا می پــردازد که 
تنهاســت و می خواهد با کســی حرف بزند، اما طرف گفت وگویش را پیدا نمی کند و خدا طرف 
گفتگویش می شــود. در ایــن روایت همه ســخنان خدا از قرآن اســتفاده شــده و تمــام جمالت 

مستند به کالم اهلل مجید است.
این گفتگو بــه زبانی کودکانه نوشــته شــده اســت و نویســنده اســتنادات خــود و ارجاعاتش به 
ج کرده اســت. در این گفتگــوی کوتاه کــودک از تنهایی  کالم اهلل مجیــد را در انتهای کتــاب در
می گوید، از محدودیت های پدر و مادر که صبر و حوصله یا پول کافی برای شنیدن سخن های 
او یا برآوردن درخواست هایش ندارند و نویسنده با همان آیات قرآن جواب او را می دهد و هر جا 

گفتگو با خدا  آموزش 
الزم باشــد توضیحی در مورد ســختی های پیش روی کودک 

در زندگی می دهد.
در انتهــای ایــن گفتگــو نویســنده به شــکل نســبتًا مســتقیم 
واقــع  در  و  کــودک  بــرای  را  خــوب  انســان های  صفــات 
گــر همین طور خوب  خوانندگان بیــان می کند و می نویســد: ا
باشــی و خــوب بمانــی، جایــت در بهشــت اســت. آخریــن 
گفتگــوی مســتقیم نویســنده بــا  کتــاب نیــز بــه  صفحــات 
کــودک اختصــاص دارد. وی می نویســد: خــدا  خواننــدگان 
دوســت دارد با او حرف بزنیم، چیزی از او بپرســیم، و چیزی 

از او بخواهیم.
نویســنده در این کتاب به زیبایی هرچــه تمام تر آداب گفتگو 
را به کودکان می آمــوزد. در واقع گفتگوی با خدا نیازمند هیچ 
آدابی نیست. کتاب همراه با تصویرگری های جذابش که با 
هنرمندی سیدمیثم موسوی به سرانجام رسیده، به کودکان 
می آموزد که خدا همیشه همراه آنان است و صحبت کردن با 
او نیازمند هیچ مقدمه ای نیســت و کــودک می تواند با همان 
زبــان کودکانه خــود با خدا حــرف بزند. البتــه برخــی از واژگان 
این کتاب برای کودکان ســنگین اســت و شــاید معنای آنها را 
متوجه نشوند. با این اوصاف اما این کتاب به نظر فقط برای 
کودکان نوشــته نشــده اســت و والدین نیــز می تواننــد از آن در 

راستای برنامه های تربیتی خود بهره ببرند.
متاسفانه بارها مشــاهده شــده که به ویژه زمانی که کودکان 
در مســاجد حضور دارند، لحظات خوشــی بر آنهــا نمی گذرد. 
بزرگترهــا و حتــی اولیــای مســاجد، کــودکان را در ایــن مکان 
مقــدس همیشــه دعــوت بــه ســکوت می کننــد تــا بزرگترهــا 
بتواننــد فرایــض خــود را انجــام دهنــد. ایــن مســاله ممکــن 
است باعث شــود که کودکان از مسجد بیزار شــوند. بنابراین 
کــودک در زمــان حضــورش در مســجد بایــد کامــاًل آزاد باشــد 
و بتوانــد همــه جــای مســجد را ببینــد و بتواند بلنــد صحبت 
کند و ســؤاالت خود را بپرســد. حتی باید امکاناتی در مســاجد 
گر آنان به همراه بزرگترها حضور پیدا کردند،  فراهم شــود تا ا
دقایق آنــان بــا ســرگرمی های متنوع بگــذرد. اجــرای چنین 
برنامه هایی در کنار رواج و گســترش کتاب هایی مانند »من 
خدا هســتم، با من حرف بزن« فرهنگ آینده ایران را خواهد 

ساخت.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: 

- من دعا و آرزوهای کســانی را بــرآورده می کنم که بــه من ایمان 
داشــته باشــند و کارهــای شایســته انجــام بدهند. البتــه خیلی 
از کارهــا را بــه دســت خودشــان ســپرده ام تــا زحمــت بکشــند و 
چیزهایی را که دوســت دارند خودشــان بــه دســت بیاورند. آن 

وقت قدر نعمت ها را بیشتر می دانند.
+ آخــر یــک چیزهــا و یــک آرزوهایــی هــم هســت کــه فقط شــما 
می توانید درســتش کنیــد. پدرم می گویــد که بعضــی از چیزها را 
که مــا از خــدا می خواهیم به صالح ما نیســت. اما مــن نمی دانم 

این صالح یعنی چه؟
- پدرت راست می گوید. یادت هســت همین چند روز پیش که 
مریض شــده بودی، دکتر گفته بود این چیزهــا را نباید بخوری؛ 

این داروها را هم باید بخوری… و تو ناراحت شده بودی؟
+  بله یادم هست.

کــه دوســت داشــتی می خــوردی  گــر آن چیزهایــی را  -  خــوب ا
گــر آن داروهــای بدمــزه را نمی خــوردی،  حالــت بدتر می شــد و ا

حالت خوب نمی شد.    
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     کتاب هایی بخوانید که 
عکس های زیبایی داشته باشند

بدترین کتاب برای کودکاِن زیر پنج ســال، آنهایی هســتند 
گــر ایــن  کوتاهــی دارنــد. ا کــه عکس هــای ســاده و متــن 
کتاب هــا را بــا کتاب هــای مصــور مقایســه کنیــد، می فهمید 
کــه تصویرهــای ســاده دارنــد، آن قدرهــا  کتاب هایــی  کــه 
ســر صحبــت را بــاز نمی کننــد. مایــکل موریســون در یکــی از 
مؤسســات خیریه به خانواده هــای کم درآمــد کمک می کند 
ارتباطــات کالمی خــود با کــودکان را پــرورش دهنــد و از این 
طریق یادگیری آنهــا در خانه را بهبود ببخشــند. موریســون 
کــودک حیاتــی اســت. از  کار بــرای رشــد  می گویــد: »ایــن 
کــه هــر پــدر و  کــودکان  نقل قول هــای قدیمــی کتاب هــای 

مادری باید دوباره بشنود هم نباید غافل شد.«

تی بپرسید      درمورد تصاویر سؤاال
کودکان در دوره 16 تا 24 ماهگی، بیشــتر از هر زمان دیگری 
در زندگی شــان، به طــور روزانــه کلمــات را می آموزنــد. اولین 
کــودک یــاد می گیــرد، از طریــق  کــه  کلماتــی  و آســان ترین 
نشــان دادن تصاویر کتاب اســت: کلماتی ماننــد »جوجه« و 
گر تصویر یــک جوجه را می بینیــد، از کوچولوی  »درخت«. ا
خود بپرســید »جوجه رو می بینی؟« یا »جوجــه چه رنگیه؟« 
این دانــش اولیه لغــات به کــودکان کمــک می کند ســریع تر 
کلمــات دیگــر را یــاد بگیرنــد. خیلــی زود »جوجــه« تبدیــل 
می شــود بــه »جوجــه قهــوه ای« و بعــد »جوجــه قهــوه ای« 
گر از  تبدیــل می شــود بــه »جوجــه قهــوه ای داره مــی دوه«. ا
این روش اســتفاده کنیــد، می بینید کــودکان از آنچه انتظار 

دارید، باهوش ترند.

     وقتی برای کــودک دلبندتان کتــاب می خوانید، او را 
در آغوش بگیرید

این به کــودک کمــک می کنــد احســاس راحتــی و نزدیکی و 
همچنین لذت کتاب خواندن را یکجــا درک کند. درنهایت 
]معلمان[ می توانند سر کالس، کتاب ها را راحت تر بلندبلند 
بخواننــد. موریســون می گویــد ایــن کار االن دیگــر بــرای هر 

کودک پیش دبستانی الزم است.

     درمورد نکاِت واضح حرف بزنید
بــه چیزهایی اشــاره کنیــد که بــرای شــمایی که بزرگ ســال 
هستید، واضح به نظر می رســند، مثاًل اسم نویســنده را به او 
بگویید و بپرســید کــه نویســنده چــه کار می کند. بــه کودک 

کتاب کودکان را با 
کنید بزرگ 

۱۱ ترفند برای جذب کودکان به کتابخوانی

اینکـه پـدر و مادرهـا چطـور بـرای کـودکان خـود در سـنین مختلـف کتـاب 
بـرای  آمادگی شـان  و  کتاب خوانـدن  بـه  کـودکان  عشـق  بـر  می خواننـد، 
یادگیـرِی خوانـدن، اثـر زیـادی دارد. ایـن مقالـه را بخوانیـد تـا بـا ۱۱ نکتـه ای آشـنا 

شـوید کـه در مقولـه کتابخوانـی بـرای کـودکان بـه آن نیـاز داریـد. 

 الهام ناصری 
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نشــان دهید چطــور کتاب را نگــه دارد. نشــان دهیــد چطور 
جمله ها را از راســت به چپ بخواند. نشــان دهیــد ورق زدن 
چطور اســت. دانســتن این قدم هــای اولیــه کتاب خواندن 
باعــث می شــود وقتــی موقــع مناســب فرارســید، خوانــدن 

مستقل برای کودک تان آسان تر باشد.

     داستان را به زندگی واقعی مربوط کنید
کــه  کــه می خوانیــد، درمــورد دختــری اســت  گــر داســتانی  ا
بــه ســوپرمارکت رفتــه، در مــورد وقتی حــرف بزنید که شــما 
با هــم بــه ســوپرمارکت رفتــه بودیــد. از کــودکان 3 ســال به 
باال ســؤاالت پایان باز بپرســید )چه کســی، چه چیــزی، کجا 
و چــرا( تــا بحثــی درمــورد داســتان گویی بین تان آغاز شــود. 
وقتی داستان را به بخشــی از زندگی واقعی مربوط می کنید، 
کتــاب و لغــات را به خاطــر بســپارد،  کــودک بهتــر می توانــد 
خصوصــًا بخش هایــی از زندگــی کــه کــودک شــما هــم آن را 

تجربه کرده است.

     از خواندن برای حرف زدن با کودک استفاده کنید
واقعًا مهم نیســت کتــاب را تمام کنیــد؛ آنچه اهمیــت دارد، 
حرف هایــی اســت کــه هنــگام کتاب خوانــدن بــا فرزندتان 
گــر والدیــن بــا اشــتیاق بــه همــه ســؤاالت پاســخ  می زنیــد. ا
گر سؤاالت کودک تمامی نداشته باشند، نوعی  دهند، حتی ا
بده بســتان کالمی بیــن آنها برقرار می شــود کــه مهارت های 
شــناختی و اجتماعی او در دنیــای واقعی را بهبــود می دهد. 
ســؤاالتی درمورد تصویرهای کتاب بپرســید و اجــازه بدهید 

مکالمه از آنجا شروع شود.

   راحت صداهای عجیب وغریب
و ادای شخصیت ها را دربیاورید

بوم! ما! بنــگ! این صداها ممکن اســت خجالــت آور به نظر 
برســند، ولــی بچــه بایــد آنهــا را بشــنود. تــازه خوشــش هــم 
می آید که شــخصیت بامزه شــما را ببیند. موریسون می گوید 
انــواع صداها و اداهایی کــه درمی آورید، یکــی از مهارت های 
سوادآموزی ابتدایی است که درنهایت به آنها کمک می کند 
کلمــات را تشــخیص  کالمــِی ســازنده  صداهــا و واحدهــای 
دهند. تشخیص دادن و شــنیدن این واحدهای صدایی به 

کودک کمک می کند بتواند کلمات کامل را ادا کند.

     برای کودک زیر 2 سال، کتاب  تعاملی انتخاب کنید
بــرای کودکانــی کــه در دوره توجــه کوتاه مــدت قــرار دارنــد، 
کتاب هایــی  کتاب هــای انگشــتی و  کتاب هــای برجســته، 

بــا جنس هــای مختلــف )پارچــه ای، پالســتیکی و…( برای 
خوانــدن تعاملــی بهترند، چون این کتاب ها ســر کــودکان را 
گرچه ایــن کتاب ها کمی  گرم و آنها را جذِب خــود می کنند. ا
عجیب وغریب اند، باعث می شــوند کودکان در بزرگ سالی، 
انواع مختلــِف خواندن را با دید وســیع تری ببینند. خواندن 
یــک کتــاب تعاملی یــا برجســته بعــد از یــک کتــاب معمولی 
کتــاب  ع  کــودک شــما بــه هــر دو نــو کمــک می کنــد  مصــور 

عالقه مند شود.

     از کودک خود بخواهید آخر کتاب را حدس بزند
»فکر می کنی موشــه وقتی همه جا رو به هــم ریخت، چی کار 
می کنــه؟« »فکــر می کنــی هارولــد بعــدش چــی رو نقاشــی 
می کنه؟« وقتــی از کودک تــان می خواهید حــدس بزند بعدًا 
در داستان چه اتفاقی می افتد یا به یاد بیاورد قباًل چه اتفاقی 
افتاده بــود، به او کمــک می کنید بعدًا بتوانــد خودش کتاب 
بخواند. بعدًا وقتی بچه برای اولیــن بار کتابی یک فصلی را 
برمی دارد کــه بخواند، به راحتــی می تواند به یاد بیــاورد قباًل 
چه اتفاقــی افتاده بــود. این مهارت اساســی باعث می شــود 
خوانــدن جذاب تــر باشــد. کــدام کودکــی دلــش نمی خواهد 
بتوانــد آخــر کتــاب را حدس بزنــد؟ ایــن روش حتی بــه بچه 

کمک می کند قصه گوی بهتری شود.

     از تصاویر کمک بگیرید تا بتوانید رنگ ها، شــکل ها و 
اعداد را بهتر نشان دهید

توانایی شــمارش به انــدازه توانایــی خواندن اهمیــت دارد. 
درواقع، شمردن مهم تر است. طبق گفته موریسون،  اینکه 
کودک بتواند از یک تا ده را از حفظ بشــمارد یک چیز اســت، 
و اینکه بتواند شــکل ها، رنگ هــا و اعــداد را در زندگی واقعی 
تشــخیص دهــد، چیــز کامــاًل متفاوتــی اســت. وقتــی موقــع 
خواندن این ســؤال را بپرســید که »چند تا ســیب توی ســبد 
هســت؟«، به کودک تان کمــک می کنید اعــداد را درک کند 
و ارتباطــات ریاضــی را بهتــر بشناســد. این کمــک می کند در 

آینده سؤاالت ریاضی واقعی را بهتر تحلیل کند.

    اجازه دهید کودک تان کنترل را به دست بگیرد
گر بچــه را مجبــور کنیــد یک جــا بنشــیند و کتــاب بخواند،  ا
فکر می کنــد خوانــدن تنبیه اوســت. درعوض، اجــازه دهید 
او به انــدازه قــدرت تمرکــزش کتــاب بخوانــد. وقتی خســته 
شــد، اجــازه بدهیــد کمــی دور اتاق بــدود، ولــی چنــد دقیقه 
بعد دوباره به ســراغ کتاب بروید. وقتی کودک تان خســته یا 
کســل شــد، دســت برندارید. درعوض، خودتان به خواندن 
و نظــردادن درمــورد داســتان ادامــه بدهیــد. معمــواًل او هم 

کنجکاو می شود و برمی گردد پیش تان.   

گر بچه را مجبور  ا
کنید یک جا 

بنشیند و کتاب 
بخواند، فکر 

می کند خواندن 
تنبیه اوست. 

درعوض، اجازه 
دهید او به اندازه 
قدرت تمرکزش 
کتاب بخواند. 

وقتی خسته شد، 
اجازه بدهید کمی 

دور اتاق بدود، 
ولی چند دقیقه 

بعد دوباره به سراغ 
ید کتاب برو
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     تربیت نگاه
همیشــه گفتــه ام حــواس پنجگانــۀ یک نویســنده، 
باید در خدمت داســتانش باشــد. این تمرینی ســت که بارها 
خــودم را بــه آن متعهــد کــرده ام. و البته، هــر تمرینــی پس از 
گــر بینایی  تکــراِر فــراوان، به یک عــادت تبدیــل می شــود. ا
و چشــایی و بویایــی و المســه و شــنوایی مــا، هــر چیــزی را از 
زاویــۀ دیِد یــک نویســنده ببیند، آن وقــت می توانیــم جهان 
را به خدمــت داســتان در بیاوریــم. در این صــورت، خواهیم 
توانســت از مجموعــۀ جزئیاتی که بــا حواس پنجگانــه قابِل 
درک هســتند، ســرنخ هایی بــرای نوشــتن شــکار کنیم. یک 
عکاس، هر منظــره و اتفــاق را از دیِد عکاســی می بینــد و فکر 
می کند چطــور می تــوان از آن صحنه، به عنــوان یک عکس 
استفاده کرد. یک کاسب، ممکن است هر عابِر پیاده را مثِل 
یک مشتری و هر انسانی را که وارد مغازه اش شده، مثِل پول 
ببیند و برای رســیدن بــه مقصود )پــول(، رفتاری متناســب 
پیش بگیرد. نویســنده هم می باید هر چیزی را که با حواس 
پنجگانــه قابل درک اســت، به عنواِن یک ابــزار کمکی برای 

نوشتنش جمع کند، یادداشت کند و به خاطر بسپرد.

     به سبک یک نویسنده
گــر خــوب در موضــوِع »به خدمت گرفتــن حــواس پنجگانه  ا
برای نوشــتن« عمیق شــده باشــید، احتمااًل می دانید چطور 
باید مثل یک نویســنده کتاب بخوانیــد. اول بیایید ببینیم 
ویژگی هایــی  چــه  نویســنده  یــک  ســبک  بــه  کتابخوانــی 
دارد. مــردم بــرای سرگرم شــدن، یادگرفتــن چیزهــای نــو و 
گــر می خواهیــد نویســنده  وقت گذرانــی کتــاب می خواننــد. ا
باشــید، می بایســت برای »دزدیــدن« و »به دســت آوردن« و 
»یادگرفتــن« بخوانید. خــوب اســت بدانیــد کتابخوانی چه 

چیزهایی در اختیارتان می گذارد.

     خودمان را جای نویسنده بگذاریم
سعی کنیم موقع خواندن داســتان به جای نویسنده کلمات 
را جابه جــا کنیم، در قصه دســت ببریــم و سرنوشــت ماجرا را 
گر  تغییر بدهیــم. ذهن مان را وارد یک بــازی کنیم و ببینیم ا

جای نویسنده بودیم، چه کار می کردیم، چطور می گفتیم.

     به دست آوردن و یادگرفتن
گفتم کــه دزدهای ماهر، اهــِل مهندســی معکوس اند. و این 

یعنی یادگیری و ماِل خود کردِن قلِق کار و شیوۀ کار.
کتاب هــا را،  گــر ماهــر باشــیم، نتیجــۀ آموخته هایمــان از  ا

کتاب خوانی به سبک 
نویسندگان

چطور با خواندن، مهارت نوشتن پیدا کنیم؟

تفـاوِت  بدانیـم  اگـر  بخوانیـم؟  کتـاب  نویسـنده،  یـک  مثـل  بایـد  چطـور 
کتابخوانـی بـه سـبک یـک نویسـنده بـا کتابخوانـی افـراد دیگـر در کجـا 
است، پاسِخ پرسش مان را پیدا می کنیم. راهکار حسام الدین مطهری، نویسنده 

جوان کشـورمان را که در »ویرگول« منتشـر شـده اسـت در این باره می خوانیم. 

حسام الدین مطهری
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بــا تجربه هــا، دیدگاه هــا، فلســفۀ ذهنــی و ســبِک نوشــتاری 
خودمــان می آمیزیــم، آنهــا را بــه ُخمــرۀ صبــر می ســپاریم و 
می گذاریــم شــراِب تازه مــان بعــد از گذشــِت مدت هــا فراهــم 
بیایــد. حــاال بیایید برویــم ســراِغ اصــِل مطلــب: ویژگی های 
کتابخوانی به شــیوۀ یک نویســنده. آنچــه در ادامــه می آید، 
حاصــل تجربۀ شــخصی  اســت. می توانید به این فهرســت، 

شماِر دیگری از گزینه ها را اضافه کنید:

     کاشف باشیم
به قصد کشــف کردِن روِش کاری نویســنده کتاب بخوانیم. 
به ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه قرار نیســت ســرگرم 
شــویم، بلکــه ســرگرمی مــا از جنســی دیگــر اســت. مــا بــا 
کشــف کردن ســرگرم می شــویم که رتبــه ای باالتر از ســرگرمی 
عمومی دارد. قرار است بفهمیم نویســنده چطور مخاطب را 
خندانده، گریانده، ترســانده، کنجــکاو کرده، گــول زده و… 

باید رمزگشایی کنیم.

     جزئیات را جمع کنیم
هر چیــزی را کــه ممکن اســت بــه کار بیاید جمــع کنیم. خط 
گوشــه ای  کنیــم، به خاطــر بســپریم،  بکشــیم، های الیــت 
گاه« ما را ُپــر می کند.  یادداشــت کنیم. اینها گنجۀ »ناخــودآ
گاه ُپر و پیمان نیــاز داریم که  ما برای نوشــتن به یک ناخودآ

با خوانده ها، دیده ها، شنیده ها، تجربه ها و… ُپر می شود.

     بعد از خواندن پنبۀ کتاب را بزنیم
ایــن همــان مهندســی معکوس اســت کــه باالتــر دربــاره اش 
کتــاب  گــر می خواهیــد مثــل یــک نویســنده  ا حــرف زدم. 
بخوانید، باید بعد از خوانــدن، فرصتی و فراغتی بســازید که 
به تحلیل کتــاب اختصاص پیدا کند. در اینجــا باید بتوانیم 
دســِت نویســنده را بخوانیــم و ببینیــم چــه مهارت هایــی 
داشته. چیزهایی از او یاد بگیریم که ممکن است به سبک و 

نظر ما نزدیک باشد و از اشتباه هایش دوری کنیم.

     زودباور و ساده اندیش نباشیم
کاِر ســختی ا ســت. چون حتی نویســندگان هم خیلی اوقات 
گرفتــار ســاده لوحی در زمان خوانــدن می شــوند. کتاب های 
محشــر، نوشــته های زیرکانــه ای هســتند کــه تا روزهــا ذهن 
را درگیــر می کنند. مــن این جــور کتاب هــا را مثِل یک ســوزِن 
بســیار باریک و بلند می دانم کــه نرم نرم وارد رگ می شــوند و 

محتویاتشان را در آرامش و بی خبری ما خالی می کنند.
اغلب خیال می کنیم »خب این داســتاِن معمولی ای بود که 

هیچ حرف خاصی هم نداشــت.« اما الیه هــای پنهانی در هر 
داســتاِن خوب وجــود دارد کــه لزومًا تــوی صــورت مخاطب 
گاهش را بی آنکه بفهمد تحت تأثیر  کوبیده نشده اما ناخودآ
قرار می دهد. ممکن اســت نتیجــۀ کار ماه ها یا حتی ســال ها 

بعد معلوم شود.

     دزدیدن
کتابخوانی و نویسندگی یک فرایند یادگیری-تمرین است. 
کتابخوانــی بــه ســبک یــک نویســنده مثــل نــگاه کــردن به 
گر بخواهید نجاری یاد  دسِت یک اســتاِد ماهر نّجار اســت. ا
بگیرید، باید خیلی خوب به حرکاِت دست استاد نگاه کنید. 
کتــاِب نوشته شــده، ُپــر از حــرکاِت ریِز نویســندۀ ماهر اســت. 
بایــد باریک بین بــود و فــوِت کوزه گری را پیــدا کــرد و دزدید. 
دزدهــای خــوب، متــاِع دزدیده شــده را خام فروشــی می کنند 
امــا دزد ماهــر، اهِل مهندســی معکوس اســت و دوســت دارد 
به جای کپــی تکنیــک، خالــِق تکنیکــی نــو باشــد. بنابراین 
وقــت بیشــتری صــرف می کنــد و رنــج و مــرارت بیشــتری را 
کاری هوشــمندانه، رســیدن بــه  به جــان می خــرد. نتیجــۀ 
گاهــی نمی تواند  روشــی نــو و اختصاصی ســت کــه هیــچ کارآ
دزدی بودنش را بفهمــد؛ چون دیگر هیچ شــباهتی بــه متاِع 

دزدیده شده ندارد.

     دنبال قاتل بروسلی نگردیم
گر می خواهید از  عناصر داســتان و تئوری ها را بیاندازید دور. ا
کتاب چیز یــاد بگیرید و تکنیــک را ماِل خود کنیــد، باید خود 
را بــه جریــان طبیعــی داســتان بســپارید و در همیــن جریان، 
کتــاب بخوانیــم نــه  کنیــد. مثــل یــک نویســنده  صّیــادی 
ک غلط گیر یا خــودکار قرمز. کتابخوانی و نویســندگی نباید  ال
ما را از حظ بردن محروم کند. تالِش بیهوده برای پیدا کردِن 
پیرنگ قوی و ضعیف، شخصیت پردازی یا تیپ و امثالهم، 
گر خوب بر بســتِر داستان سواری  شما را نویســنده نمی کند. ا
کنید، هر چه را الزم داشته باشید خواهید فهمید. در غیر این 

صورت، نه لذتی می برید، نه چیزی یاد می گیرید.

     کتاب خوانی و ارتباط با نویسندگی
کتاب خوانی و نویســندگی ارتباطی پیوســته دارند. همیشــه 
گفته ام و دوباره می گویم: مصالح کاری یک نویســنده کلمه 
و جمله و داستان اســت. ما برای جمع آوری مصالِح ضروری 
و کافــی، محتــاِج خواندن هســتیم. بــرای اینکه دســت مان 
از کلمه ُپــر باشــد و به شــیوه های نوشــتاری مختلف مســلط 
باشــیم، باید مرتب کتــاب بخوانیــم. کتابخوانی به ســبک 
یک نویســنده یکی از مهارت های اساســی در مسیر نویسنده 

شدن است.   

مصالح کاری یک 
یسنده کلمه و  نو
جمله و داستان 
است. ما برای 

جمع آوری مصالِح 
ضروری و کافی، 
محتاِج خواندن 

هستیم. برای 
اینکه دست مان 
از کلمه ُپر باشد 
و به شیوه های 

نوشتاری مختلف 
مسلط باشیم، 

باید مرتب 
کتاب بخوانیم. 

کتابخوانی به 
سبک یک 

یسنده یکی  نو
از مهارت های 

اساسی در مسیر 
یسنده شدن  نو

است
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جریان شناسِی زمانه صلح

کتـاب صلـح الحسـن)ع( را می تـوان بـه اذعـان صاحب نظـران برتریـن اثـر 
تحلیلی-تاریخـی دربـاره صلـح امـام مجتبـی)ع( دانسـت. ایـن کتـاب کـه 
نوشـته اندیشـمند و پژوهشـگر معاصـر شـیخ  راضـی آل یاسـین )رض( اسـت، در 
سـال های دهـه چهـل شمسـی توسـط آیت اهلل خامنـه ای ترجمه و منتشـر گردید. 
اما اخیرًا انتشارات انقاب اسامی این کتاب را با ویراستاری تازه و اضافه نمودن 
پاورقی هـای توضیحـی و الزم و همچنیـن منبع یابـی دقیـق، منتشـر نمـوده اسـت. 

آنچـه در ادامـه می آیـد، مـروری بـر مطالـب گفتـار دوم ایـن کتـاب اسـت.  

ح است  رابطه مسائل و پرسش های بی پاسخ بســیاری مطر
که منجر بــه »تفکیک خالفــت از عتــرت« گردید. چــه اینکه 
همین امر نامبارک بود که آن  همه اختالفات تاریخی خونین 
را میان دلباختگان خالفت به وجود آورد و آن فجایع بزرگ را 
در عالم اسالم واقع ساخت و منشأ پیشامدهای زیان بخشی 

در راه تحّقق وضع ایده آل اسالم گردید.
نویســنده بــرای اینکــه ارتباط شــدید ایــن مطب بــا موضوع 
موردبحث روشــن گردد، به نامه تظّلم بــار و عتاب آمیزی که 
حسن بن علی)ع( در آغاز خالفتش برای معاویه نوشت اشاره 
می کنــد. ایشــان در آن نامــه، شــگفتِی خــود از دســت اندازِی 
غاصبانــه معاویه بــه مســند خالفــت را دنباله شــگفتی اش از 
رفتار غاصبان نخستین قرار می دهد و آن دو را با »فاء عطف« 
به یکدیگــر متصل و مربوط می ســازد. تردســتِی جالبی که در 
ح آن به وسیله  خ داده بود، نشــان می داد که طر روز سقیفه ر
کارگردانانــش از مدت هــا قبــل ســابقه داشــته اســت. نتیجه 
این جهبه بندی را می توان در معارضــه و ضّدیت و مخالفت 
عمیق و ریشــه داری که در دو دوره حکومــت امیرالمؤمنین و 

امام حسن علیهما السالم ظاهر شده بود، مشاهده نمود.

     دنیایی دور از دنیای علی)ع(
این جبهه بندی البته فقط در سطح کارگردانان سیاسی شکل 
نگرفته بود، بلکه به سطح اجتماعی هم سرازیر شده بود و در 
گــون به خود  میدان های مختلــف رنگ ها و شــکل های گونا
گرفته  بــود و خــود را در قیافه هــای مهمــل و منفی و گریــزان از 
تکلیف عموم مردم جلوه گر می ســاخت و مردم را با بهانه های 
مختلــف از یــارِی آن حضرت بازمی داشــت. نویســنده بــا تذکر 
این مسئله، تحلیلی مختصر و البته دقیق از شرایط اجتماعی 
و فرهنگــِی آن زمانــه کــه عامل چنیــن وضعی شــده بــود ارائه 
می دهد که باعث شــده بود در دنیایی دور از دنیای علی)ع( و 

ک ها و معیارهایی مغایر ایشان زندگی کنند. با مال
البته کــه در مقابل آنهــا، نویســنده گروهی از مســلمانان را یاد 
می کند که به عهد و پیمان خود با پیامبر )ص(در مورد عترت 
وفادار مانده بودند که حسن بن علی)ع(  نیز از سوی همینان 
رایحه امید استشمام می کرد. عده ای برگزیده و آزمایش شده 
کــه فرماندهــان میــدان جنــگ و شــب زنده داران محــراب 
عبادت بودند؛ اما مشــکل اینجــا بود که بخــش اعظم اینان 
هم در رکاب علی)ع(  شــهید شــدند؛ چنان که فقــط در جنگ 
صفین، 63 تــن از بدریان شــربت شــهادت نوشــیدند. و عده 
دیگری که باقــی مانده بودند )به جز تعداد معــدودی( دارای 
روح فّعــال و پرنشــاط و خصلت هــای پســندیده نبودنــد کــه 

بتوان در جنگ یا صلح به آنان امید بست.
نویســنده در پایان نتیجه می گیــرد کــه علی بن ابیطالب)ع(  
کــه وضعّیــت و موقعّیــت نامطلوبــی  وفــات یافــت درحالــی 
بــرای جانشــین و زمامدار بعــد از ایشــان به جــای مانــده بود 
که با ســه خصلت مهم مشــخص می شــد: »نداشــتن یــاور«، 
»مواجه بودن با دشــمنِی مســّلحانه« و »عدم همــکارِی افراد 
مؤثــر« و چنیــن وضعیتی، مهم تریــن دلیل و بســتر اجتماعی 

بود که »ضرورت صلح« را ایجاب می کرد.   

برای آنکه بتوانیم به فهم روشــن و دقیقی از صورت مســئله و جبهه بندی های زمان 
کم بــر آن زمان را ریشــه یابی کرده و  صلح برســیم، نیازمند این هســتیم که فضای حا
منشــأ اصلی نزاعی را که منجر به صلح گردید خوب بشناســیم. بنابراین نویسنده بخش دوم 
کتــاب را که بــه تبییــن »موقعیت سیاســی زمــان صلــح« پرداخته بــا تحلیــل اوضــاع »پیش از 
بیعت« آغاز می کند. ایشــان در این گفتار سعی می کند با ریشــه یابی تاریخی این نزاع، تحلیل 

دقیق تری از دو جریان متقابل را ارائه دهد.

     ریشه نزاع
شــیخ  راضــی آل یاســین )رض( بــه ســراغ صــدر اســالم و دوران حیــات پیامبــر اعظــم )ص(
رفته و حدیث شــریف نبوی کــه در میان شــیعه و ســنی از اعتبار برخــوردار اســت یعنی حدیث 
ثقلیــن را نقطــه عزیمــت خــود قــرار داده و آن دودســته گی و انشــعاب تاریخــِی پــس از رحلــت 
کرم )ص(را محصول بی توجهی کثیــری از اصحاب بــه این حدیث و توجیــه و تأویل  رســول ا
گفته هــای پیامبر می دانــد. این مســیری بود که باعث شــد کار بدانجا برســد کــه معاویه خود 
را به دلیل »ُمســن تر بــودن« ُمحــّق بداند که بر ســر خالفت اســالمی با دیگــران منازعــه کند! و 
البته ریشه و بنای چنین انحرافی همان بود که در سقیفه بنی ســاعده کار گذارده شد. در این 



دی ماه سالروز درگذشت معلم بزرگ اخالق، آیت اهلل مجتبی تهرانی است 
که سال های متمادی با آثار قلمی و سخنرانی های خود راه و روش زیست 
مسلمانی را به جوانان تعلیم داد. در این بخش ضمن بازخوانی گفتارهای 
اخالقی ایشان در موضوعاتی مانند خصومت، همنشینی و حیاء  در گفتگو 

معلم اخالقبا فرزند آیت اهلل با سـبک زندگی ایشـان آشنا می شویم.
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و از زمانی کــه به تهران آمدنــد با برگــزاری کالس های اخالق 
و دروس مختلــف هیــچ گاه فعالیــت فرهنگــی دینــی خــود را 

تعطیل نکردند تا به ملکوت اعال پیوستند. 

بــه عنــوان فرزنــد آیــت اهلل تهرانــی چــه ویژگی هایــی در 
ارتباط با خانواده از ایشان سراغ دارید؟

ایشان ویژگی های خاص خودشان را داشتند. این ویژگی ها 
در ابعاد مختلــف نمایان بــود. در بحــث خانــواده موضوعی 
که برای خود ایشان مهم بود تکالیف شــرعی بود و این گونه 
نبود که بیرون و در درون خانه اش متفاوت عمل کند، رفتار 
ایشــان در بیرون خانه و داخل خانه یکی بود. در خانه آنچه 
به عنوان تکلیف شــرعی بر عهده داشــت از رفتــار و اخالق به 
نحــو احســن انجــام مــی داد و هیــچ گاه عواطفش بــر تکلیف 
ع گفته در حوزه تربیت  گر شر شرعی اش غلبه پیدا نمی کرد، ا
فرزند این موارد باید رعایت شود تمام موارد را با دقت خاص 
رعایت و تمام دســتورات اســالمی را اجرا می کردنــد. عواطف 
و محبــت بــه جای خــود، امــا حتی بــا اعضــای خانــواده هم 

براساس تکالیف شرعی برخورد داشتند.

هر انســانی یک ویژگــی خاص داشــته و جامعــه او را با آن 
ویژگی می شناسد. از منظر شــما چرا آیت اهلل تهرانی مرد 

اخاق نام گرفت؟
ایشان بحث اخالق را در عمل پیاده می کردند و این موضوع 
بسیار مهم است. ما انسان ها خیلی اوقات ادعای بسیاری از 
مسائل را داریم، اما در عمل هیچ کاری نمی کنیم، اما ایشان 
که معروف به مرد اخالق بودند اخالق عملی داشــتند. قبل از 
آنکه در مورد اخالقیات توصیه ای برای مردم داشــته باشــند 
خودشــان عامل به همان مباحث اخالقی بودنــد و عینًا این 

مباحث را در عمل پیاده می کردند.
 ایشــان همیشــه می گفتنــد اخــالق توصیفــی و توضیحــی و 
توصیه ای نیســت خیلی از موارد آن عملی اســت یعنی وقتی 
گفتــه شــود و  گفتــه می شــود دروغ حــرام اســت نبایــد دروغ 
ایشــان، چون مقید به انجــام ریزتریــن نکات اخالقــی بود از 

این جهت مشهور به مرد اخالق شد. 
خیلــی از افــراد در حــوزه اخالقی بحــث می کردند، امــا آن طور 
که باید و شــاید بــه آن جنبــه عملــی نمی دادند، و ایــن نکته 
پندآمــوز بســیار مهمــی اســت. مــردم از نظــر رفتــار و منــش 
گــر  زندگــی رعایــت اخالقیــات را در ایشــان می دیدنــد، مثــاًل ا
توصیه می کردند انســان رغبتی به دنیا نداشــته باشد این در 
زندگی خود ایشــان پیاده می شــد. در تمام موارد مانند خورد 
ک، منش ساده زیســتی مردم می دیدند که  ک، پوشــا و خورا
خود آیــت اهلل تهرانــی واقعــًا ایــن مســائل را رعایــت می کند و 
این برای مردم بســیار مهــم بود؛ لــذا مردم ســخنان آیت اهلل 
تهرانی را عینًا در خودشــان می دیدند و این برای مردم بسیار 

دلنشین بود.

رفتار آیت اهلل تهرانی با شما چگونه بود؟
طبیعی اســت که هــر انســانی دوســت دارد فرزندانش خوب 
تربیــت شــوند به ویــژه کســی کــه عالــم و متخلــق بــه اخالق 

آیت اهلل مجتبی تهرانی در سال 1316 هجری شمســی به دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم 
گردان حاج شــیخ عبدالکریم حائری یزدی  آیت اهلل میرزا عبدالعلی تهرانی یکی از شــا
بود. حضرت آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی تحصیل علوم دینــی را از دوران کودکی آغاز کرد. 
وی در امــر تحصیل علــوم جدیت فوق العاده ای داشــت که ایــن خصیصه بزرگ تــا پایان عمر 
گیری  همراه او بود. ایشان برای مدت 4 ســال به مشــهد مقدس مهاجرت کرد و در آنجا به فرا

علوم دینی نزد اساتید بزرگی، چون ادیب نیشابوری پرداخت.
ســپس به قم مهاجرت کــرد تا در حــوزه نوپای آن دیــار ادامه تحصیل دهد. ایشــان در ســنین 
نوجوانــی به محضــر علمــی بزرگانــی، چــون امــام خمینــی )ره(، آیت اهلل العظمــی بروجردی، 
آیت اهلل العظمــی گلپایگانــی و عالمــه طباطبائــی راه یافــت. پشــتکار و نبــوغ آیــت اهلل مجتبی 
تهرانی باعث شــد تا ایشــان در ســنین جوانی به درجه اجتهاد رسیده و توانســتند از نزدیکان و 
خصیصین امــام خمینی )ره( شــوند. مقبولیت علمی ایشــان نــزد امام خمینــی )ره( به جایی 
رسید که حضرت امام به ایشان اجازه داد تا نوشــته ها و تقریرات درس بیعشان را جمع آوری و 

به صورت یک اثر مستقل منتشر کنند.
پس از رحلت آیت اهلل بروجــردی که امر خطیر مرجعیت متوجه حضرت امام خمینی )ره( شــد 
ایشــان حاج آقا تهرانــی را مأمور جمــع آوری فتاوا و تنظیم اولین نســخه رســاله خویش کردند. 
تمام این اتفاقات زمانی به وقوع پیوســت که از عمر آقا مجتبی تهرانی فقط 25 ســال گذشته 
بود. سه سال بعد از اینکه امام )ره( به نجف تبعید شدند آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی به ایشان 
پیوســتند تا از محضر اســتاد و هم جواری با مزار علی ابــن ابیطالب )ع( بی نصیــب نمانند. اما 
این معیت زیاد طول نکشــید و ایشــان به امر حضرت امام )ره( در ســال 1349 به تهران آمدند 

نخستین توصیه:
گناه ترک 

سبک زندگی آیت اهلل مجتبی تهرانی در گفتگو با فرزند ایشان
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اسالمی است در این موضوع بســیار همت دارد. ایشان کسی 
بود که هــم و غمش بیشــتر از همــه چیــز روی فرزندانش بود 
همیشه ایشان می گفتند من آن منبری را که بیرون باید بروم 
اول در خانه بــرای خانواده می گــذارم، چیزی را کــه به مردم 
باید بگویــم اول بــرای زن و بچه ام اجــرا می کنم کــه نگویند 
این حرف ها فقط برای دیگران است. اول بچه ها و خانواده 
خودم را تربیــت می کنم بعد دیگــران، لذا از هــر جهت اخالق 
ایشان در رفتار با خانواده و فرزند بسیار خوب بود. یک نکته 
در این میــان برای من بســیار مهم بود و آن ایــن موضوع بود 
کم نمی شــد آنجائی کــه می دید  که احساســات بر ایشــان حا
خطابی از من ســر زده واقعًا من را متنبه می کرد، این موضوع 
که بچه من هستی و حاال چیزی به تو نگویم ابدًا این مسائل 
نبود؛ لذا تا آنجا که توانشان بود و آنچه که در زمینه تربیت و 

آموزه های اسالمی بود سعی کردند ما را تربیت کنند.

چــه  اســت،  درس  همگــی  بــزرگان  ســیره  و  زندگــی 
درس هایی از این شخصیت واال گرفته اید؟

و  اخــالق  گرفتــه ام.  ایشــان  از  بســیاری  درس هــای  مــن 
آموزه های واالی دینی و اســالمی سر جای خودش، نکته ای 
که بــرای من بســیار مهم و مؤثــر بود پشــتکار ایشــان در راهی 
گر تشــخیص می داد که راهــی را باید برود  که داشــتند، بود. ا
تمام هم و غمش این بود تا این مســیر را طی کند و تا انتهای 
آن راه بــرود علی الخصــوص در بحث هــای علمــی و درس و 

تدریسشان. 
ایشــان شــب هایی که فردای آن روز کالس حوزوی داشــتند 
جایی نمی رفتند؛ می گفتند من تدریســم اول اســت، وظیفه 
من این اســت کــه طلبه تربیــت بکنــم و تمام هم و غمشــان 
هــم همین بود. نســبت بــه تحصیل علــم و تحصیــل همت 
می گماشــت زمانی کــه ایشــان در ســلک طلبگی بودنــد جزو 
بهترین فضــال بودند و بیشــترین پشــتکار را در مباحث علمی 

داشتند.
خاطرم هســت که خودشــان نقل می کردنــد، بعــد از اینکه از 
قم هجرت کردند به ســمت نجف، ایشــان تمام درس های 
ســطوح عالی را در قــم تمام کرده بــود و به درجــه اجتهاد هم 
رســیده بــود نیــازی نبــود حــوزه علمیــه نجــف بــرود و درس 
بخوانــد. حضــرت امــام )ره( هــم خیلــی رضایــت نداشــتند 
ایشــان به نجف تشــریف ببرد، اما رفتند با تمام ســختی ها و 
مشکالت و با وجود همراه بودن خانواده و فرزندان کوچک، 
به طوری که آن زمان من نــوزاد بودم. در ایــن زمان حضرت 
امــام )ره( بــه فرزند مرحومشــان حــاج آقــا مصطفــی فرموده 
بودنــد: »مــن از پشــتکار علمــی آقــا مجتبــی بســیار خوشــم 
می آیــد.« در درس خوانــدن آنقــدر مصــر بــود کــه حوزه های 
علمیــه مختلــف را ببینــد درک کنــد و از آن بهره ببــرد که این 

مطلب برای ما هم بسیار مهم بود.
ایشــان خیلی در خانه مصر بــود کــه فرزندانش مراتــب عالی 
علمــی را بگذراننــد و درس بخوانند حــاال در هر رشــته ای که 
شــد، علی الخصــوص در بحــث طلبگــی و علمــی و اخالقــی 
ایشان بســیار دقیق و حســاس و مصر بودند. ایشان هیچ گاه 
حاضر نبودند کالس درسشــان تعطیل شــود، آخرین جلســه 

اخالقــی را کــه قبــل از محــرم تشــریف بردنــد ایشــان بــا چند 
مســّکن و با وجود تب بــاال، رفتند و درسشــان را شــروع کردند 
در صورتــی که هفته قبل ایشــان در بیمارســتان بســتری بود 
هرچه دکترها گفتند برای ادامه درمان بمانید ایشــان حاضر 
نشــدند و گفتنــد درس در ایــام محــرم را می خواهــم خــودم 
شــروع کنم، یادم هســت آن ســه شــب مــا زیــر بغل ایشــان را 

گرفتیم تا به مجلس برسد.

ایشــان خطبــه عقــد هــم می خواندنــد و در ایــن هنــگام 
ایــن  در  داشــتند،  جوانــان  بــرای  هــم  توصیه هایــی 

خصوص لطفًا توضیح دهید؟
ایشان زمانی که خطبه عقد می خواندند در حق جوانان دعا 
می کردند و توصیه می کردند در زندگی آنچه را که دســتورات 
اســالم اســت به آن عمــل شــود. چیزی کــه ایشــان بارهــا به 
کید می کردنــد می گفتنــد: »قدم اول تــرک گناه« و  جوانــان تأ

بعد انجام واجب الهی بود.
انجــام واجبات و تــرک محرمــات اولین قــدم اســت و همین 
کار بســیار بزرگــی اســت. وقتــی دو نفــر بــا هــم یــک زندگــی را 
کــه می تواننــد بایــد بــه دســتورات  شــروع می کننــد تــا آنجــا 
اســالم عمل کنند. یکی دیگر از توصیه های ایشــان تشریک 
مســاعی و کمک به یکدیگر در زندگی مشترک بود. در زندگی 
ع  اختالف نظر و اختالف سلیقه است، اما بنا به دستورات شر
باید عمل شــود زندگی و پیوند ازدواج پیوند الهی است نباید 
به ایــن پیوند نگاه عادی داشــت این یک پیوند الهی اســت 
گر این موضوعات رعایت شود آثار معنوی بسیار خوبی از  که ا
خود به جای می گذارد، مثل فرزند صالح به جای گذاشتن و 

باقیات صالحات.

سیره آیت اهلل تهرانی در برخورد با مردم چگونه بود؟
یکی از جلوه های منش و ســلوک ایشــان این بود که ایشــان 
جــزو علمایــی بودنــد کــه بــرای مــردم بســیار ســهم الوصول 
بودند مردم به راحتی به ایشــان دسترســی داشــتند ســالیان 
ســال ایشــان از منــزل می آمــد ســر بازار ســوار ماشــین می شــد 
نمــاز را می خوانــد بیــن دو نمــاز مســئله می گفــت: مــن یــادم 
می آید بعضی وقت ها یک ســاعت تــا یک ســاعت و نیم بعد 
از نماز می نشست تا مسائل مردم را پاســخ دهد با مردم برای 
مشــورت با ایشــان می آمدند، که بــا حوصله گوش مــی داد و 

جواب می داد.
خیلی بی تکلف بــود. کمتر فقیــه و مرجعی پیــدا می کنید که 
مردم این قدر راحت به او دسترســی داشته باشــند لذا ایشان 
پناهگاه بزرگی بــرای مردم بود روحانیون هــم باید به همین 
سبک و سیاق باشد. ایشان دیدشان این بود که من روحانی 
در قبال مــردم وظیفــه دارم و بایــد در همه حال پاســخگوی 
مســائل شــرعی اخالقــی اســالمی ایشــان باشــم. در دوران 
بیماری هم تا جایی که توان داشــت ســؤاالت مردم را پاســخ 
می داد حتی ســپرده بود، چون توان نشســتن نداشــت در راه 
تا نزدیک ماشین جواب مردم را بدهد و کسی به مردم کاری 
نداشته باشد. این رفتار آیت اهلل باید برای روحانیون یا کسی 

که امام جماعت می شود الگو باشد.    

ایشان زمانی 
که خطبه عقد 
می خواندند در 

حق جوانان 
دعا می کردند و 

توصیه می کردند 
در زندگی آنچه 
را که دستورات 
اسالم است به 
آن عمل شود. 

چیزی که ایشان 
بارها به جوانان 
کید می کردند  تأ

می گفتند: »قدم 
گناه« و  اول ترک 

بعد انجام واجب 
الهی بود
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پدید آینــد، از رذایل اخالقی به شــمار می روند؛ زیــرا ابزاری در 
دســت نفس امــاره خواهنــد بود کــه نفس بــه وســیله آنها به 

آمال خویش می رسد.
گر شخص در مخاصمه از ســخنان اهانت آمیز استفاده کند  ا
گــر چه حق با او باشــد - رفتارش ناپســند و مــورد نکوهش  - ا
ع خواهد بود؛ البته در اینجا اصــل مخاصمه مورد  عقل و شــر
نکوهش نیســت؛ بلکــه اهانــت، تحقیر، ناســزا و... زشــت و 
نادرست است و شخص را مشمول سرزنش عاقالن و عذاب 
الهی می کند. در صورتی که نیازی به مخاصمه نیســت و راه 
درســت دیگری برای گرفتن حق وجود دارد، ترک خصومت 
نیکو و پســندیده اســت؛ زیرا خصومت مایه دشــمنی و سلب 

آسایش و آرامش بوده، انسان را خوار می کند.
کــم والخصومه فانها  امیــر مؤمنان علــی )ع( می فرمایــد: »ایا
تشغل القلب و تورث النفاق و تکســب الضغائن. از خصومت 
بپرهیزید. همانا خصومت دل را مشــغول می کند و نفاق را بر 

جای گذاشته، کینه ها را به بار می آورد.«
حضــرت رضــا )ع( هــم ضمــن بــر حــذر داشــتن از خصومــت 
فرمود: »فانها... تردی بصاحبهــا. خصومت، انجام دهنده 
خویش را خوار کند.« خصومت لبه پرتگاهی اســت که حتی 
در صورت حقانیــت خصومت کننــده، احتمال ســقوط او به 

ک گناهان زبان وجود دارد. دره هولنا
ســرور پرهیزکاران امیر مؤمنان علی )ع( فرمود: »من بالغ فی 
الخصومه اثــم و من قصر فیها ظلم و الیســتطیع ان یتقی اهلل 
من خاصم. هر کس در خصومت زیاده روی کند، گناه کرده 
اســت و هر کس کوتاهــی کند، مظلوم واقع می شــود و کســی 

که خصومت می کند، توان رعایت تقوای الهی را ندارد.« 
امام رضــا )ع( نیــز ضمن بر حــذر داشــتن از خصومــت فرمود: 

»...عسی ان یتکلم بشیء الیغفر له. 
کــه آمرزیــده  کننــده( ســخنی بگویــد  چــه بســا )خصومــت 

نشود.«

     تعریف خصومت
کــم و الخصومــه فانهــا تشــغل القلــب و تــورث النفــاق و تکســب الضغائــن«. امیر  »ایا
مؤمنــان علــی )ع( فرمودنــد: از خصومــت بپرهیزیــد؛ چرا کــه دل را مشــغول می کنــد و موجب 
نفاق و زنده شــدن کینه ها می شــود. خصومت در لغت به معنای دشمنی و ســتیزه است و نزد 
دانشــمندان اخالق به معنای پیــکار لفظی با دیگران بــه قصد تحصیل مال یا اســتیفای حق 
اســت. مشــاجره لفظی انســان با دیگران هنگامی که بخواهد وجهــی را بگیرد یا چیــزی را که 
به حق یا ناحق از او ســلب شــده، اســتیفا کنــد، خصومــت نامیده می شــود؛ پس هــدف از این 
پیکار، جنبه مالی یا حقوقی اســت؛ البته گاه خصومــت در معنای نزاع لفظی بــا دیگران برای 
اثبات عقیده خویش نیز به کار رفته است که شاید بتوان آن را هم نوعی استیفای حق نامید. 
ع، برخی از انواع خصومت را ستوده  خصومت شامل دو نوع ممدوح و مذموم است. عقل و شر

و برخی را نکوهیده است.

     ستوده شده
خصومت فقــط هنگامی که شــخص بــه حقانیــت خویش یقیــن کند یــا حجتی شــرعی بر آن 
داشته باشد، و از ســویی برای اســتیفای حق خویش راهی جز آن نیابد، پسندیده است. عقل 
بشــر به حکم زشــتی ظلم، پذیرش آن را نیز زشــت و ناپســند می داند؛ از این رو استیفای حق و 
دفع ستم را می ستاید و ســفارش می کند و البته هر چه را عقل سلیم بســتاید، شریعت نیز بر آن 

صحه می گذارد. 

     نکوهش شده
آنجا که شــخص خصومت کننده بداند حق با او نیســت یــا در حقانیت خویش تردید داشــته 
کرم )ص(فرمود: »ان  باشــد، رفتار او از رذایل اخالقی به شــمار رفته، نکوهیده اســت. رســول ا
ابغض الرجا الــی اهلل االلــد الخصیم. مبغوض تریــن مردان نزد خدا، انســان لجــوج خصومت 
ع. هر کس  کننده اســت.« »من جادل فی خصومه به غیر علم لم یزل فی ســخط اهلل حتی ینز
گاهــی در خصومتی لجاجــت ورزد تا زمانی کــه در آن حال قــرار دارد، مورد خشــم الهی  بدون آ
اســت.« همچنین هنگامی که وکیل انســان بدانــد حق با موکلش نیســت و با ایــن حال برای 
او به مخاصمه با دیگری برخیزد، رفتاری زشــت و حرام انجام داده و مــزدی که برای این کار 
گر به قصد خرد کردن  می گیرد نیز حرام است؛ اما در صورتی که حق با خصومت کننده باشد، ا
و ریختن آبروی طرف مقابل به خصومت برخیزد، رفتارش نکوهیده اســت؛ زیرا گرچه حق با 
او و طلبکار اســت، انگیزه ای نفســانی از مخاصمه دارد و تمام رفتارهایی که با انگیزه نفسانی 

زبان خوش
چگونه از خصومت دوری کنیم؟

هـم  از  و  دشـمنی  آمـدن  پدیـد  مایـه  کـه  زبـان  بیماری هـای  جملـه  از 
گسـیختگی جامعـه بشـری می شـود خصومـت اسـت، ایـن بیمـاری رایـج 
کـه بسـیاری از انسـان ها بـه آن دچارنـد پیـکاری لفظـی اسـت کـه موجـب نفـاق و 
زنـده شـدن کینـه می شـود. آیـت اهلل آقـا مجتبـی تهرانـی در گفتـاری بـا اسـتناد بـه 
روایتی از موالی متقیان حضرت علی )ع(  به بررسـی و تبیین یکی از بیماری های 

زبـان یعنـی خصومـت پرداخته انـد.  
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     ریشه های درونی 
خصومت نکوهیده، در صفات زشــت نفســانی انســان ریشه 

دارد که عبارتند از:
دشــمنی و کینه جویــی: گاه نفــرت و کینــه از کســی موجــب 
می شــود که شــخص به نــزاع و پیــکار لفظی بــا او بپــردازد. او 
می خواهد بــا این منازعــه بر آتش خشــم خود مرهمــی نهد و 

کینه خویش را با خرد کردن شخص مقابل ابراز کند.
حسد: حسادت به موقعیت فردی و اجتماعی افراد می تواند 
موجب پدید آمدن رفتار خصومت آمیز در انسان شود. انسان 
حسود می کوشــد شــخص را با مخاصمه خوار و ذلیل ساخته 

تا شعله های آتش حسد را در درون خویش   فرو نشاند.
حب مال یا مقام: گاه دست یافتن به مال یا مقام انسان را به 
مخاصمه با دیگران می کشاند تا شاید از این راه مزدی بگیرد 
یا مقامی به دســت آورد که این را می تــوان در وکیلی که برای 

مخاصمه استخدام می شود، به خوبی مشاهده کرد.

     راه های درمان 
خصومــت نیــز هماننــد دیگــر بیماری هــای اخالقــی از دو راه 

علمی و عملی قابل درمان است.
درمان علمی: اندیشــه در پیامدهای نازیبــای این بیماری، 
گذاشــتن آن  کنــار  ک آدمــی در  مایــه تحریــک سرشــت پــا
می شــود. یــادآوری مســتمر ایــن آثار زشــت و زیــان بــار، روان 
انســان را به تــرک این آفت ترغیــب و تشــویق می کند و حس 
نفــرت و انزجــار از آن را پدیــد مــی آورد. فطرت و نهاد انســانی 
خواهان آرامش و مهر و محبت اســت و هنگامــی که رفتاری 
را مایه تشویش و نگرانی، و کینه و دشمنی بیابد، از آن دوری 
ک به خصومت  خواهند گزید. آن کس که با وجود سرشتی پا

گاه است. آلوده شود، از آثار و پیامدهای آن ناآ
درمان عملی: یکی از راه های عملی بــرای درمان این بیماری 
به کار بســتن ضد آن یعنی طیب کالم است. طیب کالم یعنی 

اســتفاده از گفتــار خوش و ســخن زیبــا و مؤدبانه. انســان باید 
خود را به داشــتن طیب کالم ملزم کنــد؛ یعنی هنگام صحبت 
با دیگری، در رعایت ادب بکوشد و از مطالبی استفاده کند که 
نیکو و پســندیده باشــد؛ البته مراد از خوش سخنی، چاپلوسی 
نیســت؛ زیرا هدف از تملق و چرب زبانی، جلب توجه دیگران 
است. از سویی در تملق، خوبی هایی را که در شخص نیست، 
به او نسبت می دهند؛ در حالی که صاحب گفتار خوش، آنچه 
را نمی دانــد نمی گویــد و قصــد خودنمایی هــم نــدارد؛ بلکه در 
سخن از کلمات و جمالتی اســتفاده می کند که منشاء دشمنی 

نمی شود و بر کیفیت آن نیز مراقبت می کند.
همان گونه که خصومت و مراء و مجادله دشمنی ساز است، 
عکــس آنهــا یعنــی طیــب کالم، موجــب دوســتی می شــود و 
مودت آفرین اســت. وقتی مخاطب، شــخص را در گفتارش 
گــر ایــن ویژگــی در  مراقــب ببینــد، جــذب او می شــود. حــال ا
جامعــه باشــد، موجــب وحــدت و اتحــاد می شــود؛ بــر خالف 

خصومت که اختالف انگیز است.
رســول گرامــی اســالم )ص(می فرماید: »ان فــی الجنــه غرفا 
یــری ظاهرها مــن باطنهــا مــن ظاهرها الیســکنها مــن امتی 
اال مــن اطــاب الــکالم و اطعــم الطعــام... همانــا در بهشــت 
غرفه هایی است که )از درخشندگی و شفافیت( بیرون آنها از 
درون و درون آنها از بیرون، دیده می شــود. از امت من کسی 
کن نمی شود، مگر آنکه خوش سخن باشد  در این غرفه ها سا

و مردم را اطعام کند...«
»الکلمــه الطیبــه صدقــه. گفتار طیــب و زیبــا، نوعــی صدقه 
اســت.« صدقــه بــرای انســان فقــط در امــور مــادی نیســت. 
خوش سخنی نیز می تواند اثر صدقه را داشته باشد؛ پس باید 
در موقعیت های خــاص بحرانی نیز زبان خــود را حفظ کرد و 
آن را به خــوش کالمی عــادت داد و برای پیشــگیری از ابتالء 
به مراء یــا مجادله باطل و خصومت زشــت، طیــب کالم را به 

دست آورد و آن را در وجود خود ملکه کرد.    

همان گونه که 
خصومت و 

مراء و مجادله 
دشمنی ساز است، 

عکس آنها یعنی 
طیب کالم، 

موجب دوستی 
می شود و مودت 

ین است.  آفر
وقتی مخاطب، 

شخص را در 
گفتارش مراقب 
ببیند، جذب او 

می شود. حال 
یژگی  گر این و ا

در جامعه باشد، 
موجب وحدت و 
اتحاد می شود؛ بر 
خالف خصومت 
که اختالف انگیز 

است
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اهرم هایی که در دوســت من وجــود دارد، در وجــود من هم 
موجــود اســت. هــر اهرمــی از اهرم هــای داخلــی او کــه رو به 
تزاید رفته باشــد، عمل او مربوط به آن اســت و شکل، گفتار 
و کــردارش در رابطه بــا آن اهــرم تنظیم می شــود و این روی 

انسان اثر می گذارد.

      پرهیز از مجالست با اشرار
آموزه هــای دینی در کنــار توصیه های فراوان به همنشــینی 
کیــد کرده  بــا صالحان، بــر پرهیــز از مجالســت با اشــرار نیز تأ
اســت. انســان چــون در مهــد طبیعــت و دامــن مادیــت قرار 
دارد و قــوای حیوانــی اش قبــل از قوای انســانی اش شــکوفا 
می شــود، میل او به طبیعت بیشتر اســت. لذا میل انسان به 
هر حرکتی که در این رابطه باشد، بیشــتر است. اینکه گفته 

می شود: »میل انسان به شّر بیشتر است«؛ همین است.
یــک حرکــت  انســان،  کمالــی  عبــارت دیگــر، حرکــت  بــه 
صعودی اســت؛ یعنی باال رفتــن و کمال عقالنی اســت. این 
کمال قلبی، روحــی و معنوی زحمــت و دشــواری دارد. مثل 
پرنده ای اســت کــه دو بــال دارد، اما به هــر یــک از پاهایش 
هم زنجیری بسته شده است؛ یکی زنجیر شهوت و دیگری 
زنجیر غضب؛ چــون او در دامــن طبیعت اســت، جاذبه هم 

اقتضا می کند که ثقل او به سوی مرکز باشد.
گر بخواهد بپرد، خصوصًا بــا آن پایبندهایی که دارد،  حال ا
خیلی زور می خواهد. البته دو بال هم بــرای پرواز به او داده 

کرم)ص( نقــل می کند کــه آن حضــرت به طور بســیار  ابــن عبــاس روایتــی از رســول ا
واضح، آشکار و زیبا درباره همنشین سخن می گوید. ابن عباس می گوید: به پیغمبر 
کرم )ص(عرض شــد که »قیل یا رســول اهلل! اّیُ الجلســاء خیر؟«؛ کدامیک از همنشــین ها،  ا

مصاحب ها و معاشرها خوب هستند؟ »قال: من تذکرکم اهلل رؤیته«. 
    نخســت: بر اســاس این ســخن مبارک، بهترین همنشــین کســی اســت که صــرف دیدن 
او شــما را به یاد خدا بینــدازد. با دیــدار او به یاد خــدا بیفتد، نه اینکــه با دیدار او اهرم شــهوت 
تحریک شــود و یا غضب انســان فوران کنــد. البته ایــن از نظر ظاهر اســت، و اال یــک معنای 
عالی تــری دارد. این مرحلــه ابتدایی اســت کــه معاشــر و مصاحب انســان باید چهــره نورانی 

داشته باشد که با دیدار او به یاد خدا بیفتیم.
    دوم: »ویزیــد فــی علمکم منطقه« کســی برای تو معاشــر خیر اســت کــه گفتــار او به دانش 
و بینش تــو اضافه کند؛ یعنــی وقتی صحبــت می کند، به بینش تــو بیفزاید، نــه اینکه جلوی 

بینش تو را بگیرد و تو را به شهوت و غضب راهنمایی کند.
    ســوم: »و یرغبکم فی اآلخره عمله«؛ جلیس خوب کسی است که عمل او انسان را مشتاق 
به آخــرت کنــد و او را به آخــرت، یعنی جهــان دیگــری ترغیب کند، نــه اینکــه عملش طوری 
باشــد که انســان آخرت را فراموش کنــد و خیال کند کــه زندگی همین اســت و بس، یــا اینکه 

عملش انسان را به حیوانیت دعوت کند.
گر هیچ کاری نکند و  معلوم می شود که دوست و رفیق، روی انسان نقش بســیار بزرگی دارد. ا
حرفی هم نزد، قیافه او مؤثر اســت. البته اشتباه نشود! یک وقت انســان در رابطه با مسائلی، 
با دیگران برخودرهای عادی دارد. این مطلب ســر جای خودش است، اما وقتی می خواهیم 
رفیق و معاشــری انتخــاب کنیم که بــا او انس داشــته باشــیم، باید این ســه طلب را دربــاره او 
رعایت کنیم. یعنی کســی که می خواهد با ما مأنوس باشد، باید به »شــکل ظاهری«، »حرف 
و گفتار« و »عمل و کردار« او توجه داشــته باشــیم. پیامبر اســالم این معیارهــا را در اختیار ما قرا 

داده است.
ع بوده و از نظر  با توجه به اینکه همنشــینی رابطه مستقیمی اســت و این دو انســان از یک نو
قــوای درونی مشــترک هســتند، لذا خیلــی بایــد در انتخاب دوســت دقــت کرد. چــون همان 

گرفت و پی نیکان 
مردم شد

بهترین همنشین کیست؟

آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی
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شــده اســت که یکی بــال »معرفــت« -علــم و ایمــان- و دیگری بــال »عمل« 
است.

با این دو بال باید پــرش و صعود کند. با وجود اینکه در دامان طبیعت اســت 
گر می خواهد ســیر  و از نظر مــزاج طبیعــی، میل بــه مرکــز طبیعــت دارد، ولــی ا
کمالی داشته باشد، باید حرکت کند. لذا حرکت کردن به سمت خیر- کمال و 
فضیلت- زحمت دارد ولی از آن طرف، حرکت به سمت رذایل مثل حرکت در 

سرازیری است، با یک هول دادن حرکت می کند.

     تأثیر اشرار
اینکه می گویند: رفیق، دوســت و معاشــر خود را از میان اشــرار انتخاب نکن، 
به این جهت اســت که انســان در مهــد و دامن طبیعت اســت و میل او به شــر 
بیشــتر از میل او بــه معنویت اســت. چــون از این پســتان شــیر خورده اســت، 
لذتش را چشیده؛ ولی هنوز لذت معنویت را آن طور که باید بچشد، نچشیده 
اســت. این طرف ســرازیری اســت و او آســان تر حرکت می کند، امــا آن طرف، 
سرباالیی است؛ بنابراین دوســتی انتخاب نکن که تو را به این ذلت و سقوط 
گر از اشــرار دوســت انتخــاب کنــی، به ســرعت بــه آن طرف  بکشــاند. چــون ا

خواهی رفت.
ح کرده اند.  گون مطــر این مطلــب را انبیــاء و اولیای الهــی به بیان هــای گونا
پیامبر اســالم می فرمایند: »حفــت الجنه بالمــکاره و حفت النار بالشــهوات«؛ 
بهشــت به ناراحتی ها، محفــوف و پیچیده شــده اســت و جهنــم در البه الی 
راحتی ها و خوشــی های نفســانی اســت. این روایت همین معنا را می رساند؛ 
یعنی تحصیل رذایل اخالقی خیلی آســان اســت، اما کســب فضایــل اخالقی 

مشکل است.    

خدا از صدای تو 
خوشش می آید

ح حدیثی از  مرحــوم آیــت اهلل آقــا مجتبــی تهرانــی در شــر
امیرالمؤمنین علــی )ع( مبنی بر چگونگی نزدیک شــدن 
گــر انســان بخواهــد نســبت بــه  مخلــوق بــه خالــق آورده اســت: ا
خالقش قــرب پیدا کنــد و یک قــدم بــه او نزدیکتــر شــود؛  باید به 
گنجینه های الهیه ای کــه در نزد خــدا اســت روی آورد. ُرِوی َعن 
ْغَبِة ِفیَمــا َلَدیِه،  َعلی علیه الســالم قــال: َاْلُخْطَوُة ِعْنــَد اْلَخاِلــِق ِبالّرَ
ا ِفــی یَدیــِه. از امیرالمؤمنین  ْغَبــِة َعّمَ َاْلُخْطــَوُة ِعْنــَد اْلَمْخلــُوِق ِبالّرَ
گر انســان بخواهد  علی )ع( منقول اســت کــه حضــرت فرمودند: ا
نســبت به خالقش قرب پیدا کند و یــک قدم به او نزدیکتر شــود؛ 
)گام به ســوی خالق کنایــه از قرب اســت(، باید بــه گنجینه های 
الهیه ای که در نزد خدا اســت روی آورد. حضرت فرموده اند: باید 
به آنچه نزد خدا اســت روی آورد، نه خود خدا، اشــتباه نکنید! هر 
روی آوردنی، انسان را  یک گام به خدا نزدیکتر می کند؛ »َاْلُخْطَوُة 
گر کســی بخواهد  ْغَبــِة ِفیَمــا َلَدیــِه«. در مقابل، ا ِعْنــَد اْلَخاِلــِق ِبالّرَ
قرب به مخلوق پیــدا کند، یعنی مخلــوق بــه او روی آورد، باید از 
آنچه در دو دســت مخلوق اســت رویگردان باشــد؛ »َاْلُخْطَوُة ِعْنَد 

ا ِفی یَدیِه«.  ْغَبِة َعّمَ اْلَمْخلُوِق ِبالّرَ
حال ببینیــم مخلوق چــه در دســت دارد؟ امــور ماّدی. هــر مرتبه 
»روی انداختــن« بــه آنچــه در دســت مخلوق اســت، مثــل: پول 
گر  و مــال و مســائل دنیایــی، موجــب دوری او از تــو می شــود، اّما ا
گر به  بگویی: »نمی خواهم«، ایــن موجب نزدیکی تو می گــردد. ا
خدا بگویی: »آنچه را در نزد تو اســت می خواهم« و به مخلوق نیز 
بگویی: »نمی خواهم«، به او نزدیک خواهی شــد؛ کاماًل برعکس 

است.
می دانیــد مشــکل مــا چیســت؟ مــا خالــق را بــا مخلــوق اشــتباه 
گذاشــتیم جای خدا. ما اینگونه  گرفته ایم. چرا؟ چون خودمان را
گر کسی هر روز بیاید مزاحم شــود و بخواهد از ما پول  هستیم که ا
بگیرد، از او فرار می کنیم، چه رسد به اینکه به او روی بیاوریم. ما 
خدا را مثل خودمان فرض کرده ایم که هر چــه به او روی بیاوریم 
و بخواهیم آنچه نزد او اســت را بگیریم،  از ما فرار می کند. اشــتباه 
ما این اســت! حال اینکه هر چه به خدا بگویــی: »به من بده«!  او 

نزدیک تر می شود، خوشش می آید. اینها کلمات علی )ع( است.
در روایــت دیگری منقول اســت: گاهی بنــده از خــدا حاجتی را که 
جایش هم هست به او بدهد، تقاضا می کند، خدا روی می کند به 
مالئکه و می فرماید: به او ندهید! می گویند: چرا؟ خدا می فرماید: 
من از صــدای این بنده خوشــم می آیــد، بگذاریــد باز هــم بگوید؛ 
مــا خدایمــان را نشــناختیم! یــک وقــت گلــه نکنیــد که چقــدر به 
خــدا بگویم! خــدا از صدایت خوشــش می آید، چه رســد بــه اینکه 
مصلحــت نبیند کــه حاجتــت را بدهد. بــدان! هر بار کــه حاجتت 
را به او می گویی یــک گام به تو نزدیک تر می شــود و تــو به او قرب 

پیدا می کنی.    
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یعنی از خدا خجالت کشیدن و شرم کردن. 
در بــاب »حیاء مــن اهلل« مــا یک بحــث معرفتی داریــم و یک 
بحث تربیتــی. در مــورد بحث تربیتــی، ما روایــات متعددی 
ح  گــون مطــر گونا کــه »حیــا مــن اهلل« را در روابــط  داریــم 
می فرماینــد. یعنی اینکه انســان بایــد با توجه به ایــن روابط 

حیاء داشته باشد. 

     خدا می بیند!
یک دسته از روایات هســت که »اصل ناظر بودن خداوند« را 
ح می کنند. انســان در »حیاء من الخلق« از این شــرمش  مطر
گر  می آید که عمل زشــت را در دیــدگاه غیر انجام دهــد. حاال ا
یک ذره معرفتش باالتر باشــد، در دیدگاه فرشــتگانی که او را 
می بینند و اعمالش را ثبت و ضبط می کنند، نیز حیا می کند. 
ح  دســته اول روایات، »حیا مــن اهلل« را در همیــن رابطه مطر
می کنند کــه خداوند بــه اعمال تــو ناظر اســت، تــو در دیدگاه 

خدا هستی، این کار را که می کنی باید از خدا شرمت بیاید.

     از خدا خجالت بکش!
کــه  حــاال مــن بــه عنــوان نمونــه چنــد روایــت می خوانــم 
بعضی هایشــان هم اشــاره به آیات قــرآن دارد. روایــت اول از 
حضــرت زین العابدین )ص(اســت که می فرمایــد: »خف اهلل 
عز و جــل لقدرتــه علیــک« از خدا بیــم داشــته باش، چــون او 
بر تو توانا اســت. این طور نیســت که بتوانی از چنــگ خدا فرار 
کنی، خجالت بکش و معصیت نکن. خیال نکن می توانی از 
عذابی که وعده کرده اســت فرار کنی. بعد دارد »و اســتح منه 
لقربه منک« از خدا خجالت بکش، چون به تو نزدیک است. 

این روایت اشاره به همین معنا است که خدا ناظر است. 

     تو مرا نمی بینی ولی من!
ّنَ اهلَل َیَری« در آیات 

َ
 َلْم َیْعَلْم ِبأ

َ
در آیه شریفه هم می فرماید »أ

دیگری هم اشاره به ُقرب و نزدیکی دارد، مثاًل می فرماید: »َو 
ْقَرُب ِإَلْیِه ِمْنُکْم 

َ
ْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبِل اْلَوری« یا »َو َنْحُن أ

َ
َنْحُن أ

َو لِکْن ال ُتْبِصُروَن« شماها نمی بینید ولی ما به او نزدیک تر از 
شما هســتیم. تو کور هســتی و چشــم باطنت کور اســت و مرا 

نمی بینی ولی من که می بینم که چه کار داری می کنی. 

     گریه شدید محبوب ترین بنده خدا
ا   ُکّنَ

َ
در سوره یونس در آیه ای هست »َو ال َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإاّل

َعَلْیُکْم ُشــُهودًا« هیچ کاری نیست که شــما انجام دهید مگر 
اینکه ما آن را می بینیم. کارهایتان در مرئی و منظر ما اســت 
و ما داریــم می بینیم. من نمی خواهم بحث تفســیری کنم، 
ولــی ایــن را بگویم کــه »عمــل« در اینجــا اطــالق دارد، یعنی 
هم اعمــال درونــی ات را می گیــرد و هــم اعمال بیرونــی ات را 
می گیرد. من بعد می رسم که شهود خدا هم سّر انسان را در بر 
می گیرد و هم علــن او را می گیرد. هرچه را کــه او انجام دهد، 

خدا می بیند. »ما من عمٍل« استثنا ندارد. همه را می گیرد.
در ذیل این آیه روایتی آمد که است که »کان رسول اهلل )ص(

کــرم وقتی به  اذا قــرأ هــذه اآلیه بکــی بــکاًء شــدیدًا« پیغمبــر ا
قرائت ایــن آیــه می رســید، به شــدت گریــه می کرد. ایــن آیه 

آیــت اهلل العظمــی حــاج آقــا مجتبــی تهرانــی در ســخنانی دربــاره حیــا مطالبــی را ذکر 
کرده اند. آنچه در زیر آمده است، گفته های ایشان درباره »حیا من اهلل« است:

**
»حیا« آن ودیعه الهی و غریزه انســانیه است که انسان را از اعمال زشــت باز می دارد؛ یعنی چه 
قبل از عمل که انســان عمــل را تصویر می کنــد و چه بعد از عمــل، حیا نقــش بازدارندگی دارد. 
به این معنــا که روح وقتــی با یک عمل زشــت روبرو می شــود و وقتــی که عمل زشــت را تصویر 
می کند، منفعل و منکسر می شود و همین حالت موجب بازدارندگی او است و بعد از عمل هم، 

این حالت بازدارندگی نسبت به تکرار آن عمل زشت پیدا می شود. 
حیایی که انســان نســبت بــه ناظــر دارد، گاهی »حیــاء من الخلــق« اســت، گاهی »حیــاء من 
النفس« بوده و گاهی »حیاء من المالئکه« می باشــد؛ یعنی فرشــتگانی که مأمور ضبط اعمال 
انســان هســتند. گاهی »حیاء من اولیاء اهلل« اســت. پنجمین نــوع آن »حیاء من اهلل« اســت، 

حیا و محضر خدا

شرم از خدا 
چگونه به تربیت فردی و اجتماعی ما
کمک می کند؟



81  مشاره  14       آذر 98
 دوره جدید

معلم ݣݣاخالق

خــودش خیلی روشــن اســت. این ها یــک دســته از روایت در 
باب »حیاء من اهلل« اســت که عرض کردم به آیات هم اشاره 
دارد و جنبه هــای اعتقــادی دارد و هــم ریشــه های ایمانی و 

درونی دارد. 

     خدا ِسّر و َعَلنت را می بیند!
یــک دســته دیگــر روایاتــی هســتند کــه بــه چگونگــی ُقــرب 
خداوند اشــاره می کند که من هــم اآلن به آن اشــاره کردم و از 
اطالق آیــه آن را گرفتم. ُقرب خداوند ســّر و علن نــدارد. حیاء 
از مــردم در جایی اســت که در منظر مردم باشــد، ولــی در خفا 
چه؟ آنجــا کســی نیســت. امــا در بــاب خــدا، اشــتباه نکنید! 

حیای از او مثل »حیاء من الخلق« نیست. 
اشــتباه نکنیــد! روایــت از امــام هفتــم )علیه الســالم( اســت 
اِس  »َفاْســَتْحُیوا ِمَن اهلِل ِفی َســَراِئِرُکْم َکَما َتْســَتْحُیوَن ِمَن الّنَ
ِفی َعاَلِنَیِتُکم« خیلی روشن است. از خدا در سّرتان خجالت 
بکشــید، همان طور که در علــن از مردم خجالت می کشــید! 
هــم  خــدا  برابــر  در  نمی کنیــد،  مــردم  جلــوی  را  کار  همــه 

همین طور باشید. 

     »بزرگی ناظر« و »همراهی او« دلیل حیا
یک دسته ای از روایات هم در باب »حیاء من اهلل تعالی« اینها 
هستند که من دسته بندی کردم. این ها خودشان دو جهت 
دارند که بحثش مفّصل است؛ یک، در ارتباط با جایگاه خدا 
نزد انسان اســت و دو، در ارتباط با نحوه برخورد خدا با انسان 
است. ما در باب اعمال میان انسان ها فرق می گذاریم »حیاء 
من الخلق« متناســب با افراد مختلف اســت. من تعبیر ساده 
می کنم و سطح مطلب را پایین می آورم؛ مثاًل ما از بعضی ها به 
خاطر جایگاهشان، خیلی شــرم نمی کنیم. چون جایگاه زیاد 

مهّمی برایشان نمی بینیم. 
مثاًل می گوییم فالنی خودمانی اســت. حاال چون جلوی او رو 
در بایستی نداریم، ـ نعوذ باهلل ـ چه بسا کارهایی انجام دهیم 
که درســت نبــوده و حاضــر نیســتیم جلــوی همــه آن کارها را 
گر شــخص بزرگــی حاضر باشــد که ما بــا او رو  انجــام دهیم و ا
در بایستی داشته باشیم این کار را نمی کنم. این ها همه اش 

مربوط به حیاء بوده و نسبت به ناظر است. 
اّما در مورد دیگر حیاء به خاطر جایگاه نیســت بلکه به خاطر 
برخورد با او است. مثاًل کسی که تنها گاهی اوقات چشممان 
به هم می افتد و او را می بینیم، با کســی که هر روز و هر شــب 
با او برخورد می کنیم، چشــممان در چشــمش می افتد، فرق 
دارد. آدم از ایــن فــرد خجالــت می کشــد. در مورد اّولی شــاید 
بگوییم: فالنی رفت دنبال کارش! شــاید کاله مان هم پیش 
او نیافتد و دیگر همدیگر را نبینیم و... اّما کســی که همیشــه 
همراه آدم اســت، فرق می کند و انســان از او شــرم می کند. ما 

میان این دو نفر فرق می گذاریم. 

     نحوه حیاء از خداوند
ح اســت کــه حیای  در بخشــی از روایــاِت ما این مســأله مطر
بندگان از خداونــد، هم از نظر جایــگاه و هم از نظــر برخورد، 
از ایــن ســنخ باشــد. یعنــی ماننــد جایگاه کســانی کــه پیش 

شما شایســتگی دارند، نه کســانی که ـ نعوذ باهلل ـ سطحشان 
خیلی پایین اســت. نگاهتان به جایگاه خدا، مانند نگاه به 
جایگاه افراد شایســته باشــد. خود مــا هم این گونه هســتیم 
که وقتی بــا افراد بزرگی رو به رو می شــویم، خودمــان را جمع 
و جور می کنیــم، که نکند یک وقــت حتی اشــتباهًا خالفی از 

ما سر بزند! 
گــر فــرد شایســته بــود و بعــد هــم هــر روز آدم بــا او ســر  حــال ا
کار داشــته باشــد، خیلــی مراقبــت بیشــتر می شــود. آدم  و 
از او شــرم می کند کــه عمل بــدی در مرَئــی و منظــر او کند. در 
کرم کــه دارد؛ »قال رســول اهلل  یــک روایتی داریــم از پیغمبــر ا
اْســِتْحَیاَءَک  اهلِل  ِمــَن  اْســَتْحِی  )صلی اهلل علیه وآله وســلم(: 
ِمْن َصاِلِحی ِجیَراِنــک« حضرت دو کلمه را کنار هم گذاشــته 
است که اّولی به یک مطلب اشاره داشته و دومی هم مطلب 
دیگری را بیــان می کنــد. ایشــان می فرماید: از خــدا خجالت 
بکش، همانطور که از همســایه ای که جایــگاه رفیعی نزد تو 

دارد و از شایستگان است خجالت می کشی! 
گاهی انســان همســایه ای دارد که ـ نعوذ باهلل ـ بدتر از خودش 
اســت؛ لذا جایگاهی ندارد و حیــاء از او معنا نــدارد. نه! گاهی 
اوقــات همســایه، آدم بــزرگ و شایســته ای اســت، از صلحا و 
نیکان اســت. یک انســان صالح که همســایه اســت و هر روز 
و هر شب، چشمم به چشــمش می افتد، انســان چگونه از او 

حیاء می کند!؟ 
حضرت چه قدر ســطح مطلب را پایین آورده است تا شاید ما 
از خدا خجالت بکشیم. همان طور که از همسایه شایسته ات 
انجــام  را  کاری  هــر  او  روی  جلــوی  و  می کشــی  خجالــت 
نمی دهی، از خدا هــم خجالت بکش! البته این طور نیســت 
که حضرت فقط بفرمایند از خدا خجالت بکشــید! نه مطلب 

ادامه دارد و من همین طور گام به گام پیش می روم. 

ع حیا ترین نو      باال
دســته ای از روایــات نقــش ارزشــِی »حیــاء مــن اهلل« را بیــان 
می کنند. یــک تقســیم بندی راجع به همین مســأله ارزشــی 
کــه »أفضــل  کــه مثــاًل از علــی )علیه الســالم( هســت  اســت 
الحیاء اســتحیاؤک من اهلل« با فضیلت ترین حیاها حیای از 

خداوند است. 

     حق حیاء یعنی حیاء از تمام زشتی ها
حق حیاء این است که انسان در هر سه رابطه از خدا خجالت 
بکشــد. چه عملت ُقبح عقلی داشــته باشــد، چه ُقبح شرعی 
داشته باشــد، چه ُقبح عرفی در محیط متشرعه داشته باشد 
گر بخواهیــم به طور  و بالخره حــق حیاء این طور اســت کــه ا

مطلق بگوییم نسبت به »جمیع قبائح« است. 
خود مــا همین طــوری هســتیم که بــا ایــن مقّدماتــی که من 
گفتــم بایــد این طــور از خداونــد حیاء داشــته باشــیم. نتیجه 
این مقّدمات همین می شود. من مطلبی را از خودم تحمیل 
نکردم. عمده این اســت که بایــد ببینی ناظر بــودن خدا چه 
وسعتی دارد، تا بفهمی حق حیاء چیست؟ هر حرکت قبیحی 
نســبت به این ســه محیط، چه درونی و چه بیرونی از انسان 

سر بزند، بر خالف حیاء است.    

 روایت از 
امام هفتم 

)علیه السالم( 
است »َفاْسَتْحُیوا 

ِمَن اهلِل ِفی 
َسَراِئِرُکْم َکَما 
َتْسَتْحُیوَن 

اِس ِفی  ِمَن الّنَ
ِنَیِتُکم« 

َ
َعال

خیلی روشن 
است. از خدا در 
سّرتان خجالت 

بکشید، همان طور 
که در علن از 

مردم خجالت 
می کشید! همه 

کار را جلوی 
مردم نمی کنید، 

در برابر خدا هم 
همین طور باشید
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عمل، مسائل اعتقادی، عبادت، ملکات حسنه. 

     کبر و تواضع
کبــر و تواضــع« عنــوان هفتمیــن جلــد از  »تأدیــب غضــب؛ 
مجموعــه »اخــالق ربانــی« اســت. پنجمیــن رســاله از قــوه 
غضبیه به موضوع رذیله ســهمگین کبر پرداخته اســت. کبر 
یکی از ثمــرات عجب به معنــای خودبزرگ بینی در مقایســه 
ح است که  با دیگران است که در مقابل فضیلت تواضع مطر
حاالت زیبــای روح بوده و در ادامــه تواضع از دیــدگاه علمای 

اهل معرفت پرداخته شده است. 

     شهوت شکم، جنسی، ازدواج و فواید آن
»تأدیــب شــهوت« نهمین جلــد از مجموعــه »اخــالق ربانی« 
اثری مشتمل بر آموزه های »آیت اهلل مجتبی تهرانی« است. 
کتاب نهــم اخــالق ربانــی به ســومین قــوه اصیــل در انســان 
پرداخته است. شهوت شکم و شهوت جنسی که دو معنای 
عمومی از شهوت است، ازدواج و فواید آن، افراط و تفریط در 
شهوت که پیامدهای بسیار زشــتی را در پی دارد و تأثیر آن بر 
ح شــده در این کتاب  عقل و قوای جســمانی از مباحــث مطر

است.

      خوف و رجاء، عرفان اسالمی
در کتاب منــازل الســائرین، خواجه عبداهلل انصــاری مراحل 
سیروسلوک را در قالب 100 منزل توضیح داده است. آیت اهلل 
مجتبی تهرانی بر مبنای ســیری که مرحــوم خواجه عبداهلل 
انصــاری دربــاره ســیر و ســلوک داشــته اند، در کنــار مباحــث 
ح منازل معرفتی پرداخته انــد، در این کتاب  اخالقی، به شــر
به دوازدهمیــن و نوزدهمین منــازل معرفتی یعنــی »خوف« 
و »رجاء« پرداخته شده اســت. این کتاب شــامل 10 جلسه از 
ع است. این کتاب  ســخنرانی های ایشــان درباره این موضو
بــرای عالقه مندان بــه مباحــث عرفان اســالمی بســیار مفید 

خواهد بود.   

در تیرمــاه 1396 و همزمــان بــا ایــام ســالگرد ترور آیــت اهلل خامنــه ای در مســجد ابوذر 
تهــران در تیرمــاه 1360، رهبر انقالب اســالمی 115 جلد کتاب شــامل 43 عنــوان را به 
کتابخانه این مسجد اهدا کردند. در میان این کتاب ها  مجموعه کتاب های اخالقی آیت اهلل 

مجتبی تهرانی جا گرفته است. در این مطلب نگاه کوتاهی به این کتاب ها انداخته ایم.

      خوف و رجاء
»تأدیــب غضــب؛ خــوف و رجاء« ســومین جلــد از مجموعــه »اخــالق ربانــی« اثری مشــتمل بر 
آموزه هــای »آیت اهلل مجتبی تهرانی« اســت. ســومین رســاله از اخالقی ربانی به خــوف و رجاء 
پرداخته اســت. خوف، تأثر، انفعــال و درد روحی در رابطه با عمل اســت. رجــاء، یعنی امید به 
معنای خشــنودی دل در ارتبــاط با امری که محبوب انســان اســت. خــوف و رجــاء مالزم هم 
هســتند؛ به این معنا کــه روح و قلــب انســان در هنگام خــوف دارای رجــاء هم می باشــد. این 

کتاب بازنویسی 18 جلسه از مباحث معظم له است.

      نفس و اوصاف آن
»تأدیب غضب؛ نفس و اوصــاف آن« چهارمین جلد از مجموعه »اخالق ربانی« اســت. در این 
کتاب به مباحث صغر نفس پرداخته اند که یکی از نتایج جبن است. صغر نفس ملکه و حالتی 
است که وقتی در انسان پیدا می شود، دیگر نمی تواند واردات روحی اش را خصوصًا در ارتباط 

با مسائل مکتبی و حتی غیر مکتبی اش تحمل کند.
در مقابــل آن، کبر نفس بــه معنای روح وســیع در برخــورد با حــوادث و واردات روحــی که روح 
حالــت بزرگــی پیــدا می کنــد و ثبــات نفــس را در پــی دارد. بــا توجه بــه اهمیــت ایــن موضوع، 
دشمنان اســالم ســعی کرده و می کنند که با به کارگیری ابزارهای مختلف، جامعه مسلمین را 

به سمت صغر نفس و ذلت و خواری بکشانند..

      نفس و حاالت آن
»تأدیب غضب؛ نفس و حاالت آن« پنجمین جلد از مجموعه »اخالق ربانی« است. در این کتاب 
رذیله انتقام جویی که در اسالم وجود ندارد و ســوء خلق، حقد، لعن، فحش، طعن از عوارض آن 

است، در مقابل فضایل عفو، رفق، مدارات، حسن خلق مورد بررسی قرار گرفته است.

     ُعجب و انکسار
»تأدیب غضب؛ عجب و انکســار« ششــمین جلد از مجموعه »اخالق ربانی« اســت. چهارمین 
ک عجب پرداخته است، عجب به معنای  رســاله از قوه قضبیه به بررسی رذیله بســیار خطرنا
خود بزرگ بینی و خود محوری. عجب نســبت به اعتقادات، ملکات نفسانی، علم و تواضع، 

از ݣݣخوف ݣݣاخالقی ݣݣتا ݣݣرجاء ݣݣعرفانی
معرفی چند کتاب  اخالقی از آیت اهلل مجتبی تهرانی



گردهمایـی مسـئوالن دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیـه  گزارش هایـی از دهمیـن 
در اسـتان ها و نشسـت علمـی »اخـالق و امـداد« و همچنیـن خبرهایـی از 
دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـالل احمر اسـتان های خوزسـتان، 
گیـالن، تهـران و قزویـن بخش هایـی از مطالـب هاللـی  آذربایجـان شـرقی، 

هاللایـن شـماره هسـتند.

 82

گام دوم انقالب نقشه راه هالل احمر بیانیه 
امداد، انسانی ترین وجه حیات است
اراده، شهامت و توکل



آذر  98       مشاره  8414
 دوره جدید

نمونه هــای بــارز ایــن رویکــرد در حــوادث ســیل و زلزلــه در 
مناطق مختلف کشور به خوبی مشاهده شده است.

کید کرد: باید راه کارهای دقیق، درســت و برنامه ریزی  وی تا
شده را در مسیر خدمت بهتر و اثربخش تر در اختیار نیروهای 
نجاتگــر و امدادگــر قــرار دهیــم و از اجــر و پــاداش معنــوی 
خدمت رســانی برایشــان بگوییم و در این رابطه مســئوالن و 
نیروهــای دفاتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر 

استان ها وظیفه ای بسیار مهم بر عهده دارند.
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر با اشــاره به اینکه 
امروز مهمترین مســئله حیاتــی جامعه، ســبک زندگی و پس 
از آن بیــان احــکام اســت، خاطرنشــان کــرد: کلیــه نیروهای 
جمعیت هالل احمر باید الگوی موفق ســبک زندگی، اخالق 
و خلق وخوی اســالمی باشند. اولین مســئله اخالقی خلوص 
نیت است و معتقدیم کاری ارزشمند اســت که خدایی باشد 
و همه ما در مســیر خدمت شایســته، صادقانــه و خالصانه به 

مردم از خدای متعال یاری می خواهیم.
کید کــرد: قرآن  نماینده رهبــر معظم انقــالب در هالل احمر تا
کریــم نــه در حاشــیه بلکــه بایــد در متــن برنامه هــای مــا قرار 
داشــته باشــد و تالش شــود تا قرآن کریم در رأس برنامه های 
جمعیت هــالل احمــر باشــد و بــه هرنوعــی آمــوزش قــرآن در 

بخش های مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد.
حجت االســالم والمســلمین معــزی ادامــه داد: همــواره باید 
نســبت به بیان احکام دینــی، مفاهیم اخالقــی و ترویج این 

مفاهیم در هالل احمر اقدام مؤثر انجام شود.
به گفته نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر، امروز که 
مهمترین مسئله جهان، ســبک زندگی مردم شده است باید 
حکم خدا را برای مردم بیان نموده و نیت و انگیزه خودمان 

را برای خدا خالص گردانیم.
گفــت: مســئله اعتیــاد  حجت االســالم والمســلمین معــزی 
جوانــان در میــان 33 آســیب تهدیدکننــده ایــن گــروه ســنی 
بزرگترین آســیب اجتماعــی جامعه مــا بــوده و بایــد جوانان و 
آینده سازان جامعه را از آفت ها و آسیب های تهدیدکننده آنان 
دور کنیم و سازمان جوانان جمعیت هالل احمر باید به سهم 

خود در این مسیر نقش آفرین باشد و نگذارد که جوانان 

گام دوم انقالب بیانیه 
نقشه راه هالل احمر 

دهمین دوره همایش مسئولین دفاتر حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در هالل احمر استان ها در مشهد برگزار شد

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر، حجت االسالم 
والمسلمین معزی در آیین افتتاحیه دهمین گردهمایی مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان ها در مشــهد مقدس بــا تبریک ایام فرخنــده میالد حضرت 
ختمی مرتبت و هفته وحــدت، اظهار کرد: منشــور گام دوم رهبــر معظم رهبری باید نقشــه راه 
حرکتی نیروهای جمعیت هالل احمر باشــد که شــورای فرهنگی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
هالل احمر به صورت ویژه به این موضوع پرداخته تا برنامه های ترسیمی و تنظیمی آن در این 

همایش تدوین و پس از این گردهمایی نیز اجرایی و عملیاتی گردد.
کید کرد: در سال آینده می بایست برآیند تالشمان در راستای گام دوم انقالب چشمگیر  وی تأ
باشــد تا به فضل الهی عملکرد مناســب و مطلوبی ارائه گــردد. نماینده ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر در ادامه یــادآوری کرد: مســئله خدمت به مردم بزرگترین نعمتی اســت که شــامل 
کرم )ص(همواره در مسیر  حال نجاتگران و امدادگران جمعیت هالل احمر می شــود و پیامبر ا

کاهش رنجش مردم کوشیدند و حتی برای دشمنانشان هم دعا می کردند.
وی افــزود: حضــرت محمد )ص(پیامبــر رحمــت هســتند و همــواره خوبــی را بــرای دیگــران 
می خواســتند و نیروهای امدادی جمعیت هــالل احمر هم کاری پیامبرگونه در مســیر کاهش 

درد و رنج آسیب دیدگان می کنند.
وی با بیــان اینکه هدف ما عمق بخشــیدن فضــای خدمــت خالصانه به مردم اســت، گفت: 
وقتی فردی را نجات می دهیم باید بگوییم خدایا برای توست و این مهمترین آموزه و انگیزه 
فعالیت ماســت. نماینــده ولی فقیــه در هالل احمــر افزود: در ســطح کشــور حــدود 8500 نفر از 
نیروهای امدادگر و نجاتگر جمعیت هالل احمر در مســیر خدمت به همنوعــان خود با رویکرد 
داوطلبانه می کوشند و این گروه خدمتگزار، بزرگ ترین و ارزشــمندترین تشویق و نشانشان را 

زمانی دریافت می کنند که جان یک هم نوع را نجات دهند.
کــرد: نیروهــای نجاتگــر و امدادگــر در جریــان  حجت االســالم والمســلمین معــزی تصریــح 
امدادرســانی های خــود بایــد پیشــتاز یکدیگــر باشــند و از یکدیگــر ســبقت بگیرنــد کمــا اینکه 
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جامعه اسالمی ما دچار آسیب های جسمی و روحی بشوند.
گرچه ســالمت جســم مهم اســت  وی در ادامــه تصریح کرد: ا
و هالل احمر در روند امدادرســانی به این مهــم توجه دارد اما 
تنها مسئله مهم سالمت جسم نیســت بلکه باید طبیب روح 
جوانان نیز بود. حجت االســالم والمســلمین معّزی با اشــاره 
به ســیره پیامبر خاتم و لزوم تاســی بــه منش و روش ایشــان 
در زندگی فردی و اجتماعی، درباره هفته وحدت گفت: این 
هفته سرشار از رشد، تعالی، صفا، صمیمیت و معنویت است 

و در مشهدالرضا می توان متنعم از این انوار رحمت بود.

     چهار محور تبلیغاتی
حجت االسالم و المسلمین عبدالحســین معزی در اختتامیه 
دهمیــن گردهمایــی مســئوالن دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه 
در جمعیــت هــالل احمــر اســتان های کشــور ضمــن تبییــن 
برنامه های اصلی و اولویت های حــوزه نمایندگی ولی فقیه، 
اظهــار داشــت: یکــی از محورهای عمــده فعالیت ها در ســال 
کبر)ع( جوانان بــوده که الزم  آتی، تقویت هیئت های علــی ا
اســت با غنــای معرفتــی و برنامه هــای فرهنگی متناســب با 
جدیت پیگیری شده و متکی با پشتوانه مردمی گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با اشــاره به فعالیت 
کانون طــالب به عنــوان یکــی از حرکت هــای محــوری مورد 
کنــون 250 کانون در  توجه نمایندگی ولی فقیــه، افزود: هم ا
جمعیــت هــالل احمر فعــال اســت و توصیــه ام این اســت که 
چهار مناسبت ویژه بعثت، غدیر، عاشــورا و دهه مهدویت را 

به عنوان استراتژی مهم تبلیغاتی مدنظر قرار دهید.
 حجت االســالم و المســلمین معزی بیان کــرد: در بعثت دین 
خاتم نازل شده و غدیر موعد تکمیل دین است، عاشورا دفاع 
از دین اســت تا پای جــان و فرجــام تاریخ هم بــا تحقق عینی 

دین و ظهور انسان کامل و دوران مهدویت فرا می رسد.
وی ضمن اشاره به لزوم پرهیز از برنامه های کنفرانس گونه، 
کید کــرد: باید جشــن ها را بــا حضور جوانــان برگــزار کنیم و  تا
طراحی برنامه هــای کانون طــالب باید به گونه ای باشــد که 
فعالیــت اجتماعــی انجــام دهــد، فعالیــت هــالل احمــر فقط 
امدادرســانی در حوادثی مانند ســیل و زلزله نیســت و رویکرد 

فرهنگی و داوطلب محور ضرورت دارد.
 نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر از مســئوالن 
دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت خواســتار ارائــه ایده 
ح هــای مختلــف فرهنگــی و مذهبــی بــرای اجرایــی  و طر
کید کرد: وارد عرصه سیاســت و  شــدن در هالل احمر شــد و تا
فعالیت هــای سیاســی جناحــی نشــوید، در کشــور مشــکالت 
زیادی داریم امــا با وجــود تحریم ها هــم می توانیــم بهترین 

کارها را انجام دهیم.
حجت االسالم و المســلمین معزی خاطرنشان کرد: جمعیت 
گــون به ویــژه در  گونا هــالل احمــر در ایــران در عرصه هــای 
عرصه فرهنگ منطبق بر فرهنگ اسالمی، در جهان پیشتاز 
کم بر هــالل احمر ایــران فرهنگ  و نمونه اســت، فرهنگ حا
اســالمی اســت و بنابراین رویکرد هــالل احمر بایــد منطبق با 
احکام و معــارف و منبعــث از جهان بینی اســالمی باشــد و در 

شرایط امروز نیز بیانیه گام دوم انقالب یک نقشه راه است.
 وی گفت: آنچه که از بیانیه گام دوم رهبری با اهداف هالل 
احمر منطبق است را باید شناســایی کرد و سرلوحه برنامه ها 
قرار داد؛ منشــور گام دوم انقالب یک بیانیه یک ساله و چند 
ساله نیســت که نوشــته شــده باشــد و فقط برای همین یک 
ســال آن را بخوانیم و تمام شــود و در واقع این بیانیه، نقشــه 

راه چهل سال آینده است.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمــر افــزود: در مرحله 
اول باید بارها ایــن بیانیه را همگی بخواننــد و در مراحل بعد 
به شکل های مختلف تبیین و تفسیر و تطبیق شود و در این 
مسیر به آنها عمل کنیم و مســئله بعد هم این است که هالل 
احمــر رســالتی کــه در زمینه ارتقــای فرهنــگ و تعمیق بــاور و 
ایمان مردم و نیز در جمعیت پیوســته و جمعیت ناپیوسته و 

درون کارکنان خودش را پیگیری و محقق نماید.
شــایان ذکر اســت در جریان برگــزاری دهمیــن دوره همایش 
مســئولین دفاتــر حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمر 
اســتان ها در مشــهد مقــدس، حجــت االســالم و المســلمین 
معزی نماینــده رهبر معظــم انقــالب در هالل احمر و شــرکت 
کننــدگان در ایــن همایــش بــا حجــت االســالم و المســلمین 

مروی تولیت آستان قدس رضوی نیز دیدار کردند.     

جمعیت هالل 
احمر در ایران 
در عرصه های 

یژه  گون به و گونا
در عرصه فرهنگ 
منطبق بر فرهنگ 

اسالمی، در 
جهان پیشتاز 

و نمونه است، 
کم بر  فرهنگ حا
هالل احمر ایران 
فرهنگ اسالمی 
است و بنابراین 

یکرد هالل  رو
احمر باید منطبق 

با احکام و معارف 
و منبعث از جهان 

بینی اسالمی 
باشد و در شرایط 

امروز نیز بیانیه گام 
دوم انقالب یک 

نقشه راه است
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     فعالیت های بیانیه گام دوم انقالب
1. تولید محتوای پژوهشی    |    4 عنوان

2. برپایی دوره های تبیینی در سطح مدیران    |     64 دوره
3. تعامل با سازمان های جوانان و داوطلبان    |    2 مورد

4. فراخــوان ایــده بــا همــکاری ســازمان جوانــان و اداره کل 
روابط عمومی    |    1 فراخوان

     فعالیت های مشارکتی با سازمان ها و معاونت ها
1. مشــارکت در برپایــی خیمه هــای نمــاز و تجهیــز آن در ایام 

نوروز )سازمان جوانان(    |     350 خیمه
ح اوقات فراغت )آموزش، اردویی  2. مشارکت در اجرای طر

و... )سازمان جوانان(    |     32 مورد
ع حجاب  3. مشارکت در برگزاری نشســت فرهنگی با موضو

و عفاف )امور زنان(    |    40 نشست
4. مشــارکت در برگزاری اردوهای راهیان نور مناطق جنگی 

)مرکز مقاومت بسیج(    |      32 اردو
5. مشــارکت در برگــزاری اردوهــای زیارتــی و ســیاحتی ویــژه 

کارکنان و امدادگران )پشتیبانی(    |    32 اردو
6. مشــارکت در برگــزاری ویــژه برنامه های ارتحــال حضرت 

امام خمینی )ره( )روابط عمومی(    |    32 مورد
7. مشارکت در برگزاری ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس 

)مرکز مقاومت بسیج(    |     32 مورد
8. مشــارکت در برگزاری ویــژه برنامه های دهــه مبارک فجر 

انقالب اسالمی )روابط عمومی(    |     32 مورد
9. حضور مستمر و مؤثر در همایش، جشــنواره ها و اردوهای 

جمعیت هالل احمر     |     155 مورد
10. کمــک بــه توســعه و حمایــت از فعالیت هــای فرهنگــی 

سازمان های تابعه    |     4 مورد

     فعالیت های برپایی آیین ها و مراسم
1. برگزاری جشن ها در اعیاد و مناسبت ها    |      160 جشن

2. برگــزاری مراســم ســوگواری و احیــای ویــژه برنامه هــای 
کبر در مناسبت ها    |      160 مراسم هیئت حضرت علی ا

3. برگزاری مراسم زیارت عاشورا
4. برگزاری ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان    |     32 مورد

     فعالیت های فرهنگ ایثار و شهادت
1. تجلیل و تکریم از تفکر ایثار و جهاد    |    32 نشست

2. دیدار با خانواده های معظم شهدا    |     160 دیدار
3. برگزاری کنگره شهدای امدادگر با مشارکت سازمان امداد 

و نجات    |    1 نشست

     فعالیت های فضای مجازی و وب
1. ارسال پیامک های آموزشی و اخالقی در راستای استفاده 

مطلوبتر ازفضای مجازی    |     200 هزار پیامک
2. راه اندازی لینک پاسخگویی به مسائل شرعی دفتر مقام 

معظم رهبری    |    1 مورد

گزارش برنامه های 
فرهنگی سال ݣݣݣجاری

در اجالس مشهد صورت گرفت

بخشــی از اجالس مســئوالن دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در مشــهد مقدس، بــه ارائه 
گزارشــی از برنامه های معاونت فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حــوزه نمایندگی 

ولی فقیه در سال 1398 اختصاص داشت. مروری کوتاه بر چکیده این گزارش داریم.
  

     فعالیت های علمی و آموزشی
1. آموزش احکام امدادی ویژه امدادگران    |    32 دوره

2. تهیه و تدوین سؤاالت شرعی و پاسخ های الزم امدادگران    |     ا جلد
3. آموزش مهارت های خانواده سالم ویژه کارکنان    |    41 دوره

4. برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی    |    41 دوره
5. برگزاری دوره های آموزشی روایت امداد    |   41 دوره

6. برگزاری جشنواره روایت برتر اخالق    |    1 جشنواره

     فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی
1. تولید کتابچه های موضوعی در مناسبت های خاص    |    6 عنوان

2. همایش و نشست های تخصصی با محوریت اهداف جمعیت    |    3 نشست
3. همایش اخالق امدادگری    |    1 همایش

4. تهیه و تدوین مجله مهر و ماه    |     12 شماره
5. تهیه و تدوین کتاب زاد    |    12 شماره

     فعالیت های قرآن و عترت
1. آموزش روخوانی قرآن کریم    |     64 دوره
2. برگزاری مراسم انس با قرآن    |    64 دوره

3. آموزش تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم    |      96 دوره
4. برگزاری مسابقات قرآنی در سطح شعب و پایگاه ها    |     32 دوره



هــــــــالل

87  مشاره  14       آذر 98
 دوره جدید

هــــــــالل

طراحــی اقدامات متناســب بــا بیانیه گام 
دوم انقــالب اســالمی  توســط چمعیــت 
گردهمایــی  محورهــای  از  یکــی  اجمــر  هــالل 
مســئوالن دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر در مشهد بود. در این اجالس اشاره شد 
گام دوم و نیــز نظــرات  کــه آنچــه از متــن بیانیــه 
دریافت شــده از بخش هــای مختلف هــالل احمر 
در نســبت بــا وضعیــت کنونــی جمعیت اســتفاده 

می شود چنین است:
  الف( لــزوم ترویج بیانیه در بیــن مدیران و توجه 

ویژه مدیران به این بیانیه
  ب( ترویج بیانیه در بین همکاران با شــیوه های 

مختلف؛ تبلیغات محیطی، مسابقات و... 
کــز برنامه ریــزی جمعیت بــه مفاد    ج( توجــه مرا

این بیانیه و انطباق برنامه های جمعیت با آن
گیرشــدن اهــداف    د( رفــع موانــع موجــود در فرا

جمعیت و مشارکت گسترده جوانان
گســترده داوطلبــان در    ه( رفــع موانــع حضــور 

عملیات، برنامه ها و اقدامات جمعیت
  و( ترویج روحیه امید به آینده در بین همکاران، 

اعضاء، داوطلبان
  ز( زمینه ســازی افزایش حضور مردم در مســابقه 

خدمت رسانی
  ح( طراحی و برنامه ریــزی چگونگی بهره گرفتن 
از جوانــان / بــاز تعریــف نقــش جوانــان و رابطــه 

جمعیت با جوانان
کز و    ط( توجه به تقســیم عادالنه امکانات در مرا

شهرهای مختلف
  ی( تعریــف نقش فعال جمعیــت در عرصه های 
مهم؛ خدمت رسانی، امید آفرینی، جوان محوری

  ک( توجــه بیشــتر جمعیــت بــه حــوزه پژوهــش 
و بازتعریــف پژوهش هــای عملگرایانــه و مفیــد و 

استفاده از ظرفیت عظیم جوانان خالق
  ل( توجــه به معنویــت و اخالق یعنی محــور بودن 
فعالیت های معنوی از قبیل؛ نماز، قرآن، اجتماعات 
مذهبــی و مقابله بــا آفــات اخالقی اجتماعــی مانند؛ 
کنی، تهمت زنی،  غیبت، دروغ، دورویی، شایعه پرا

بی نظمی، عدم تعهد و...
  م( بــاز تعریــف فعالیت هــای اقتصادی هــالل با 
ج در بیانیه و توجه به ماهیت  توجه به اصول مندر
غیر اقتصادی جمعیت و مبارزه با فساد و کاهش یا 

تعطیلی فعالیت های اقتصادی غیر ضرور   

     فعالیت های اطالع رسانی و تبلیغات
1. طراحی و چاپ بنر ویژه اعیاد و مناسبت های مذهبی

ج در پرتال جمعیت 2. تدوین آیات و احادیث در مناسبت های مختلف جهت در
3. پوشش خبری و تصویری برنامه های حوزه نمایندگی

4. پوشش خبری و تصویری برنامه ها و سفرهای نماینده مقام معظم رهبری
5. پوشش خبری و انعکاس گزارش فعالیت های دفاتر حوزه نمایندگی

ج اخبار و گزارش های حوزه نمایندگی 6. ارتباط با رسانه های مختلف جهت در
7. تدوین گزارش عملکرد فعالیت های حوزه نمایندگی در مقاطع مختلف

8. مدیریت و تأمین محتوای صفحات حوزه نمایندگی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی
9. تولید محتوای مطلوب برای سایت حوزه نمایندگی

     فعالیت های کانون طالب و روحانیون
1. تعامل با مسئولین حوزه های علمیه و عقد تفاهم نامه    |    2 تفاهم نامه

2. حمایت و توسعه کانون های فعال    |     150 کانون
3. گردهمایی مشــترک مســئولین مــدارس، حوزه هــای علمیه، دفاتــر نمایندگی ولــی فقیه و 

دبیران کانون های طالب    |    1 همایش
4. انجام آموزش های علمی و تخصصی اعضای کانون های طالب و روحانیون    |     62 دوره

5. آماده سازی اعضای کانون های طالب جهت اعزام به مناطق آسیب دیده    |     500 نفر

     فعالیت های کتاب و کتابخوانی
1. برپایی نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی    |     128 نمایشگاه

2. برگزاری مسابقات کتاب خوانی در مناسبت های مختلف    |    192 مسابقه
3. راه اندازی انتشارات حوزه نمایندگی ولی فقیه

4. تهیه و توزیع بسته های فرهنگی

     فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر
1. شناسایی، آموزش و به کارگیری معتمدین در اجرای امر به معروف و نهی از منکر    |     320 نفر
2. توزیع بسته های فرهنگی، آموزشی بین کارکنان و خانواده ها و داوطلبان    |     10 هزار بسته

     فعالیت های ستاد اقامه نماز
1- تدوین، تصویب و ابالغ سند برنامه راهبردی نماز دستگاه

2- تدوین و ابالغ برنامه های سنواتی دستگاه با الهام از برنامه راهبردی نماز
3. تشکیل جلسات شورای اقامه نماز    |    128 جلسه

4. توسعه، بهسازی و تجهیز نمازخانه های واحدهای تابعه    |    20 باب
5. بازدید و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه    |    200 بازدید

6. گزارش گیری و تشکیل هیئت ارزیابی
7. تجلیل و تقدیر از فعاالن نماز    |    175 نفر

8. تدوین و ابالغ دستورالعمل به کارگیری و وظایف ائمه جماعات
9. تهیه دستورالعمل یکسان سازی پرداخت حق القدم

10. برگزاری دوره های آموزشی نماز ویژه مدیران    |    32 دوره
11. برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی نماز

12. گردهمایی مشترک ائمه جماعات سراسر کشور
13. نشست توجیهی آموزشی دبیران و رابطین نماز

14. استفاده از ظرفیت نشریات داخلی در جهت ترویج فرهنگ نماز
15. راه اندازی صفحه اقامه نماز در پورتال

     ادبیات و هنر خدمت
1. تولید کتاب با محتوای خدمت    |    15 مورد

2. ثبت و مستندسازی خاطرات   

گام دوم و  بیانیه 
مأموریت هالل احمر
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می خواستم برسم، شرایط نابه سامان، نیازها و کمبودهای 
دیگــران ربطــی بــه مــن نــدارد. چنیــن دیدگاهــی نســبت 
نیازمندان و فقرا؛ نگاه از باال به پایین بســیار دور از انســانیت 

و سرشت و ویژگی های انسانی است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
خوزســتان گفــت: خداونــد می فرمایــد برخــالف مخالفیــن و 
معاندیــن، امــت پیغمبر )ص(عشــق به جهــاد دارنــد و خیر، 
خوبی و خوشــی بــرای این افــراد قرار داده شــده اســت مانند 
داوطلبان جمعیت هالل احمر که بدون هیچ چشمداشــت و 

توقعی به مردم خدمت می کنند.
حجت االســالم والمســلمین محمد انصاری در ادامــه افزود: 
رهایی از مشــکالت در گرو جهاد اســت؛ مقــام معظم رهبری 
چندین ســال اســت که پســوند اقتصــادی را به عنوان شــعار 
قرار دادند ماننــد رونق تولید و جهاد اقتصــادی که این روزها 

جهاد اقتصادی مورد نیاز است.
وی با بیــان اینکــه یک حکومــت علوی تشــکیل شــده و 40 
کنــون بــرای اینکــه پرچــم  ســال از آن گذشــته، بیــان کــرد: ا
اسالم برافراشــته نگاه داشــته شــود باید به رســالت انسانی و 
اســالمی خود عمل کنیم و رسالت اســالمی ما ایجاب می کند 
غ از همه دیدگاه ها به مســاله نیازمندان که شعار  که امروز فار

بین المللی جمعیت هالل احمر است توجه کنیم.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
کید بر لزوم تکریم و حفظ کرامت نیازمندان،  خوزســتان با تا
عنوان کرد: تکریــم و حفظ کرامت نیازمنــدان باید رکن همه 
کارهایی باشد که انجام می دهیم. در زمان سیل سال جاری 
برخــی افراد نیــت خیــری داشــتند اما بــه این موضــوع توجه 
نکردند و از پیرزنی عکس گرفتند که پیرزن گفت از بدبختی 

من عکس می گیرید.
وی با اشــاره به برقراری ارتباط بین نیازمنــدان و توانمندان 
تصریح کرد: نباید همیشــه به افراد توانمند بــه عنوان پولدار 
و نیارمند به عنوان بی پول نگاه کنیم، فرد توانمند شــاید در 

حرفه ای توانمند باشد اما پول نداشته باشد.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
خوزستان با اشــاره به سالگرد شهادت شــهدای حله، گفت: 
در بین ایــن افراد یــک فرد لوله کش وجود داشــت که شــاید 
کار لوله کشــی ده ها مســجد اهــواز و همچنین منــازل فقرا را 

انجام می داد.
انصــاری در پایــان با اشــاره بــه مشــکالت و نیازهــای جامعه 
تصریح کرد: بســیاری از افــراد جامعه کمک بــه نیازمندان را 
فقط از طریق پرداخت پول یا اهدا وسایل مورد نیاز درمنزل، 
کــه بســیاری  لبــاس و... می داننــد. ایــن در حالــی اســت 
از نیازمنــدان بیــش از اینکــه نیــاز بــه کمــک مــادی داشــته 
باشــند نیــاز بــه کمک هــای حمایتــی، آموزشــی، مــددکاری 
و روانشناســی دارنــد و این موارد هیــچ کدام نیاز بــه پرداخت 
مبلغ یا وســایل و لباس ندارد بلکه برای کمک به نیازمندان 
می توانیــم از حرفه هــای خــود ماننــد مشــاوره، مــددکاری، 
بانــک  بایــد  بنابرایــن  کنیــم  اســتفاده  و...  روانشناســی 
اطالعاتی در این زمینه داشته باشیم تا به این افراد بر حسب 

توانمندی هایمان کمک کنیم.   

حجت االســالم و المســلمین محمد انصاری مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر خوزســتان در 
نشســت تخصصــی اعضای خانــه هالل درخصــوص نــوع برخورد 
اعضای داوطلب این جمعیت در خدمت رســانی و امدادرســانی به 
نیازمندان و حادثه دیدگان گفت: تکریم و حفظ کرامت نیازمندان 
و حادثه دیــدگان بایــد رکــن همــه  فعالیت هــا و کارهایــی باشــد که 
انجام می دهیــم. براســاس آموزه هــا و توصیه های دیــن مبین اســالم، انســان در زمینه های 
مختلف همیشــه به جهاد تشــویق شــده اســت، جهاد نیز نه بــه معنی جنــگ بلکه بــا مفهوم 
گر توانمند باشد و استعداد داشته  کوشش و حرکت به سوی پیشرفت و موفقیت است. انسان ا
باشــد اما جوشــش و حرکت نداشــته باشــد مانند آب زاللی اســت که به دلیل بی تحرکی و عدم 

تالش و کوشش پس از گذشت مدتی به گنداب تبدیل می شود.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر خوزســتان با اشــاره بــه نعماتی که 
خداوند در وجود بشــر نهاده اســت افزود: خداونــد متعال انســان را به گونه ای خلــق کرده که 
تعالی انســان در گرو جوشــش ها و حرکات او اســت؛ گویی سرشــت انســان در حرکت و خروش 
تعریف شــده اســت و به همین دلیل خداوند مومنین را به جهاد در راه رسیدن به اهداف نیک 
و هم نوع دوســتانه دعوت کرده اســت. جهاد انسان همان خیزش اســت، یعنی همان جایی 
که انســان باید از بندها و زنجیرهای دنیــوی و مادی کــه وی را از حرکت بــاز می دارند و باعث 

سکون و نابودی اش می شود، خود را جدا کند، بندها را ببرد و به سوی آینده پیش برود.
ح شــدن جهاد اقتصــادی و نظامی در قــرآن کریم، گفــت: خداوند متعال  وی با اشــاره به مطر
جهــاد اقتصــادی را مقــدم بر جهــاد نفــس و نظامی عنــوان کرده اســت و مــا باید به ایــن نکته 
بســیار مهم توجه کنیم. همچنین خداوند متعال نســبت به مخالفیــن و معاندین می فرماید 
ایــن افــراد از بی تحرکــی، ســکون و بی تفاوتــی افــراد جامعــه نســبت بــه شــرایط خودشــان یــا 
دیگران خوشــحال می شــوند و کمک به دیگران را دوســت ندارند. این بی توجهــی و عداوت 
حتی تا آنجــا پیش می رود کــه برخی عنــوان می کنند که من تــالش کردم و توانســتم به آنچه 

تکریم باید رکن همه خدمات
هالل احمر باشد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خوزستان:
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نیروهای هالل احمر
غ از نژاد و قومیت فار
کمک می کنند به ݣݣمصدومان 

مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در هالل احمر آذربایجان شرقی:

مســئول دفترنمایندگی ولی فقیه هالل احمر آذربایجان شــرقی در آیین گرامیداشــت 
غ از نــژاد و قومیت به  روز جهانــی داوطلــب در میانــه گفــت: نیروهای هــالل احمر فــار

مصدومان امدادرسانی می کنند.
حجت االســالم و المســلمین واعظی بــا قدردانی از خدمــات انجام یافتــه در مناطــق زلزله زده 
توســط نجاتگران، امدادگــران، جوانان و داوطلبــان افزود: بعضــی از مصدومــان حادثه زلزله 
میانه و ســراب هنوز هم نیاز به مراقبت و حمایت دارند و بایستی تا رفع مصدومیت و به دست 

آوردن بهبودی کامل از حمایت های درمانی برخوردار باشند
غ از نــژاد، تیره، تبار  وی در ادامه با اشــاره به اصول هالل احمر گفــت: نیروهای هالل احمر فار
و قومیت به امدادرســانی می پردازند و در ســخت ترین شــرایط جوی در حــوادث ایفای نقش 
کــرده و در حادثه ســقوط هواپیما در کوه دنــا همه مالحظه کردنــد که نیروهای هــالل احمر در 

سرمای 60 درجه زیر صفر برای یافتن بقایای پیکر جانباختگان، جانفشانی کردند
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر اســتان تصریــح کــرد: اقدامات 

امدادگــران هــالل احمــر خالصانــه و بــدون دریافــت حقوق و 
دستمزد بوده و اینطور نیســت که از حقوق و مزایای کارکنان 
برخوردار باشــند بنابراین بایســتی همــواره قــدردان زحمات 

این عزیزان باشیم.

     غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهر تبریز
در ادامــه تکریــم روزجهانــی داوطلــب جمعــی از داوطلبــان، 
جوانــان، امدادگــران، نجاتگــران و پرســنل جمعیــت هــالل 
احمر به همراه سرپرست هالل احمر و مسئول دفترنمایندگی 
ولی فقیــه در هالل احمر اســتان آذربایجان شــرقی، با حضور 
در گلزار شهدای تبریز ضمن نثار شاخه گل و غبارروبی و عطر 
افشانی مزار شهدا، به مقام واالی شــهیدان ادا احترام کرده و 

یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند.
دکتــر موســوی سرپرســت جمعیــت هــالل احمــر آذربایجــان 
شرقی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: 
قطعًا شــهدا از افراد برگزیده ای هســتند که از بــاب جهاد وارد 

شده و در راخدا ایثار و جانفشانی کرده اند.
وی افزود: شهدا به ندای جهاد الهی لبیک گفتند و شهیدان 
کبر قرار  ما شــهدای جهاد اصغر هســتند و ما در معرض جهاد ا
داریم االن و امروز زمان جهاد ســازندگی، جهاد اداری و جهاد 
با نفس اســت و امیدواریم خداوند عنایت فرماید از مســیری 

که شهدا ترسیم کرده اند دور نشویم.
همچنین در این مراسم حجت االســالم و المسلمین واعظی 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان آذربایجــان شــرقی طی ســخنانی گفــت: مــا در تاریخ 
کی،  الگوهــای فراوانی داریــم ولی شــهدا مظهر مقاومــت، پا
صداقت، غیرت، مردانگی و تقوا هستند و همه خصوصیات 

متعالی که متعلق به انسانهاست در شهدا وجود دارد.
وی ادامه داد: هدف از زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا، 
الگو ســازی و مظهر راه قرار دادن ســیره آنهاســت و باید فکر، 
ک،  اندیشــه و عمــل مــا همچــون شــهدا باشــد و اندیشــه پــا

صداقت و شفافیت را از شهدا یاد بگیریم.
حجــت االســالم و المســلمین واعظــی در بخــش دیگــری از 
کید کرد: ما امروز با شهدا پیمان می بندیم که  سخنان خود تا
راه ایشــان را همیشــه و همواره ادامه خواهیم داد و به شــهدا 
گر شــما بــرای حفــظ ارزش هــای اســالمی و  قــول می دهیــم ا
انقالبی به درجه رفیع شــهادت رســیدید ما نیز در مسیر حفظ 

این ارزش ها گام بر خواهیم داشت.   
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و یا افرادی که در بهزیســتی و خانه های ســالمندان فعالیت 
می کنند. گاه امدادگر به قصد ســودجویی نامشروع و اغفال 
فعالیت می کند؛ ماننــد امداد خودرویی که بــا وجود اطالع از 
برطرف شــدن مشــکل خودرو آن را به تعمیــرگاه می برند و یا 
بیمارســتانی که تنها بــرای منفعت مالی، بیمــار را بدون نیاز 

مبرم عمل جراحی می کنند.
کید کرد: امداد مورد بحث مــا فراتر از  این اســتاد دانشــگاه تا
شــغل اســت و در آن از خودگذشــتگی وجود دارد. وجه دیگر 

ترکیبی از فعالیت حرفه ای و اخالقی است.
وی از مثلــث امداد یــاد کرد و گفــت: مثلث امداد از ســه وجه 
امدادگــر، مددجو و امداد تشــکیل شــده اســت. هر ســه وجه 
این مثلث امکان گره خوردن با ایثار را دارد. به عنوان مثال 
فرد امدادگــر، داوطلبانه مســئولیتی را پذیرفتــه و یا خدمات 
ایثارگرانه ای را به افراد نیازمند ارائه می دهد. امداد شــونده 
نیــز دارای شــرایطی اســت؛ گاهــی مددجــو از روی شــرم نیاز 
خود را اعــالم نمی کند. فعالیــت و اقدامات امــدادی نیز باید 
در شــرایطی انجام شــود که به عزت نفس فرد امداد شونده 

آسیب نزند.
کــرد:  محمــد منصورنــژاد در پایــان ســخنان خــود تصریــح 
تجربه نشــان داده بزرگتریــن لطمات کشــور از فقــدان افراد 
گــر انســان ها متعهدانه عمــل کننــد، نیازی  متعهــد اســت. ا
به تهییــج عاطفی آنهــا نداریــم و ایران بــه بزرگتریــن ذخایر 

اجتماعی و فرهنگی دست خواهد یافت.

     علل کمرنگ شدن همیاری
بیژن عبدالکریمی، از اســاتید دانشگاه، ســخنران دیگر این 
ع »موانــع متافیزیکــی  نشســت، پژوهــش خــود را بــا موضــو

همیاری و امداد« ارائه کرد. 
ع موانــع همیــاری و امداد  عبدالکریمــی در خصــوص موضو
گفــت: فهم جهان مســئله  ســاده ای نیســت، هر چه انســان 
متفکرتر باشد فهم جهان برای او دشــوارتر خواهد بود. پیدا 
کردن آشنایی و شــناخت نســبت به افراد جوامع در رابطه با 
ارتباط برقرار کردن با ایشان بسیار اثرگذار و پراهمیت است. 

امداد، انسانی ترین
وجه ݣݣحیات ݣݣاست

در نشست تخصصی »امداد و اخالق« مطرح شد

     حضور اخالق در فرایند امدادگری
محمد منصورنژاد اســتاد دانشــگاه در این نشســت در مــورد »حضور اخــالق در فرآیند 
امدادگری« گفت: کنش امدادی، با اخالق و فعالیت های امدادگران رابطه مثبت و مســتقیم 
دارند و در برخی از شــرایط می توان آنرا در مقوله اخالق قرار داد. کنش امدادی و اخالق فراتر از 
انسان ها است. زمانی که از کنش انسانی سخن می گوییم وصفی اخالق پذیر را در نظر داریم.

این پژوهشــگر تصریح کرد: کنش های متفاوتی از امداد برداشــت می شــود. بــه عنوان مثال 
در کنــش ســتیزه که ضــد اخالق اســت، فــرد بــه بهانه مــددکاری بــه دیگــران آســیب و لطمه 
می زند. کنش اخالقی فعالیت هایی اســت کــه برای کمک بــه دیگران بــدون در نظر گرفتن 
پاداش برای کنشگر انجام می شود. در کنش امدادی هم فرد برای دریافت حقوق به انجام 

فعالیت های امدادی اقدام می کند.
محمد منصورنژاد ادامه داد: امداد از دو جنس اســت؛ امداد زمینی و امداد فرا زمینی، امداد فرا 
زمینی امداد غیبی اســت که در فرهنــگ دینی اعتقاد به غیــب و امدادهای غیبــی از باورهای 
قطعــی افــراد محســوب می شــود. امدادهــای زمینــی نیــز کمک هایــی از جنــس انســان های 
کی و زمینی است که این وجه امداد تنها ویژه انسان ها نیســت و در حیوانات نیز به وضوح  خا

مشاهده می شود. کمک سگ ها برای یافتن انسان ها از زیر آوار از این نوع هستند.
وی تصریــح کرد: امــداد انســانی انواع و اقســامی دارد کــه یک نمونــه  آن اخالق اســت. امداد 
وظیفه ای اســت که طی آن امدادگر برای امرار معاش فعالیت می کند؛ ماننــد امداد خودروها 

همـکاری  بـا  و  احمـر  هـال  جمعیـت  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  همـت  بـه 
پژوهشـکده مطالعات علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی، نشسـت علمی 
تخصصی »امداد و اخاق« با حضور اساتید حوزه، دانشگاه و جمعی از مسئوالن 
جمعیـت هال احمـر برگـزار شـد. در ایـن نشسـت پژوهشـگران حـوزه امـداد بـه ارائـه 

آخریـن مقـاالت و پژوهش هـای خـود در زمینـه امـداد و اخـاق پرداختنـد. 
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گر بخواهید با مردم این زمانه مشــارکت کنیــد، باید با زبان  ا
آنها سخن بگویید و از آنها شناخت کافی داشته باشید. این 
مسئله باید با توجه به فرهنگ و سنن هر قوم و نژاد افراد نیز 

انجام شود.
کید بر کمبودهای موجود  این اســتاد دانشــگاه در ادامه با تا
در جامعــه را در زمینه همــکاری افراد داوطلــب تصریح کرد: 
ح می شــود باید از خودمان بپرسیم  وقتی مســئله امداد مطر
چرا مردم در حوزه امداد فعال نیســتند. این نقــص را باید در 
دانشــگاه، آموزش و پرورش، خانواده و…. جستجو کرد. در 
کشــورهایی کــه ارزش اســالمی دارنــد، روحیــه فعالیت های 
بشردوســتانه پــر رنگ تــر اســت. زمانــی هم کــه ایــن روند را 
نمی توانیم مشــاهده کنیــم باید به فرهنــگ آن دوره خاص 

نگاه کنیم.
عبدالکریمــی افــزود: روح فرهنــگ، فلســفه و تفکــر اســت و 
برای پی بردن به پاسخ این سئوال باید با روح فرهنگ یک 
جامعه به خوبی آشــنا شــویم. جامعه ما بسیار ســیال بوده و 
در حال پوســت اندازی اســت. بــرای فهم مشــکالت جامعه 

اول باید به این اصل اعتقاد داشته باشیم.
او مهمتریــن موانــع نظــری ظهــور همیــاری و امــداد را مــرگ 
انســانیت و اخــالق، مصــرف بــه عنــوان نهایی تریــن آرمان 
بشــری، تضعیف همبســتگی اجتماعی، مرگ حیات دینی، 
پایان حیــات معنوی، انقطــاع از ســنت و میــراث فرهنگی و 
عدم وجود تکیــه گاه نظری به منزله پشــتوانه عملی اخالق 

اجتماعی عنوان کرد.

      مراقبت، توجه به فقر وجودی »دیگری«
نتایــج  تفســیر  بــه  نشســت  ایــن  در  نیــز  محدثــی  حســن 
ع »تاملــی در بــاب اخــالق مراقبت«  پژوهــش خود بــا موضــو
پرداخــت و گفــت: آدمــی از رهگــذر درک بیمــاری، ضعــف، 
مــرگ و تجربه هایــی از ایــن دســت، رفتــه رفتــه به درکــی از 
فقــر وجــودی و درک تناهــی خویــش نائــل شــد. درک از فقر 
وجــودی خویش ما را بــه ســمت درک تناهی وجــود دیگری 

می برد.

وی افــزود: برمبنای ایــن همدلی وجــودی، می تــوان نوعی 
اخالق را ســامان داد. این اخالق مراقبت بیش از آنکه ریشــه 
در دگرخواهی داشته باشد، ریشه در نوعی خود خواهی دارد.

ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: مراقبــت در اینجــا یعنــی توجه 
عمیــق بــه فقــر وجــودی آن »دیگــری« و بــه طــور کلــی بــه 
بی اتکایی وجودی آن »دیگری« است. او ادامه داد: اخالق 
مراقبت به ما می آموزد که با درک ایــن فقر وجودی و غربت 
بنیادی انســان، بکوشــیم تا از درد و رنج دیگــری بکاهیم و 
از زندگی دیگران نیــز محافظت کنیم تا از وســعت درد و رنج 
انسان کاسته شــود. مراقبت از دیگری در این معنا می تواند 
رفتــاری غربــت زدایانه تلقــی شــود. از ایــن منظــر، می توان 
نوعی اخــالق مراقبــت را آمــوزش داد که نقطه آغــاز آن درک 

تناهی خویشتن و نیازمندی به یک وجود نامتناهی است.
حســن محدثــی در پایــان ســخنان خــود گفــت: “دیگــری” 
گر چــه واصــل بــه نامتناهــی نیســت اما  انســانی بــرای مــن ا
می تواند ســرآغاز شــکل دهی زنجیره ای از دیگری ها باشد. 
اتصــال به زنجیــره ای از دیگری ها سرچشــمه امیــد در پهنه 
ع پایبندی  غربــت اســت. از نــگاه اخــالق مراقبــت، ایــن نــو
به اصول اخالقــی کــه بی اعتنا بــه درد و رنج دیگری باشــد، 
منزه طلبانــه و انتزاعی اســت. پیوند اخــالق مراقبت با درک 
از انســان سیاســی، صورتــی از یاریگــری عمومــی ســازنده را 

تحقق خواهد بخشید.

     »اخالق خدمت« معطوف به کاهش رنج دیگری
ســید جواد میری از دیگر سخنرانان این جلســه نیز در رابطه 
ع »جامعه اخالقی و کنش دگرخواهانه« ســخنرانی  با موضــو
کرد. میری ضمن اشــاره به ویژگی های کلــی جمعیت هالل 
احمــر بــه عنــوان یــک نهــاد مردمــی گفــت: هنگامــی کــه از 
جمعیت هالل احمر ســخن می گوییــم دقیقا ازچــه مفهومی 
صحبت می کنیم؟ آیا از نهادی بروکراتیک برای رتق وفتق 
امور لجســتیک در هنگام بحران ها و بالیای طبیعی ســخن 

می گوییم؟ خیر؛ این مفهوم دایره معنایی وسیع تری دارد.
گرچه هالل احمر مشــخصات یک ســازمان و نهاد  او افزود: ا

“دیگری” انسانی 
گر  برای من ا

چه واصل به 
نامتناهی نیست 

اما می تواند 
سرآغاز شکل 

دهی زنجیره ای 
از دیگری ها 

باشد. اتصال 
به زنجیره ای 
از دیگری ها 

سرچشمه امید در 
پهنه غربت است. 

پیوند اخالق 
مراقبت با درک از 

انسان سیاسی، 
صورتی از 

یگری عمومی  یار
سازنده را تحقق 

خواهد بخشید
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بروکراتیک و اجتماعی را دارد، اما این نهاد ابعاد دیگری نیز 
دارد که بدون درک آن نمی توانیم شــاخص های مهم آن را 

که همان “کاهش آالم بشری” است، درک کنیم.
این عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی گفت: این ســاحت صرفــا تقلیل پذیر به ســازه های 
بروکراتیــک و کارمندوارگــی نیســت، ســخن گفتــن از هــالل 
احمر ســخن از تاریخ، درد و رنج انســان ها اســت. همچنین 
ع که انســان ها چگونه بــا درد و رنج انســان های  ایــن موضو

دیگر مواجه می شوند.
ســید جواد میری افزود: جمعیت هالل احمر بــه عنوان یک 
ســازمان نیاز به پیشــرفته ترین متدهای مدیریتی دارد ولی 
تقلیل آن به یــک ســازمان در معنای مصطلــع آن نمی تواند 
کنــش  زیــرا  کنــد.  محقــق  آن را  گزیستانســیال  ا اهــداف 
گزیســتانس خویــش  داوطلبانــه بخشــی از فهــم انســان از ا
اســت و هــالل احمــر بــدون ارجــاع بنیادیــن بــه ایــن اقلیــم 

گزیستانس غیر قابل فهم است. ا
کــرد: رکــن اصلــی  میــری در پایــان ســخنان خــود تصریــح 
انســانیت قــوه اختیــار او اســت و هــر کــه اختیــارش بیــش از 
گزیستانســش باشــد، فربه تر اســت و هر که از وجود خویش  ا
کاهــش آالم، درد و رنــج دیگــری بهــره می جویــد،  در راه 
گزیستانســیال از خویش و  ع فهــم ا انســان تر اســت. ایــن نــو
دیگــری خمیرمایــه “اخالق خدمت” اســت کــه معطوف به 

کاهش رنج دیگری است.

     امداد، انسانی ترین وجه حیات انسان ها 
اســتاد  پورحســن؛  قاســم  نشســت،  ایــن  دیگــر  ســخنران 
دانشــگاه عالمــه طباطبایی بود کــه بــه تفســیر و توضیح در 

ع »دیگری و امداد« پرداخت. خصوص موضو
پور حســن با اشــاره به مباحث بنیادین امــداد و اخالق گفت: 
بعــد از جنــگ جهانــی اول انســان ها توانســتند درد و ســپس 
دیگری را حس کنند. یکی از مباحــث بنیادین امداد و اخالق 
بحث »دیگری« است. این مســئله به ظاهر فلسفی است اما 
در ذات، امــری انضمامی اســت و در نقد از رویکــردی انتزاعی 

می کوشد تا متوجه نیازهای بنیادین و اخالقی شود.
ایــن اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی افــزود: بســیاری از 
منتقدان معتقدنــد، تاریخ بشــریت ذاتــا تاریخ توجــه به من 
بوده اســت و تنهــا در پرتــو اخالق و دین اســت که انســان ها 
متوجــه اهمیــت دیگــری می شــوند. دیگــری و امداد ســبب 

شکل گیری اخالق اجتماعی هستند.
احســاس  دیگــری  و  امــداد  در مســئله  کــرد:  وی تصریــح 
مسئولیت اجتماعی، عشــق به دیگری و دیواری بلند وجود 
دارد. امداد، بارزترین ابزار اخالق اســت و وقتی درگیر کمک 

به دیگران می شویم یعنی انسانیت در ما زنده است.
گر دیگری  پورحسن در پایان ســخنان خویش تصریح کرد: ا
را همچــون خویــش تلقــی کنیــم دغدغــه درونی در انســان 
شــکل می گیرد، در چنین وضعــی واجد احترام بــه دیگران و 
مسئولیت اجتماعی خواهیم شــد. تا زمانی که این احساس 
در ما باشــد، اخــالق و انســانیت در مــا وجود خواهد داشــت. 
هر جامعه ای که بتواند فهمی از دیگری و خویشــتن داشــته 

باشــد فهمی از یاری و امــداد دارد. امــداد انســانی ترین وجه 
حیات انسان ها است.

      امداد، به مثابه کنش اخالقی
در بخــش دیگری از ایــن نشســت، رحیم محمدی بــه ارائه  
مقاله ای با عنوان »امداد به مثابــه کنش اخالقی« پرداخت 
و گفــت: گروهی از پژوهشــگران و اهل نظر بر ایــن باورند که 
در زندگــی شــهری جدیــد و در عصر مــدرن، کمک کــردن به 
دیگــری و امدادرســاندن به نیازمنــدان در شــرایط مختلف، 
بورکراتیــک و  کــه در ســازمان های  گــروه  یــک  بــه شــغل 
کثر  شرکت های حرفه ای و تجاری شاغلند، محدود، یا حدا

به تعدادی موسسات خیریه کاسته شده است.
ع  او افــزود: عموم شــهروندان و همگان توجه بــه این موضو
را از دست داده اند که نیازمندان و مددجویان از کمک های 
بی چشم داشت، انســانی، عاطفی و اخالقی همنوعان خود 

محرومند.
رحیم محمدی گفت: گروهی دیگر نیز بر این باوند کســانی 
که توان خرید امــداد و کمک دارنــد، اقلیــت ثروتمند جامعه 
هســتند، این امــداد را از شــرکت، موسســات و ســازمان های 
مربوطه خریداری می کنند و کســانی که این تــوان را ندارند، 

کثریت اعضاء جامعه هستند که رها شده باقی می مانند. ا
کیــد کــرد: جامعه مــا هنــوز ارزش هــا و همچنیــن جهان  او تا
گــر جامعه ایرانی  مدرن را به صورت کامل نســاخته اســت و ا
به همه جوانب مدرن شــدن نائل شود، می تواند مثل اغلب 
جوامع مدرن به این مســئله پاســخ دهد و راه حل های خود 
را به روزرســانی کنــد. بنابراین نبایــد با مدرنیته ســتیزه کرد، 

بلکه مدرنیته را باید فهمید و زندگی کرد.
این اســتاد دانشــگاه افزود: در فلســفه مــدرن انســان غایت 
اســت، بــه عبــارت دقیق تــر فلســفه مــدرن فهمیده شــد که 
انسان غایت است. شــاید کانت اولین فیلسوفی بود که این 
معنا را به صراحت آشــکار کرد و گفت انسان غایت است. اما 
در جامعه شناسی و علوم اجتماعی، این غایت بودن انسان 

جور دیگری معنا شد و انسان را »کنشگر« تعریف کرد.
کس وبر »انســان مــدرن« غالبا »کنشــگر  او گفت: بــه قول ما
معقول« اســت. اما انســان فقط کنشــگر نیســت کــه عقالنی 
یا غیرعقالنــی عمل کنــد، بلکه »انســان وجود اســت« یعنی 
وجــود جامــع کــه عقالنیــت، کنــش، جــان، روان، اخــالق، 
عشــق،  آرمــان،  ارزش،  عاطفــه،  احســاس،  بی اخالقــی، 
کینــه، خــود خواهــی،  محبــت، دوســتی، خشــم، نفــرت، 
زشــتی، پلیــدی دارد. اما متاســفانه ایــن جامعیت انســان و 
همه چیــز بــودن او از طریق فروکاســته شــدن او به کنشــگر، 

مورد غفلت واقع شده است.
کــرد:  تصریــح  خــود  ســخنان  پایــان  در  محمــدی  رحیــم 
گــر امــروزه انســان در علــوم اجتماعــی انســانی همانگونــه  ا
کــه هســت، بــه صــورت انســان جامــع و وجــود فهمیــده، 
اخــالق،  آنوقــت  شــود،  داده  توضیــح  و  مفهوم پــردازی 
مناســبات اخالقــی و جامعــه اخالقــی بــه درســتی فهمیــده 
خواهد شــد. البته اخالق در اینجا صرفا اخالق دینی نیســت 

و هر نظام اخالقی عام، عقالنی و انسانی می تواند باشد.   

 در مسئله امداد و 
دیگری احساس 

مسئولیت 
اجتماعی، عشق 

به دیگری و 
دیواری بلند وجود 

دارد. امداد، 
ین ابزار  بارزتر
اخالق است 
و وقتی درگیر 

کمک به دیگران 
یم یعنی  می شو
انسانیت در ما 

زنده است



هــــــــاللهــــــــالل

93  مشاره  14       آذر 98
 دوره جدید

ملت استوار ایران
همواره پشتیبان ݣݣنظام، 
والیت ݣݣو ݣݣکشور ݣݣاست

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر: 

نماینده ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر حجت االســالم والمســلمین معــزی که به 
همراه اقشار مختلف مردم و جمعی از معاونین و مدیران حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
این جمعیت، در اجتماع عظیم مردمی در راهپیمایی حمایت از امنیت، اقتدار و آرامش حضور 
پیدا کرده بود گفــت: امروز همــراه با مردم شــریف و غیور تهــران در این اجتمــاع عظیم حضور 

خ دشمنان بکشانیم. یافته ایم تا در کنار یکدیگر قدرت و ایستادگی ملت ایران را به ر
حجت االســالم والمســلمین معــزی افــزود: پس از گذشــت چهــل ســال از پیروزی شــکوهمند 
انقالب اسالمی و علیرغم همه دشمنی ها، ملت بزرگ ایران با قدرت ایستاده اند و علیرغم این 
که عده ای آشوب گر، فتنه انگیز و کشور و ملت فروش، آسیب ها و صدماتی را برای ملت ایجاد 

کردند اما نمی توانند هرگز خدشه ای بر کشور و نظام ایجاد نمایند.
کید کرد: ملــت، مطیع والیت و رهبری اســت و در  نماینده ولــی فقیه در جمعیت هــالل احمر تا
عین وجود مشــکالت اقتصادی و انتقاد نســبت به برخی روش ها و اقدامات در موضوع اخیر، 
هرگز از نظام، والیت و کشــور دســت بــر نخواهند داشــت و ملــت بزرگ و اســتوار ایــران همواره 
پشتیبان نظام، والیت و کشور هســتند. امروز خیل عظیم جمعیت که با شــکوه و استوار برای 
ابراز انزجارشان از رفتارهای مخرب و وطن فروشانه برخی فریب خورده به خیابان ها آمده اند 
را مشــاهده می کنید و ان شــاءاهلل در پناه عنایات الهی، توجهات امام زمان)عج( و با پیروی از 

خط والیت، ملت ایران همواره پیروز و سربلند خواهد بود.
حجت االســالم و المســلمین معزی در پایان به مقام شامخ شــهدای انقالب و به ویژه شهدای 

امنیت و اقتدار در روزهای اخیر ادای احترام کرد.   

 مسابقات قرآن 
کارکنان ویژه 

مســابقات روخوانــی و روان خوانــی قــرآن 
مجید ویــژه کارکنــان جمعیت هــالل احمر 
اســتان گیالن با حضور حجت االســالم و المسلمین 
در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی  دفتــر  مســئول  چهــری 

جمعیت هالل احمر گیالن، برگزار شد.
ابتــدای  والمســلمین چهــری در  االســالم  حجــت 
این مراســم ضمن اشــاره بــه اهمیت قــرآن کریم به 
عنــوان کتاب انســان ســاز و راهنمــا و هدایــت کنند 
مســلمانان در خصــوص اهــداف و دالیــل برگــزاری 
این دوره از مسابقات گفت: توانمندسازی کارکنان 
جمعیت هالل احمر در قرائــت صحیح قرآن، ایجاد 
و تقویت روحیه معنوی در راســتای اجــرای اهداف 
بشردوستانه و ترویج فرهنگ صلح و نوع دوستی با 
تکیه بر مفاهیم الهی و متعالی قرآن کریم از اهداف 

برگزاری این مسابقات بوده است.
حجت االســالم و المســلمین چهــری با بیــان اینکه 
ایــن دوره از مســابقات بــه صــورت منطقــه ای بــه 
میزبانــی شهرســتان های تالش، رشــت و الهیجان 
برگزار شده اســت، اظهار کرد: این دوره از مسابقات 
در سراســر شهرســتان های اســتان گیالن به شــکل 
دوره ای و با حضور کارکنان شهرســتان های تالش، 
ماسال، رضوانشهر، آستارا و انزلی به میزبانی تالش 
و کارکنــان شهرســتان های رشــت، رودبــار، فومن، 
شــفت و صومعه ســرا و به میزبانی شهرســتان رشت 
کارکنــان الهیجــان، آســتانه اشــرفیه، لنگــرود،  و 
ســیاهکل، املــش و رودســر بــه میزبانی شهرســتان 
الهیجان برگــزار شــد و مورد اســتقبال کارکنــان این 

جمعیت قرار گرفت.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه جمعیــت هالل 
احمر گیــالن خاطرنشــان کــرد؛ در پایــان ایــن دوره 
مسابقات به نفرات برتر سفر زیارتی و تشرف به شهر 

مقدس قم اهدا خواهد شد.   

در جمعیت هالل احمر 
استان گیالن برگزار شد
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از مازندران که به تهــران آمد، اول قائم مقــام امداد و نجات 
شــد و بعــد معاونــت و بعــد بــه بخــش اداری  مالی رفــت و در 
نهایت رئیس جمعیت تهران شد و سپس دوباره به سازمان 
کســوت ریاســت ایــن  امــداد و نجــات رفــت و 16ســال در 

سازمان، خدمت کرد.

     تأسیس جمعیت هالل احمر تهران
زمان مدیریت دکتــر نورباال در جمعیت هــالل احمر، دفتری 
از سازمان امداد و نجات جدا شده بود و به عنوان قائم مقام 
معاونــت اداری  مالی مشــغول بود که بــه او گفتنــد در تهران 
مرکــز اداری نداریــم و مدیران شــعب بــرای هــر کار جزئی به 
ســازمان های مرکــزی مراجعــه می کننــد. آن زمــان، اســتان 
ج، دماوند،  تهران هشت شــعبه در شهرســتان های ری، کر
ورامین، فیروزکوه، شــهریار، پیشــوا و رباط کریم داشــت که 
هیچ کدام انبار مناسبی برای ذخیره سازی نداشتند. مراحل 
اجرایی که انجام شــد، مطالعات برای زلزله احتمالی تهران 

صورت گرفت.
بیــژن دفتــری نخســتین مدیــر جمعیــت هالل احمر اســتان 
تهران بود، امــا مدتی بعد دوباره به ســازمان امــداد و نجات 
برگشــت. اوج فعالیت هــای او در برنامــه آمادگــی تهــران در 
حــوادث احتمالــی بــود. زمانــی کــه مدیــر عامــل هالل احمر 
تهــران  شــد، بــا کمــک چنــد تــن از همــکاران برنامــه جامــع 
آمادگــی تهــران بــرای زلزلــه احتمالــی را نوشــتند. از همــان  
ســال، دولت برای 6 پایگاه اقمــاری در اطــراف و ٢٢ پایگاه 

     تجربیاتی از سه دهه تالش
 بیژن دفتری مازندرانی بود، از روســتای بشــل قائمشــهر، قــرار بود نظامی شــود، اما 
شــد پدر امــداد و نجات ایــران. نامی که همــه امدادگــران بر ســر آن توافق دارند. ســال ١٣٢٧ 
در خانواده ای کشــاورز به دنیا آمــد. در جوانی بعــد از انصــراف از ادامه خدمــت در ژاندارمری 
به دلیــل بیماری، به دانشــگاه تهران رفــت و علوم اجتماعــی و تعاون خوانــد. دوره مدیریت 
خ قائمشهر درآمد و بعد از  بیمارستانی را هم گذراند و به استخدام جمعیت شــیر و خورشید سر

انقالب معاون امداد جمعیت هالل احمر مازندران شد.

آمیزه دانش
تجربه و تعهد

به مناسبت سالگرد درگذشت پدر امداد و نجات ایران

نـام بیـژن دفتـری، در تمـام تلخـی و سـختی خدمـت در حـوادث، ورد زبان 
بچه هـای هال احمـر بـود و البتـه مـا یـه دلگرمـی امدادگـران بـرای خدمت 
از دل و جـان بـه حادثه دیـدگان، تـا جایـی کـه هنـوز هـم بعـد از گذشـت ۶ سـال از 
درگذشـت پـدر امـداد و نجـات ایـران )۱۳ آذر ۱۳۹۲(، خاطـرات خـوش همـکاری بـا 

او و تجربیاتـش در حـوادث، سـینه بـه سـینه میـان امدادگـران منتقـل می شـود. 



هــــــــالل

95  مشاره  14       آذر 98
 دوره جدید

هــــــــالل

درون شــهری بودجــه تخصیــص داد. در همان درگیری هــای مدیریت 
هالل احمر تهــران، زلزله آوج قزوین اتفــاق افتاد و دفتــری عازم منطقه 

شد.
احمــدی؛ مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر خراســان رضــوی درباره اش 
ح کرد  می گوید: »واژه خودامدادی را بیژن دفتری برای نخستین بار مطر
و باعث شــد که درنهایت زلزله آوج که اتفاق افتــاد، مرحوم بیژن دفتری 
برگردد بــه ســازمان امداد و نجــات و مســئول ســر و ســامان دادن به آوج 
شــود. همیشــه در حوادث و بحران های بــزرگ نام بیژن دیده می شــد«؛ 
حوادث بزرگی مثل زلزله بم. زلزله ای که برای همکاران و دوستان بیژن 
دفتــری، یادآور وقتی اســت که از حجــم و فشــار کار در یکــی از چادرهای 
صحرایی بستری شد. او فرماندهی میدانی جمعیت را در زلزله پر وسعت 
بم به عهده داشــت. احمــدی می گویــد: »آن زمــان انتقادات زیــادی به 
جمعیــت می شــد امــا دفتــری خیلــی محکــم و پهلــوان جلــوی اتهامات 
واهی دربــاره امدادگران می ایســتاد. دایم به پایگاه ها سرکشــی می کرد و 
مرتب در جریان ریز فعالیت ها بود. ارتباط مستقیم او با امدادگران باعث 
می شد آنها احساس کنند فرمانده شان کســی از جنس آنهاست. درعین 
 حال با مدیران که وظایفشــان را نمی دانســتند، برخورد قاطعی داشت. 
وظایفــی کــه نهادهــا بــه آن توجــه نداشــتند، بهشــان گوشــزد می کــرد و 
مطالبه گری می کرد. سابقه حضورش در ژاندارمری و روحیه نظامی اش 
به روحیــات مدیریتــی اش کمــک می کــرد. در حادثه بســیار جــدی بود. 

صدای رسایش در منطقه می پیچید.«
 داریــوش جواهــری، از پزشــکان داوطلــب و همــکارش می گویــد: »او 
منحصر به  فرد بود و کســی همتــای او به زودی در هــالل نخواهد آمد.« 
خســتگی ناپذیر، درشــت  اندام و تنومنــد، در صحنــه حادثــه همــه او را 

می دیدند و صدایش را می شنیدند.
 از طرف دیگر بسیار مهربان با زیردستان و  آســیب دیدگان، اما این مانع 
نمی شــد افراد دســتورات او را اطاعت نکنند. بســیار قدردان بودند، چه 
از عوامل زیردســت و چه باالدست. همیشــه خاطره می گفت، خاطراتی 

برای تبیین آموزه های علمی.«

     افزایش آمادگی و دانش مدیران
ع  همکارانش می گویند؛ بیژن دفتری رفتار و شکل و قواره حوادث متنو
را به خوبی می شــناخت و براســاس شــکل هر حادثــه، برخــورد درخور و 
ویــژه ای بــا آن داشــت: بزرگتریــن خدمــت او افزایــش آمادگــی و دانــش 

مدیران بود.
گر این  همیشــه بحث زلزله تهران برایش مســأله بود، چون معتقد بود ا
زلزلــه اتفــاق بیفتــد، زمــان زیادی طــول می کشــد تــا نیروهــای امدادی 
برسند و خود مردم باید به داد هم برســند. رویای دیگر او طراحی شبکه 
امداد و نجات کشــور بــود کــه گام هایی بــرای آن برداشــته شــد و بعد از 

بازنشستگی او بقیه دوستانش پیگیری کردند.
ح جامع امداد و نجات را به همراه فرشــید توفیقی  دفتری، ســال ٨٠ طر
تدوین و تجربیات خودش را به اســتناد قانون برنامه ســوم توسعه وارد 
ح امداد و نجات کشــور در 57  کرد. ١٧ فروردین نخســتین بار قانون طر
ماده به تصویب هیأت وزیران رســید. او بحث شــبکه امــداد و نجات را 
ح کرد، انبارهای امدادی، توســعه امداد جاده ای و شبکه امدادی  مطر
کشــور و تصویب آیین نامه امداد و نجات کشــور با زحمات او انجام شد. 
نخســتین قانون داخلی هالل احمر که با آموز ه های روز هماهنگ بود با 
وجود او انجام شــد، طوری که هنوز هــم بعد از 18  ســال رویکرد علمی و 

نوین دارد.   

الگوی هاللیان
بیمارســتان  مدیریــت  مدتــی  ابتــدا  دفتــری،  بیــژن  حــاج 
شهرستان قائمشهر در شرق استان مازندران را بر عهده گرفت 
و با ورود به جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایــران و بعد از مدت 
کوتاهی عنــوان معاونــت امداد جمعیــت هــالل احمراســتان مازندران 
منصوب شــد. بــا پیــروزی انقــالب اســالمی در ســال 1358در کارهای 
ج اســتان مازندران مشــارکت و  امداد ســوانح مختلــف در داخــل و خــار
فعالیت داشــت و با آغــاز جنــگ تحمیلی، به همــراه دیگــر همکارانش 
اقــدام بــه آمــوزش داوطلبــان عــازم بــه جبهه هــا بــرای ارائــه خدمات 

امدادی به رزمندگان نمود.
ایجاد 120 اردوگاه برای آوارگان و پناهندگان داخلی و خارجی در ســال 
1370 و جنــگ خلیــج فــارس کــه مجموعــًا یــک میلیــون و پانصدهزار 
نفــرآواره بــه مرزهــای ایــران پناهنده شــدند و یــک نفــر از آنهــا از لحاظ 
خ جهانــی  گرســنگی و بهداشــت تلــف نشــد و بــرای دنیــا و صلیــب ســر
بی ســابقه و بی نظیر بود از جملــه کارهای مهم مدیریتــی بیژن دفتری 
بود. ایجــاد نقاهتگاه پانصــد تختخوابــی در خوزســتان و 10 نقاهتگاه 
در دیگــر اســتان ها و ایجــاد پایگاه های امــداد و نجات بــرای کمک به 
مصدومــان و بیمــاران و آوارگان جنگــی درتهران، فرماندهــی عملیات 
امداد و نجات زلزله مخرب سال 1369 در رودباِر گیالن و زلزله ویرانگِر 
بم و اســتقرار 10 اردوگاه و اســکان 50 هزارنفر از آوارگان کشور جمهوری 
ک آن کشــور و امداد و کمک رســانی به دیگرکشــورها  آذربایجــان در خا
و برپایــی دوره هــای آموزش امــداد و نجات بــرای مدیران هــالل احمر 
خ از  کشــورهای همســایه بــا مجــوز فدراســیون بین المللــی صلیــب ســر
جمله خدمات ماندگار بیــژن دفتری درجمعیت هــالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران بوده  است.
بیــژن دفتــری در زمــان رخــداد زلزلــه رودبار، بــه عنــوان معــاون امداد 
و نجــات و قائــم مقــام هــالل احمــر اســتان مازنــدران مشــغول کار بود 
و اولین مدیــری بود کــه پــس از زلزله رودبــار با تیــم امدادی خــود وارد 
این شهرستان شــد و فرماندهی امدادرســانی به زلزله زدگان را بر عهده 
گرفت و آخرین مدیــری بود که پس از ماه ها ســتاد امدادرســانی رودبار 
ع به عنوان معاونــت خدمات امدادی  را ترک کرد، او بعد از ایــن موضو

هالل احمر کل کشور منصوب شد.
 او هفــت ســال در ایــن ســمت بــود و حــوادث بزرگــی ماننــد ســه زلزلــه 
پی درپی بجنــورد، اردبیــل و قائنات در کمتــر از چهار ماه اتفــاق افتاد. 
وی مدتــی نیــز قائــم مقــام معاونــت اداری و مالی هــالل احمر بــود و با 
تأســیس هالل احمــر اســتان تهــران، بــه عنــوان اولیــن مدیرعامل آن 
منصــوب گردید. ســپس با پیشــنهاد برخــی از خبــرگان امــداد و نجات 
ح شــبکه امــداد و نجات  ایــران و بهره منــدی از روند دیگر کشــورها طر
کشور را در ایران مشابه ســازی نمود و زمانی که نابسامانی در زلزله آوج 
بســیار وســیع بود، مأمور ســر و ســامان بخشــیدن به امداد رســانی این 
زلزله شــد و پس از آن به مــدت دو دوره به عنوان رئیس ســازمان امداد 
و نجــات جمعیت هالل احمــر جمهوری اســالمی ایــران فعالیت نمود. 
دفتری در زلزله بــم، با وجود پنومونی شــدید در بســتری دیابتیک و در 
شــرایط ســخت انتقادها، منطقــه را تــرک نکــرد و در نهایت بــه عنوان 

رئیس امدادگران، مسئولیت امور را بر عهده گرفت.    
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اســت واقفیــن و خیرین محتــرم در هالل احمــر با انجــام کاِر 
کارشناســی در جهــت کمک بــه جوانــان بــرای دور ماندن از 

این آسیب ها حرکت کنند.
دکتر  پیروی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: امروز بسیار 
خرســندم در جمــع عزیزانی هســتم که بــه فرمایش حضرت 
حق در جهت صدقــه و نیکوکاری و کمک بــه نیازمندان که 

کید شده، گام برمی دارند. بارها در قرآن کریم بر آن تا
کید بــر اهمیــت و اثــرات وقــف افــزود: عالمان  وی ضمــن تا
و فضــالی دینــی، وقــف را همــان صدقــه جاریــه می داننــد، 
تاریخچــه وقــف در ایــران بــه دوره ساســانیان بــاز می گــردد 
و این ســنت حســنه بــا قــوت هرچــه تمام تــر در طــول قرون 
گذشــته در کشــور همچنــان پابرجا مانده اســت و مــا وظیفه 
داریم از این فرهنــگ غنی و ارزشــمند، پاســداری و مراقبت 

کنیم و آن را در میان افراد جامعه اشاعه و گسترش دهیم.
دبیــرکل جمعیــت هالل احمــر در ادامه اظهــار داشــت: امروز 
دشــمنان، مــردم ایــران را تنهــا از نظــر اقتصادی هــدف قرار 
نداده انــد بلکــه مهمتریــن هدف گیــری آنهــا ســرمایه های 
اجتماعــی کشــور اســت و هالل احمــر به عنــوان نهــادی که 
ایــن  از  از ســرمایه های اجتماعــی اســت  حافــظ بســیاری 

هدف گیری بی نصیب نمانده است.
کیــد کــرد: محاصــره و فشــارهای اقتصادی  دکتــر پیــروی تا
گرچه بســیار مهم اســت، اما قابلیت جبــران دارد، در حالی  ا
کــه از بیــن رفتــن و نابــود شــدن ســرمایه های اجتماعــی بــه 
ســادگی جبران پذیر نخواهد بود. بنابراین دقت و درایت ما 

در حفظ این سرمایه اجتماعی بسیار مهم است.
کیــد بر اثــرات مخرب  دبیرکل جمعیــت هالل احمــر ضمن تا
از  یکــی  امــروز  افــزود:  ارتباطــی  مــدرن  تکنولوژی هــای 
آســیب های بــزرگ کشــور، آســیب هایی اســت کــه جوانــان 
کشــور را از طریق فضای مجازی، روابط ناســالم و…، هدف 
قــرار داده بنابرایــن الزم اســت واقفیــن و خیریــن محتــرم در 
هالل احمر با انجام کاِر کارشناســی در جهت فرهنگ سازی 
و کمک بــه جوانان بــرای دور مانــدن از آســیب های جبران 

ناپذیر این چنینی حرکت کنند.
همچون همیشه مورد وثوق و اطمینان مردم و خیرین 

دکتــر روح اهلل فــروزش معــاون حقوقــی و امــور مجلــس در 
جمعیت هالل احمر نیز در این همایش با اشــاره به همراهی 
خیریــن و ایفــای نقش آنهــا در جمعیــت از همان ســال های 
ابتدایــی تاســیس و شــکل گیری جمعیــت شــیر و خورشــید، 
گفــت: امــروز هالل احمــر همچــون همیشــه مــورد وثــوق و 
اطمینــان مــردم و خیرین اســت و توانســته ایــن اطمینان را 
بدهد که بــه نحو احســن  از امــوال خیریــن و نیکــوکاران که 
به جمعیت ســپرده شــده، پاســداری کرده و در راه کمک به 

نیازمندان هزینه می کند.
گفــت: در ســال های اخیــر و از جملــه در ســیل ســال  وی 
جــاری شــاهد اعتمــاد مردمــی بــه هالل احمــر بــرای کمــک 
بــه آســیب دیدگان حادثــه از طریــق هالل احمــر بودیــم. بــه 
همین دلیــل، تصمیم گیران و قانون گذاران کشــور در قانون 
مدیریت بحــران کشــور، جمــع آوری کمک هــای مردمی در 

حوادث و بحران ها را به هالل احمر سپردند.   

 نخســتین همایش تجلیل و تقدیــر از واقفیــن، مصالحین و واهبیــن جمعیت هالل 
احمر با حضور دبیرکل جمعیت هالل احمر دکتــر محمودرضا پیروی، معاون حقوقی 

و امور مجلس در جمعیت هالل و جمعی از خیرین برگزار شد.
دبیــرکل جمعیــت هــالل احمــر در ابتــدای این مراســم ضمن اشــاره بــه نقــش مهــم و اثرگذار 
خیریــن در رفــع مشــکالت و معضــالت موجــود در جامعــه گفــت: امــروز یکــی از آســیب های 
بزرگ کشــور، آســیب های اجتماعی اســت که جوانان کشــور را هدف قــرار داده بنابراین الزم 

برپایی نخستین همایش 
تجلیل از واقفین، مصالحین 
و واهبین هالل احمر
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آیین نکوداشت و تقدیر از خدمات داوطلبانه اعضای جمعیت هالل احمر استان فارس 
همزمان بــا روز جهانی داوطلــب با حضور مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت 

هالل احمر این استان حجت االسالم والمسلمین بهادری برگزار شد.
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان فــارس در آیین نکوداشــت 
خدمات داوطلبانه با اشــاره به خدمات داوطلبانه و بشردوســتانه اعضای هالل احمر اســتان 
گیر داوطلب شو« است و چقدر  اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی داوطلب »برای آینده ای فرا

گیر تبدیل به یک محور وحدت بین پیروان ادیان الهی شود. شایسته است که آینده ای فرا
حجت االســالم والمســلمین علیرضا بهادری با تبیین اعتقاد شــیعیان به آینــده جهان و نقش 
گیر شــدن  محوری انســان کامل یعنی امــام زمان)عج( در تشــکیل حکومت عدل جهانی و فرا
کمیت صالحان در سراســر زمین، گفت: این هدف نیکو با شــعار امســال نهضت بین المللی  حا

گیر، وحدت موضوعی دارد. خ و هالل احمر در روز جهانی داوطلب یعنی آینده ای فرا صلیب سر
حجت االســالم بهادری انتظار ظهور منجی را امری مشــترک در میان ادیان الهی دانســت و با 
بیان اینکه انتظار منجی یعنی امیدواری به آینده ای روشــن، تصریح کرد: بشر امروز به دالیل 
مختلفی از جمله مــادی گرایی و شــتاب روز افزون عصر مدرنیتــه، دچار افســردگی و ناامیدی 
خ و هالل احمر باید تالش کند روحیه امید و نشاط را  شده است و نهضت بین المللی صلیب سر

در میان ملل مختلف جهان احیا و ترویج نماید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به فعالیت های پیش روی دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر فارس، فعال سازی دوباره پایگاه مقاومت بسیج و هیات پیروان 
کبــر)ع( بــرای ترویج روحیــه بســیجی در جمعیــت و نیز ســامان دهــی و تکریم  حضرت علــی ا

گیر؛ محور وحدت آینده فرا
پیروان ادیان الهی

در آیین نکوداشت داوطلبانان هالل احمر در فارس عنوان شد

مناسبت های مذهبی در این سازمان را از جمله فعالیت های 
یاد شده برشمرد.

حجت االسالم والمســلمین بهادری در پایان خواستار ترویج 
نماز در کانون های دانشــجویی و دانش آمــوزی و نیز بازدید 
از کانون های یاد شــده و فعالیــت بیش از پیــش دارالقرآن در 

سطح شعب شهرستانی جمعیت هالل احمر شد.
نماینــده مــردم شهرســتان های فیروزآبــاد، فراشــبند و قیــر 
وکارزیــن دیگر ســخنران این مراســم بــود. کــورش کرم پور با 
تبریــک روز جهانــی داوطلب، اظهــار امیدواری کــرد که نگاه 
فراجناحــی جمعیــت هــالل احمــر در خدمت بــه مــردم، بین 

تمامی مسئوالن کشور نیز تسری و تعمیم یابد.
کرم پور با اشاره به خدمات و اقدامات جهان شمول جمعیت 
هالل احمر به جامعــه و افراد نیازمند بــدون توجه به قومیت 
و نــژاد، تصریح کــرد: هــدف همــه داوطلبــان امدادرســانی و 
غ از رنگ و نژاد و زبان و  کمک رســان به تمامی انســان ها، فار
مذهب است و چنین دیدی نسبت به دیگران اصل خدمات 
داوطلبانــه و راز مانــدگاری فعالیت های نهضــت بین المللی 

خ و هالل احمر در بین آحاد مردم است. صلیب سر
مدیــر عامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان فــارس حســین 
درویشــی نیز در این آیین با اشــاره به محوریت و موضوعیت 
پررنگ خدمات داوطلبانه در هویت بخشــی به ماموریت ها 
و فعالیت هــای بزرگتریــن ســازمان امــدادی و عام المنفعــه 
کشور گفت: داوطلبان رکن اساســی و ترکیب اصلی در نیروی 

انسانی جمعیت هالل احمر هستند.
حوزه هــای  در  داوطلبــان  فعالیت هــای  درویشــی  حســین 
مختلف و بــا نقش های متنوعی مانند جوانــان، امدادگران، 
نجاتگران، مربیان و گروه هــای چهارگانه داوطلبی را تحقق 
بخــش وجــه مردمــی و شــعارها و اهــداف انســان دوســتانه 
جمعیت هالل احمر توصیف کرد و افزود: داوطلبان جمعیت 
هالل احمر کســانی هســتند کــه بــا ایثــار، از خود گذشــتگی و 
بی طرفی، همواره و بدون هیچ چشــم داشــت مالــی و مادی 

در کنار مردم و با مردم بوده و هستند.
وی در پایــان ایــن مراســم را آیینــی نمادیــن بــرای تکریــم 
تالش هــای  و  زحمــات  بزرگداشــت  و  داوطلبانــه  خدمــات 

داوطلبان برگزیده طی یک سال اخیر توصیف کرد.   
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گــون تا رســیدن  بســیار مهم اســت زیــرا کــه در حــوادث گونا
گذرانــدن  بــا  مــردم می تواننــد  امــدادی، خــود  نیروهــای 

دوره های امدادی، به خودشان کمک کنند.
مســئول دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان تهران بیــان کــرد: هــالل احمــر عالقه مند اســت تا از 
ظرفیت مســاجد اســتفاده کند و امکانات خود مخصوصا در 
بعــد آموزشــی را از طریق مســاجد در اختیــار مردم قــرار دهد . 
کــرد: مســاجد ظرفیت هــای بســیار ارزشــمند و  وی اضافــه 
باالیــی جهــت ارائــه خدمــات بــه مــردم دارنــد و می تواننــد 
در بحــث آموزشــی از ظرفیت هــای جمعیــت هــالل احمــر 

بهره برداری کنند.

     مردم هالل احمر را تنها نگذاشتند
شــاهین فتحی مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان تهران 
هم در این ارتباط اظهار کرد: ما در جمعیتی فعالیت می کنیم 
که افتخار دارد بر اســاس اصول قرآنی فعالیت می کند و حدود 

100 سال از عمر جمعیت هالل احمر می گذرد.
وی ادامه داد: جمعیت هالل احمر اولین تشــکلی اســت که 
در حوزه بحران در کشور تشــکیل و ورود پیدا کرد و بعد از آن 
مسئوالن وظیفه امدادرســانی در بحران را به این مجموعه 
گذار کرده اســت. مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان  وا
تهران بیــان کرد: تشــکیل دهنــده اصلی هالل احمــر، مردم 
بودنــد و ایــن روند نــه تنهــا در ایــران بلکــه در دیگر کشــورها 

ثابت شده است.
وی افزود: در کشــورمان با نگاه مذهبی که مردم دلسوزمان 
داشــتند و دارنــد، اقبــال بزرگــی بــرای جمعیــت هــالل احمر 
اســت که ســاختار اصلی آن توســط داوطلبان که خود مردم 

هستند تشکیل شود.
فتحی تصریح کــرد: در حــوادث اخیر شــاهد بودیم کــه مردم 
هیچ گاه از هــالل احمر جدا نبودنــد و در جمعیــت هالل احمر 
بعد از اوقاف، دومین موقوفه ها را داریم که درآمدهای آنان، 

در راه خدمت رسانی به آسیب دیدگان استفاده می شود.
وی با اشــاره به این که در زلزله کرمانشاه، کمک های مردم 
بــاالی 200 میلیــارد تومــان شــد، ادامــه داد: اولیــن تشــکل، 
جوانــان در هــالل احمــر بــود و کانون هــای مختلفــی از مهد 
های کودک تا دانشــگاه در بیــن جوانان وجود دارد و بیشــتر 
بدنــه جمعیت هــالل احمــر از داوطلبان اســت. مدیــر عامل 
جمعیت هالل احمر اســتان تهران به معرفی مجموعه های 
مختلف هالل احمر نیز پرداخت و عنوان کــرد: در بحران ها 
جزو 10 کشــور دنیــا هســتیم و لذا بایــد در امــر مقابله بــا خطر 

پذیری همیشه آماده باشیم.
فتحی با اشــاره به شــعار امــروز هــالل احمــر مبنی بــر جامعه 
آمــاده، اضافــه کــرد: جامعــه همیشــه باید آمــاده باشــد تا در 
زمان بحران کمک کنند و مساجد به عنوان یکی از بهترین 
مکان هایــی اســت کــه می توانــد بــه جمعیــت هــالل احمــر 
کمــک کنــد. وی خاطر نشــان کــرد: مــردم از اقشــار مختلف 
و در زمان هــای مختلــف بــه مســاجد مراجعــه می کننــد و ما 
می توانیم بــا آموزش های الزم، جامعه هدفــی را در جمعیت 

هالل احمر به خصوص در استان تهران نهادینه کنیم.

     خود امدادی برای تمام مردم واجب است
حجت االســالم والمســلمین ســلطانی مســئول دفتــر نماینده ولــی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر استان تهران، با اشــاره به این تفاهم نامه اظهار کرد: در جامعه امروز و با توجه به 

حوادث طبیعی و غیرطبیعی مختلف، خود امدادی بسیار دارای اهمیت است.
ع حــوادث تصریح کرد: خــود امدادی  وی در ادامه با اشــاره به نقش مهم مــردم در زمان وقو

مساجد استان تهران
پایگاه های ݣݣآموزش
هالل ݣݣاحمر 

تفاهم نامه جمعیت هالل احمر
 و امور مساجد استان تهران امضا شد

براسـاس تفاهـم نامـه همـکاری میـان جمعیـت هـال احمـر و امور مسـاجد 
اسـتان تهـران، تمامی مسـاجد اسـتان تهـران پایگاه های آمـوزش جمعیت 
هال احمر خواهند شـد. در این تفاهم نامه  مقرر شـد، از این پس مسـاجد اسـتان 
تهـران عـاوه بـر کمـک و همـکاری با جمعیت هـال احمر در زمان بحـران، به عنوان 
پایگاه هـای آموزشـی ایـن جمعیـت فعالیـت کننـد. از جملـه برنامه هایـی کـه از ایـن 
پـس در مسـاجد منتخـب اسـتان تهـران برگـزار خواهـد شـد می تـوان بـه برگـزاری 

دوره هـای آموزشـی امـداد و تشـکیل خانه هـای هـال احمـر اشـاره کـرد. 
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مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان تهران افزود: مساجد در 
حوادث بسیار کمک می کنند و مردم به مساجد اطمینان کامل 
دارنــد. کارکردهای اجتماعی در مســاجد اســتان تهــران تقویت 

خواهد شد.
حجت  االســالم  والمســلمین ســید ناصرالدین نوری زاده رئیس 
امور مســاجد اســتان تهران نیــز در این گفــت: قدمت مســاجد با 
تشکیل کانون بشری است و اولین خانه، مساجد است.رئیس 
امور مســاجد اســتان تهــران ادامــه داد: مســاجد کانون توســعه 
مســائل شــهری و اجتماعی اســت و یکــی از ابتکار های اســالم، 
بنــای مســجد اســت و از زمــان پیامبــر)ص( جایگاهــی بــرای 

عبادت، کمک به نیازمندان و... بوده است.
نوری زاده ادامــه داد: در تمامی مراحل انقالب اســالمی از جمله 
جنگ، حوادث طبیعی و... نقش مســاجد بسیار پررنگ بوده و 

کسی نمی تواند نقش مساجد را انکار کند.
رئیس امور مســاجد اســتان تهــران بیان کــرد: مهم تریــن درگاه 
کز هســتند و بر اســاس آمارها،  کمک هــای مردمی این گونــه مرا
مســاجد نقش پر رنگی در زمان بحران ها داشــته اند. وی ادامه 
داد: یکــی از نگاه هایــی کــه در مســاجد اســتان تهــران در حــال 
اجتماعــی در بخش هــای  کارکردهــای  تقویــت آن هســتیم، 

مختلف مساجد است.
نوری زاده بــا بیان اینکه مهمترین مســئله مســاجد، اعتماد ملی 
است، گفت: مردم به خانه خدا، امام جماعت و در کل به مساجد 

اعتماد دارند و مهم ترین مسئله مساجد، اعتماد ملی است.
رئیــس امور مســاجد اســتان تهــران اضافه کــرد: در حــوادث اخیر 
بیــش از 14 میلیارد تومان کمک های نقدی شــده و بیــش از 500 
کامیون در چند ناحیه به آســیب دیدگان کمک شــده بود. نوری 
زاده عنوان کــرد: تمام توان خــود را جهت ارائه خدمــات به مردم 
به کار خواهیم برد و برگزاری کارهــای اجتماعی از جمله برگزاری 

کالس های آموزشی امداد برای همه جامعه مفید است.
وی با اشــاره بــه اینکه، ائمــه جماعــات در بخش اطالع رســانی 
می توانند نقش موثری داشته باشند، خاطر نشان کرد: مساجد 
و ائمه جماعات می توانند در بحــث کمک های مردمی و جذب 
افــراد خیــر  نقــش موثــری داشــته باشــند و امیدواریــم بــا کمک 
جمعیــت هــالل احمــر، بتوانیــم خدمــات خوبــی را در مســاجد 

استان تهران داشته باشیم.

     استان تهران دارای ۳۰ هزار و ۵۰۰ مسجد است
محسن ولیئی معاون اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان 
تهران، در این مراسم گفت: مساجد آمادگی این را دارند که تمام 
ح های مختلف در کنار هالل احمر فعال نمایند. امکانات را در طر

وی ادامــه داد: در اســتان تهــران حــدود 30 هــزار و 500 مســجد 
وجــود دارد که طبــق تفاهم نامه بــا جمعیت هالل احمر اســتان 
تهران، آمادگی خواهیم داشــت، تا در تمامی مساجد دوره های 
آموزشــی امداد را برگــزار و همچنیــن در زمــان بحران بــه عنوان 
محل اســکان در اختیار هموطنان قرار دهیم. ولیئی بیان کرد: 
ح در اســتان تهــران بــه صــورت مرکزیــت در کشــور اجرا  این طــر
ح  خواهــد شــد و بــا هماهنگی هایی کــه انجــام خواهد شــد، طر
آموزش امداد، تشــکیل خانه های هــالل احمــر و... را در تمامی 

مساجد اجرایی خواهیم کرد.   

تجلیل از 
همکارݣݣان ݣݣݣݣخدوم 
بخش ݣݣݣخدمات

مسئول 
فتــــــــر  د
نماینــــــــده ولــی 
در  فــــــــــقـــیــــــــه 
جمعیــت هــالل 
احـمــــر اســتــــان 
تهران گفت: زحمــات اصلی جمعیت هالل 
احمر بر دوش نیروهای خدماتی، راننده ها 

و نگهبانان است.
حجت االسالم والمسلمین سلطانی مسئول 
دفتــر نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل 
احمــر اســتان تهــران در مراســم تجلیــل از 
پرســنل خــدوم هــالل احمر اســتان تهــران، 
کــرد: زحمــات اصلــی و بــار تحمــل  اظهــار 
جمعیــت هــالل احمــر بــر دوش نیروهــای 

خدماتی، راننده و نگهبانان است.
وی ادامــه داد: از زحمات مدیران مجموعه 
بــه خصــوص مدیــر عامــل جمعیــت هــالل 
احمر اســتان تهــران قدردانی می کنــم، زیرا 
کــه نســبت بــه اجــرای چنیــن برنامه هایی 
چنیــن  برگــزاری  و  هســتند  پایبنــد 
کــه  عــزم جــدی می خواهــد  برنامه هایــی 
انجام شــده اســت. افرادی کــه در جمعیت 
هــالل احمر فعالیــت می کننــد، خودشــان را 
برای کسب رضایت خداوند و خلق خدا قرار 

داده اند.
ســلطانی اضافــه کــرد: در روزهــای گذشــته 
یــک هزینــه بــر ملــت ایــران تحمیــل شــد و 
خسارت های مادی و معنوی توسط عناصر 
آشــوبگر بــر امنیــت و امــوال مــردم وارد شــد 
و متاســفانه در طــول 48 ســاعت اتفاقــات 
گــر هدایت هــای  خ داد و ا ناخوشــایندی ر
حکیمانه هــای مقــام معظم رهبــری نبود، 

این رخدادها به منازعه تبدیل می شد.
مســئول دفتر نماینده ولی فقیه در جمعیت 
کــرد:  هــالل احمــر اســتان تهــران تصریــح 
وضعیت معیشــتی بســیار ســخت اســت اما 
ج  همه باید کمک کنیم تا از این بحران خار

شویم.   

در استان تهران 
حدود ۳۰ هزار 
و ۵۰۰ مسجد 
وجود دارد که 

طبق تفاهم نامه 
با جمعیت هالل 

احمر استان تهران، 
آمادگی خواهیم 

داشت، تا در 
تمامی مساجد 
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پرافتخــار تاریــخ انقــالب اســالمی دانســت و مطالعــه تاریــخ 
انقــالب اســالمی و هشــت ســال دفــاع مقــدس را از جوانــان 

خواستار شد.
وی در جمع بندی این بخش از ســخنان خــود تصریح کرد: 
کــه از ســوی رهبــر معظــم انقــالب  بیانیــه گام دوم انقــالب 
اسالمی صادر شده اســت، حقیقتًا چراغ راهی روشن برای 40 
سال دوم عمر باشکوه انقالب اسالمی اســت که جوانان باید 
با بررســی، تالش و کوشــش در جهت شــناخت بهتــر و عملی 

نمودن اهداف این بیانیه گام بردارند.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر اراده، شــهامت 
و توکل بر خدا را ســه عنصــر اساســی و الزم در حرکــت جوانان 
بسیجی دانست و افزود: در برابر ســختی ها و دشمنی ها باید 
با توکل بــر خــدا و اراده آهنین در مســیر اهــداف و آرمان های 
انقــالب اســالمی حرکــت کــرد و در این مســیر بایــد همــواره با 

بصیرت و والیتمداری، بر توطئه های دشمنان فائق آمد.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در همیــن زمینــه بــه 
آشــوب ها و اغتشاشــات اخیر در برخی نقاط کشــور اشاره کرد 
و گفت: بیانات قاطعانه و شــجاعانه مقــام معظم رهبری در 
جریانات اخیر ســبب شــد تــا بــار دیگر ملت بــا بصیــرت ایران 
علیرغم تمام مشکالت، توطئه ها و دسیسه های دشمنان را 

نقش بر آب کنند.
یادآور می شــود در پایان مراســم که به همت پایگاه مقاومت 
بســیج هالل احمر و ســازمان جوانــان جمعیــت برگزار شــد با 
حضور نماینده ولــی فقیه و جمعی از مســئولین این جمعیت 
با اهدای لوح از خانواده های شــهدای مدافع حرم، شهدای 

تیپ فاطمیون و بسیجیان نمونه تقدیر به عمل آمد.   

نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر با حضــور در همایــش گرامیداشــت هفته 
گفــت:  بســیج، بســیج را ثمــره تفکــر انقالبــی و الهــی امــام خمینــی )ره( دانســت و 
شــکل گیری بســیج با حال و هوای کنونی و جایگاه امروز، آرمانــی بود که امام خمینــی )ره( از 

کید می فرمود. همان بدو پیروزی انقالب اسالمی به آن معتقد بوده و بر ایجاد آن تا
کله های اساســی بســیج به عنوان رکن پایدار و  حجت االســالم والمســلمین معزی با تبیین شا
موثر در انقالب اســالمی خاطرنشــان کرد: بســیج تنها منحصر به صحنه جنگ و نبرد نیســت 
بلکه بــا نگاهی بــه نیازهای امــروز جامعه ثمرات بســیج را می تــوان در عرصه هــای فرهنگی و 

علمی کشور نیز مشاهده کرد.
کید بر این که جامعه بسیجی کشــور امروز در عرصه های علمی  نماینده رهبر معظم انقالب با تا
و فناوری به بهترین شــکل درخشــیده اســت تصریح کرد: تحریم و عداوت دشــمنان و استکبار 
از همــان روزهــای ابتدایی انقــالب علیه جمهــوری اســالمی ایران آغاز شــده اســت و ایــن دلیل 
محکمی اســت تا جوانــان مومن و بســیجی کشــور همچــون 40 ســال گذشــته در فعالیت های 

جهادگونه و عرصه های مختلف در جهت عمران و آبادانی کشور، حضوری فعال داشته باشند.
گر چه جنگ عظیــم تبلیغاتی  حجت االســالم والمســلمین معزی در همین زمینه ادامــه داد: ا
علیه ایران پس از گذشت 40 ســال هنوز نیز ادامه دارد و دشمن درصدد ایجاد تفرقه و نابودی 
کشور است لیکن ایستادگی و مقاومت ملت ایران، بسیجیان و رزمندگان بود که تا امروز سبب 

ماندگاری این مرز و بوم شده است.
تبییــن رشــادت ها و دســتاوردهای بســیج در هشــت ســال دفــاع مقــدس بخــش بعــدی 
ســخنان نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر بــود. حجت االســالم والمســلمین معزی 
از خودگذشــتگی و رشــادت های رزمنــدگان در هشــت ســال دفاع مقــدس را نقطه درخشــان و 

اراده، شهامت و توکل 
سه عنصر اساسی در حرکت جوانان بسیجی
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راه اندازی شد، موکب هایی هم در مرز مهران و فاصله نجف 
تا کربال به خدمت رسانی زائران مشغول بودند.

آیــت اهلل دری نجف آبــادی همچنیــن در رابطــه بــا اتفاقــات 
اخیــر و بــروز شــرارت و آشــوب در برخــی اســتان های کشــور 
تصریح کرد: مردم اســتان مرکــزی به دلیل نجابــت، کرامت 
و فهم گســترده، اجازه بــروز اغتشــاش و اقدامات ســخیفانه 
در اســتان را ندادند و تبعیــت از رهبر انقــالب را در راهپیمایی 

انجام شده به اثبات رساندند.
کیــد براینکــه اتفاقــات پیش آمــده در دو ســال اخیر  وی بــا تأ
نیازمنــدان،  اطعــام  کنگــره  برگــزاری  اســتان همچــون  در 
توســط  بایــد  زلزلــه زدگان  و  ســیل زدگان  بــه  امدادرســانی 
کاوی قرار گیرد، گفت:  اندیشــمندان و پژوهشــگران مورد وا
ایــن خدمت رســانی ها در 50 ســال قبــل از پیــروزی انقــالب 
اتفاق نمی افتــاد و لــذا صدا و ســیما بایــد ورود کــرده و به این 

محورها بپردازد.
اینکــه  بیــان  بــا  مرکــزی  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
هالل احمری هــا صالحیــن هســتند و مــا دوســتدار ایشــان 
هســتیم، اظهار کــرد: جوانان فعــال در حــوزه هــالل احمر در 
ُبعــد پیشــگیری ورود جــدی داشــته باشــند، فعالیت هــای 
آنان می تواند ملــی، منطقه ای و بین المللی باشــد، این افراد 
به عنــوان اعضایی صــادق، دلســوز، امین، وظیفه شــناس، 
کمتریــن انتظــار بــا بیشــترین بازدهــی بــه  ناصــح و بــدون 

خدمت رسانی مشغول هستند.
وی افــزود: اعضــای جمعیــت هــالل احمــر ســربازان بــدون 
تکلف بوده و با انگیزه الهی مشــغول به فعالیت هستند. آنان 
خدمت رســانی در حوزه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، خدمات 
عمرانی و مبــارزه با آســیب های اجتماعی را جــزو واجب ترین 
کارهــا و اقدامــات می داننــد و جوانــان و داوطلبــان جمعیــت 
هالل احمر هــم موظف هســتند با روحیــه جهــادی و هدایت 
درست، جوانان و نوجوانان را از چنگال گرگ صفتان استکبار 

جهانی نجات و در مسیر علی ابن ابیطالب)ع( قرار دهند.
آیــت اهلل دری نجف آبادی جلوگیــری از آلوده شــدن جوانان 
این ســرزمین را جــزو وظایــف و تکالیف جمعیت هــالل احمر 
گاه ســازی جوانانی کــه اســیر توطئه  برشــمرد و بــر ضــرورت آ
کید کرد و گفت: وظیفه شــما تنها صیانت از  دشمن شــدند تأ
مــردم در برابر حوادث نیســت بلکــه هدایت افــکار عمومی از 
گاه این مرز  تکالیف بســیار مهم همه احاد مردم فرهیخته و آ

و بوم به شمار می رود.    

مراســم تقدیر و تجلیل از روحانیون و اعضای کانون های طالب امدادرســان در سیل 
ســال جاری و اعضای برتــر امور جوانان شــعب جمعیت هــالل احمر اســتان مرکزی با 

ک برگزار شد. حضور آیت اهلل دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارا
آیت اهلل قربانعلــی دری نجف آبــادی، نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی، در مراســم تجلیل 
از طالب و جوانان خدمت رســان به حادثه دیدگان ســیل ســال جاری در اســتان های لرســتان 
و خوزســتان، ضمن تقدیر از فعالیت ها و کمک های بســیار ماثــر روحانیون، طــالب و جوانان 
اســتان در خصــوص امدادرســانی بــه ســیل زدگان گفــت: بــالی طبیعــی کــه ســال جــاری در 
کنان این مناطق تحمیل کرد  مناطق مختلف کشــور حادث شــد خســارات بســیاری را به ســا
و کمک رســانی و خدمت رســانی داوطلبانــه روحانیــون، طــالب و جوانــان اســتان مرکــزی در 

بخش های مختلف امدادرسانی خوش درخشید.
وی با بیان اینکه طالب و جوانان با اقدامی انقالبی در ســرپل ذهاب و دیگر مناطق در کمتر از 
4 ساعت حاضر شدند، تصریح کرد: مردم اســتان از هیچ کمکی دریغ نکرده و نمی کنند و همه 
برای کمک به مردم ســیل زده بسیج شــده و دغدغه داشتند تا کمک رســانی ها هرچه سریعتر 

انجام شود.
کاری  نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد: مردم و مسئوالن استان مرکزی با همه توان فدا
کرده و از تمام ظرفیت با توجه به اینکه اســتان نیز خســارت هایی هر چند اندک از ســیل دیده 

بود برای امدادرسانی استفاده کردند.
آیت اهلل قربانعلــی دری نجف آبادی، با اشــاره به اینکه اســتان مرکزی خدمات خــود به مردم 
سیل زده خوزســتان، بخش هایی از ایالم و اســتان لرســتان را بدون هیچ گونه تبلیغاتی انجام 
داد، اظهار کرد: استان در دهه امامت و والیت با بسیج همگانی، 50 هزار غذا طبخ و بین مردم 

محروم توزیع کرد.
وی بــه برگــزاری کنگره ملــی نقــش حضــرت امــام)ره( در دوران دفاع مقــدس و 6200 شــهید 
اســتان نیز اشــاره کرد و افزود: این اقدام در حجم بســیار گســترده که مورد توجــه مقام معظم 
رهبری هم قرار گرفت برگزار شــد و در کنگره اصلی بیش از 15 هزار نفر حضور داشتند. در زمان 
مراســم پرشــکوه اربعین نیز از زرندیه تا مــرز مهران 50 موکب توســط داوطلبان اســتان مرکزی 

تجلیل از اعضای 
کانون های طالب
استان مرکزی
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همایش »ماه و ما« در قزوین برگزار شد
»همایش مــاه و ما« بــه مناســبت گرامی داشــت روز 
داوطلــب و بــا حضــور حجــت االســالم والمســلمین 
معــزی نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر ویــژه 
اعضــای بشردوســت جمعیــت هــالل احمــر اســتان قزویــن 

برگزار شد.
در ابتدای ایــن همایش حجت االســالم و المســلمین معزی 
گفت: امســال روز داوطلــب از دو جهــت فرخنده و خجســته 
اســت، نخســت اینکه مصادف با میالد فرخنده و خجســته 
امــام یازدهــم، امــام حســن عســگری)ع( بــود و از ایــن رو 
نخســت باید ایــن میالد عزیــز و بــزرگ را به پیشــگاه مقدس 
حضرت بقیه اهلل االعظــم امام زمان)عــج( تبریک و تهنیت 
ع آن روز جهانــی داوطلــب در  عــرض کنــم و دومیــن موضــو
جهــان اســت و روز خدمت  گــزاردن انســان ها به انســان ها، 

بی منت و بی مزد و مواجب که آن را نیز گرامی می داریم.
نماینــده رهبر معظــم انقالب در هــالل احمر در ادامــه افزود: 
کــردن و یــاری رســاندن انســان ها بــه یکدیگــر در  خدمــت 
ذات و سرشــت ایشــان قرار داده شده اســت، خداوند متعال 
ما را بــه گونــه ای آفریده کــه می بایســت به یکدیگــر خدمت 
کنیــم و انســان از نظــر فطــری عالقمند و دوســتدار آن اســت 
ع خویش دســتگیری  که خدمتگــزار دیگران باشــد، از هم نو
نماید، در راه نیک احســان کند و به انســان ها مهر و محبت 

ک سرشت است. بورزد زیرا بشردوستی در ذات انسان پا
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ادامــه افــزود: مســیر 
تربیتی انبیاء به ویژه آئین مقدس اسالم توصیه اش خدمت 
کردن، مهرورزیدن و دوســت داشــتن دیگر انســان ها است و 
یکی از محورهای عمــده فعالیت های جمعیــت هالل احمر 

نیز اجرایی کردن این مهم است.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر ضمــن اشــاره 
کیــد کــرد: جمعیت  بــه اهــداف و اقدامــات ایــن جمعیــت تا
هــالل احمــر ســازمانی داوطلــب محــور اســت یعنی افــرادی 
کــه عالقمند هســتند داوطلبانه حاضر می شــوند بــه دیگران 
غ از دریافــت دســتمزد و جنبه هــای نــژاد  خدمــت کننــد فــار
پرستانه؛ بلکه براساس آنکه انســان دوست هستند این کار 
را انجام می دهند که ایــن روز جهت قدردانی از خدمات این 

افراد است.
الزم به ذکر اســت در این همایش عبدالمجید معزی مشــاور 
کل حــوزه نمایندگــی، حبیــب  نماینــده ولــی فقیــه و مدیــر 
درگاهی مشــاور رئیس و رئیس حوزه ریاســت جمعیت هالل 
احمــر، هدایــت اهلل جمالــی اســتاندار قزوین، ســیده حمیده 
زرآبــادی نماینــده مــردم قزویــن، آبیــک و البــرز در مجلــس 
شــورای اســالمی، حســن آصفــی مدیرعامل جمعیــت هالل 
احمــر اســتان قزویــن و دیگر مســئولین کشــوری، اســتانی و 
داوطلبان، امدادگــران و جوانان بشردوســت جمعیت هالل 

احمر استان قزوین حضور داشتند.   
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حجت االســالم و المســلمین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با آیت اهلل 
عابدینــی نماینده ولی فقیه در اســتان قزویــن و امام جمعــه قزوین دیــدار و گفتگو کرد. 
آیت اهلل عبدالکریم عابدینی در این دیدار ضمن اشــاره به فعالیت ها و کمک رسانی های خیرین 
کنون پزشــکان خیری داریم که از نظر ارائه خدمات پزشکی یا  اســتان قزوین اظهار کرد: ما هم ا
مالــی می توانند بــه جامعــه محرومان کمک رســان باشــند که امــروز به دنبــال راه انــدازی برای 
تشــکیالتی با این محوریت برای خدمت رســانی در اســتان قزوین هســتند و همچنین در بحث 

زراعتی و باغداری نیز شاهد وقف درخت و محصول برای نیازمندان هستیم.
کید بر لزوم توجه به نیازهای اقشار محروم و ساماندهی امکاناتی  امام جمعه قزوین در ادامه با تا
کــه خیرین بــه ایــن اقشــار ارائــه می کننــد افزود: بســیار ضــروری اســت کــه امکانــات مــورد ارائه 
کز تشکلی ســاماندهی و تقسیم بندی شــود تا براساس اطالعات  خیرین و نیکوکاران توســط مرا
و نیازسنجی اقشار نیازمند بهترین و درست ترین کمک رسانی به ایشان انجام شود. همچنین 
در حوزه آموزشــی، فرهنگــی یا صنعتی باید تالش شــود اقدامات موثری برای قشــر آســیب پذیر، 

محرومان و عموم مردم داشته باشیم.
نماینــده ولی فقیه در اســتان قزویــن در ادامه ســخنان خــود تصریح کــرد: خداوند متعــال، رزق 
گر خوب بندگی کنیم خدای متعال خوب می تواند  دهنده است و همه چیز دست خدا است. ما ا
به ما برکت دهد و در این میان هستند کســانی که با خدا معامله می کنند و با حمایت از معتادین 
کز تولیدی خود، زمینه  تازه ترک کرده یا محکومان سابقه دار و به کارگیری آنها در شرکت ها و مرا

رفع فساد را از جامعه کم می کنند و اجر بسیاری را نصیب خود می کنند.
حجت االســالم و المســلمین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر کشــور نیز در این 
دیدار با اشــاره بــه ویژگی هــای اقلیمــی اســتان های مختلف کشــور تصریــح کــرد: خانواده های 
ایرانــی از نظــر اقلیــم و شــرایط قومیتــی نســبت بــه دیگــر کشــورها شــرایط متفاوت تــری دارند و 
با آســیب های فراوانی در این شــرایط روبرو هســتیم که از 43 حوادث طبیعی شــناخته شــده در 

خ می دهد. جهان، 33 مورد آن در ایران ر
خ داده اســت  وی اذعان کــرد: هر 10 ســال یکبــار حداقل یک زلزلــه عظیم یا ســیل در کشــور ما ر
که ســیل اخیر در لرســتان، گلســتان و خوزســتان شــاهد این مدعا اســت. براســاس وجود چنین 
تجارب تلخ و ســختی همه ارگان ها و نهادها باید برنامه ریزی و سیاســت گذاری مقابله گرانه ای 

را پیش بینی و دوراندیشی کنند.
کید بر اهمیت و توجه به قشر جوان جامعه  نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر همچنین با تا
بیان کرد: جامعه ما یک جامعه جوان است. جوانان نیازمند شغل، ازدواج و حمایت های فراوانی 
کمیت به تنهایی نمی تواند پاســخگوی همه نیازهای این قشــر از جامعه  هســتند که دولت و حا
باشــند. دســتگاه های خیریه در این زمینه می توانند مثمر باشــند به خصوص مردم ایران بسیار 

کید اسالم است.    خیر و حامی نیازمندان هستند که این نگاه مورد تا

ضرورت همیاری ݣݣݣخیرین 
برای توسعه ݣݣجامعه

در دیدار حجت االسالم و المسلمین معزی
با نماینده ولی فقیه در استان قزوین تأکید شد

توسعه همکاری های 
حوزه علمیه 

آذربایجان شرقی با 
جمعیت هالل احمر

االســالم والمســلمین واعظــی  حجــت 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی به 
همــراه سرپرســت معاونــت امــور جوانــان هالل 
احمر این اســتان با حجت االســالم والمســلمین 
اســتان  علمیــه  حــوزه  مدیــر  اصــل  مطهــری 

آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد.
حجــت االســالم والمســلمین مطهــری اصــل، 
مدیریت حوزه علمیه اســتان آذربایجان شــرقی 
ضمن اشــاره به خدمــات و کمک رســانی طالب 
و روحانیــون داوطلــب بــه حادثه دیــدگان زلزله 
اخیر در روســتاهای میانه و ســراب؛ هم اندیشی 
و همــکاری متقابــل حــوزه علمیــه و جمعیــت 
هــالل احمــر را در جهــت ارتقــاء ســطح اقدامات 
کانون هــای طــالب ایــن اســتان و ســازماندهی 
فعالیت هــای فرهنگــی توســط طــالب در زمــان 
بروز بالیای طبیعی ضروری دانست و بر تشکیل 
ســتاد جهت مدیریت، ســاماندهی و جمع آوری 
کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی مردمــی را در 

کید کرد.   راستای مدیریت توزیع این اقالم تا
حجــت االســالم و المســلمین واعظــی مســئول 
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل 
احمر استان هم ضمن اشــاره به جایگاه مردمی 
روحانیت؛ بــه فعالیت هــای کانون های طالب 
هــالل احمــر در زمینه هــای آموزشــی، اردویی و 
فرهنگــی پرداختــه و خواســتار تشــکیل کانــون 
کانــون  کــه  طــالب در شهرســتان هایی شــدند 

طالب در آنها تشکیل نشده است.
جوانــان  امــور  معاونــت  سرپرســت  همچنیــن 
هــالل احمــر اســتان آذربایجــان شــرقی محمــد 
بابــازاده، ضمــن ارائــه گزارشــی از خدمــات تیم 
ســحر در زمینــه حمایت های روانــی و اجتماعی 
حادثه دیــدگان بالیــای طبیعــی ارائــه نمــود و با 
اشــاره بــه ظرفیت هــای بــاالی ایــن اســتان، بر 
گســترش همکاری هــا در حوزه هــای  ضــرورت 
خدمــات  هــدف  بــا  اجتماعــی  و  فرهنگــی 

کید کرد.    بشردوستانه تا
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اولین ارگان
المســلمین محمــد  و  االســالم  حجــت 
انصــاری مســئول دفتــر نمایندگــی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر استان خوزستان با 
آیــت اهلل حیــدری نماینــده مــردم خوزســتان در 

مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار مسئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان 
ضمن اشــاره به اهــداف و نقش دفتــر نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر تصریــح کرد: 
جمعیت هــالل احمر به عنوان یــک ارگان مردم 
نهــاد و کمک رســان اولیــن ارگانــی بــود کــه بــه 
دســتور امام خمینــی )ره( در آن دفتــر نمایندگی 

ولی فقیه قرار گرفت و تاسیس شد.
حجــت االســالم و المســلمین محمــد انصــاری 
کیــد بــر مواضــع دفتــر نمایندگی  همچنیــن بــا تا
ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر در راســتای 
خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم این استان از 
توجه و حمایت های آیت اهلل حیدری به عنوان 
امام جمعــه موقــت شهرســتان اهــواز و نماینده 
مــردم اســتان خوزســتان در مجلــس خبــرگان 
اســتان خوزســتان  مــردم  بــه  رهبــری نســبت 

قدردانی و تشکر کرد.
در ادامــه ایــن دیدار آیــت اهلل حیــدری، نماینده 
مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان رهبری، 
ضمــن اشــاره بــه اقدامــات بشردوســتانه دفتــر 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در جمعیــت 
هالل احمر به  حادثــه دیدگان بالیــای طبیعی، 
خصوصــا ســیل ســال جــاری اظهــار کــرد: امــام 
خمینــی)ره( اولین دفتر نمایندگــی ولی فقیه در 
ارگان هــا و ادارات را در جمعیت هــالل احمر قرار 
دادنــد و آیــت اهلل غیــوری را بــه عنــوان نماینده 
خود در این جمعیت منصوب کردند که نشان از 
حسن و دقت نظر ایشــان در خصوص اهمیت و 

جایگاه جمعیت هالل احمر است.   

حجت االسالم و المسلمین الیاســی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر اســتان ایالم به همراه سرپرســت معاونت امور جوانان این جمعیت بــا مدیر حوزه 

علمیه خواهران استان ایالم پیرامون تعامل و همکاری های مشترک دیدار و گفتگو کرد.
حجت االسالم و المسلمین الیاسی در این دیدار ضمن اشاره به نقش پررنگ کانون های طالب 
در فعالیت های فرهنگی جمعیت هالل احمر گفت: حوزه علمیه اســتان ایالم یکی از حوزه های 
بســیار خــوب و فعــال در ارتبــاط با جمعیــت هالل احمــر اســت و طی ســال های گذشــته تعامل، 
همکاری و همراهی بسیار مؤثر و چشمگیری میان این دو بخش وجود داشته است و امیدواریم 
که این تعامــل و همــکاری بیــش از پیش گســترش و توســعه یابــد. چرا که حضــور خواهــران در 
برنامه هــا و فعالیت های بشردوســتانه هــالل احمر جهت کمک رســانی بــه هم نوعــان در زمان 

حوادث و سوانح بسیار تاثیرگذار و مورد نیاز جامعه است.
در ادامه مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر اســتان ایــالم، در خصوص 
توافق نامــه حوزه هــای علمیه کل کشــور بــا جمعیت هالل احمــر در اســتان ها و ضــرورت حضور 

کانون های طالب در برنامه های بشردوستانه این جمعیت نکاتی را ارائه کرد.
کبری هم در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از نحوه  معاون جوانان هالل احمر اســتان ایالم علی ا
ح ها و برنامه های جوانــان جمعیت هالل احمر  فعالیت های جوانان، کانون ها و اقدامــات، طر
اســتان؛ برنامه ها و اردوهای آموزشــی این معاونت را تفســیر کرد و بر اهمیت حضور کانون های 

کید کرد. طالب در برنامه های بشردوستانه هالل احمر تا
کبری ضمن مهم شــمردن حضور اعضای کانون های طالب در برنامه های بشردوســتانه  علی ا
جمعیت هالل احمــر تصریح کرد: در پســت های راهنمای مســافرین نــوروزی در ایام نــوروز و در 
حماســه عظیم پیاده روی اربعین حســینی)ع( و همچنین در حوادث و ســوانحی مانند ســیل، 
زلزله و…  حتی به عنوان همراه در اردوهای اعضای جوانان که جنبه فرهنگی و آموزشی دارد به 

حضور اعضای کانون های طالب در کنار جوانان نیاز داریم.
حجت االســالم و المســلمین احمدی مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان ایالم هــم در این دیدار 
ضمن استقبال از برنامه های آموزشی، فرهنگی و بشردوستانه جمعیت هالل احمر این استان، 
آمادگی حــوزه علمیه خواهــران را جهــت همکاری دقیق تــر و هدفمندتــر با جمعیت هــالل احمر 

اعالم کرد.   

همکاری حوزه علمیه خواهران
استان ایالم با هالل احمر
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سرپرست سازمان جوانان جمعیت هالل احمر اعالم کرد: اعضای فعال و جوان این 
ح »قرار مهربانی«، 2 هزار  سازمان در اقدامی خداپســندانه و هماهنگ و با اجرای طر

واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی جمعیت هــالل احمر رضــا بامــداد اصل در تشــریح ایــن خبر 
گفت: اهدای این شــمار واحد خون به بیماران نیازمند در راســتای توسعه مشــارکت جوانان 
در فعالیت هــای عــام المنفعه و تحقــق اهداف بشردوســتانه جمعیــت هالل احمر و پیشــبرد 
اهداف ســازمان انتقال خــون برای تأمین خون و فرآورده های خونی ســالم در سراســر کشــور 

انجام شده است. 
اعضای ســازمان جوانان همه ســاله و به مناســبت های مختلــف در راســتای ترویج فرهنگ 
ع دوســتی، احترام به ارزش های انسانی، تسکین آالم بشــری و حمایت از زندگی و سالمت  نو

انسان ها در این امر خیر و مبارک مشارکت می کنند.   
ح ســعی بر آن اســت که با اطالع رســانی درســت به مــردم و نهادینه  در اجــرا و برگزاری این طر
کردن فرهنگ بشردوستی و نیکوکاری، جان بســیاری از بیماران نیازمند که در انتظار پیوند 

عضو هستند، از مرگ حتمی نجات داده شود.
ح به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن پروژه های بشردوســتانه  بامــداد اصل توضیــح داد: این طــر
خ و هــالل احمر  ســازمان جوانان جمعیــت هــالل احمــر در فدراســیون بین المللی صلیب ســر
شــناخته شــده اســت. وی تأمین داوطلبانه خون ســالم و فرآورده های خونی بــرای بیماران 
نیازمند را یکی از برنامه های اصلی و راهبردی این ســازمان عنوان کرد و افزود: این ســازمان 
در راســتای تشــویق مــردم بــرای انجــام مســئولیت های اجتماعی، بــا انجــام فراخوان های 
عمومی و اختصاصی )شرایط عادی و اضطرار( در قالب برنامه ملی و هماهنگ اهدای خون 
»قرار مهربانی« و ایجاد آمادگی های الزم در بین اعضای جوان و فعال خود نســبت به تأمین 

اهدای 2 هزار واحد خون از 
سوی جوانان هالل  احمری

مستمر خون سالم، سعی در یکســان سازی میزان دسترسی 
کن در  کــز اســتانی بــا بیمــاران ســا مناســب بیمــاران در مرا

مناطق حاشیه ای و دورافتاده دارد.
گفــت:  سرپرســت ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمــر 
جوانان فعال عضو ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر که 
بــرای انتقال خون بــه مرکز خدمــات دریافت و اهــدای خون 
کــه تعهــد اجتماعــی  داوطلبانــه آمده انــد، افــرادی هســتند 
دارنــد، در قبــال اجتمــاع احســاس مســئولیت می کننــد و بــا 

اعتقاد به نوع دوستی، ایثارگرانه خون خود را اهدا می کنند.
بامداد اصل افــزود: این میــزان واحد خون از ســوی جوانان 
هالل احمر طبق اطالعیه ســازمان انتقال خون کشــور که با 
فرارســیدن فصل ســرما و افزایش بــرودت هوا و بــارش برف 
و باران با کاهش شــدید ســطح ذخایــر خــون و فرآورده های 
آن در همــه گروه های خونــی مواجه شــده بود، بــه بیماران 

نیازمند اهدا شده است.
ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمــر ســازمانی داوطلــب 
محــور، اصــول مــدار و دارای تعامل ســازنده با جهان اســت 
که بــا ترویــج روحیــه بشردوســتی، ایثــار، تعــاون، ســازگاری 
اجتماعــی و مســئولیت پذیری میــان جوانــان، ظرفیت آنها 
را بــرای افزایش برخــورداری انســان ها از کرامت، ســالمت، 

محیط زیست سالم، صلح و احترام به کار می گیرد.
این ســازمان، نهــادی مردمــی و تخصصــی در امــور جوانان 
اســت کــه بــا انجــام مطالعــات راهبــردی در زمینــه اصــول، 
خ و هالل  اهداف و ارزش های نهضت بین المللی صلیب سر
احمر، برای ارائه خدمات آموزشی هدایتی و تربیتی جوانان 
را جــذب، توانمند و در قالــب تیم های ورزیده، ســازماندهی 
می کند تا بتوانند از طریق انجام فعالیت های خداپسندانه، 
بشردوســتانه، امدادی، عام المنفعه و داوطلبانه با دیگران 

تعامل کرده و امور را به طور موثری اداره و هدایت کنند.   

با اجرای طرح »قرار مهربانی« محقق شد
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