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عدالت در حکومت علوي

امام علی(ع) که خود مظهر عدالت است،
اجرای عدالت را موجب حیات جامعه
و تأمین رفاه و شکوفایی علم و هنر میداند

کلمه نخست
انقالب عزم ها
ایرانیها نجیبانــه بلند نظرند و میخواهند بهترین باشــند  .ما حق داریم
چنین توقعی داشته باشیم .از شــعارهایی مانند«:هنر نزد ایرانیان است و
بس »که بگذریم ،سابقه علم و تمدن در ایران که در حافظه تاریخی ما نقش
بسته ایستادن بر بلندای دانش و تمدن را شایسته ایرانیان میداند .ایرانیها
گنجینه حکمت اشراقی ایران باســتان و توانمندی تمدنسازی اشان را با
عدالت خواهی و معنویت و میل به دانشطلبی اســامی در هم آمیخته و
عزمی بیمثال در روح جامعه خود پدید آوردهاند که جز با دست یافتن به
بلندای تعالی به چیزی دیگر رضایت نمیدهد .این اراده که سالها در پی
روزنهای برای تجلی بود با انقالب مشروطه مجالی برای بروز یافت .صد حیف
که با کم تجربگی رهبران و نفوذ غربگراها کام مردم مشروطهخواه با ظهور
دیکتاتوری پهلوی تلخ شد اما چند دهه بعد این اراده جمعی با درس گرفتن
از تجربههای تلخ آزادیخواهیهای شکســت خورده بــا رهبری حضرت
امام خمینی(ره) تحققی تمام یافت و پیروزی انقالب اسالمی را ثمر داد .
انقالب اســامی ایران ،اکنون برآمــده از این روح تعالــی طلبی و کمال
خواهی ســالهای پایانی چهارمین دهه از عمر خود را میگذراند .گذر از
دشواریهای متعدد چون فتنههای گروهکها در ابتدای انقالب و پس از
آن تحمیل جنگ ظالمانه و بعد از آن هم فشــارهای اقتصادی و تحریمها
این کشــور را مقتدرتر و با صالبتتر از گذشــته در مســیر دستیابی به
جایگاه واقعی خود قرار داده اســت .مردم ایران اکنون با اتکا بر خواسته و
طلب جمعیاشان که مهمتر از ذخایر نفت و گاز و معادن و کوهها و دریاها
و دشتهای حاصلخیز سرزمینشان اســت راهی هموارتر از همیشه برای
بازیابی استعالیشان بر دانش و پیشرفت بشر در پیش دارند .
چهار دهه قبل کمتر کسی گمان میکرد مردم ایران به زودی طرح تمدن
نوین اسالمی را دراندازند .اکنون اما رشد علمی کشور و انعطاف توام با اقتدار
آن در حل مشــکالت داخلی و تدبیر و تیزهوشــی در مواجهه با مسایل و
بحران های منطقه و جهان از ایران کشوری با صالبت ساخته که به پایمردی
ایمان مردمــش و همدلی و کاردانی نخبگانش نیک بختــی روز افزونی را
انتظار می کشد .
گسترش آرمانهای اصلی انقالب در گوشه گوشه جهان نشان دهنده ثبات
و استقرار نظام ،انعطاف و بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف نیروی جوان
مومن به اسالم و اهداف انقالب  ،ساختار سیاسی مترقی و توان نفوذ و تاثیر
بین المللی از ویژگیهای فعلی این کشــور است که در سال پنجاه و هفت
فاقد آن بود  .استمرار این اراده و خواســت عمومی زمینه ساز تحقق همه
اهداف بلند انقالب اسالمی و دستیابی به تمدن نوین اسالمی و زمینه ساز
حکومت جهانی امام عصر (عج) خواهد بود .
سردبیر
6
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حیاتطیبه

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

گفتوگو

جهادعلمیچراغراه
تحققتمدناسالمی

مصاحبه

فرهنگ،زیربنای
تمدننويناسالمي
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بادکترفرزادجهانبیندرباره
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بامحسنمؤمنیدربارهدغدغههای
فرهنگیمقاممعظمرهبری

تجربهدرخشان
تاریخیـمعرفتی
تمدناسالمی
آمو زههایامروزین ّ
درساحتتولیدعلم

مقاله

7

امروزنوبتمسلمیناست

بیانات رهبری

همچنانکهاروپاییهاآنروزازدانشمسلمیناستفادهکردند،ازفلسف همسلمین
تمدن
استفادهکردند،ما[هم]امروزازدانشجهاناستفادهمیکنیم،برایبرپاکردن ّ
اسالمی،منتهاباروحاسالمیوباروحمعنو ّیت.

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

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس
وحدت اسالمى
مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى بهمناسبت سالروز والدت
پیامبر اکرم و امام جعفر علیهما الســام ،تمدن نوین اســامی را دمیدن روح تازه در کالبد مرده جهان
دانستند .متن بيانات حضرت آيتاهلل خامنهاي بدين شرح است:
8

الرحیم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
السالم علی
و
الة
الص
و
العالمین
رب
هلل
و الحمد
ّ
ّ
ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین
سیّدنا ّ
والدت پیغمبر اکرم(ص) و همچنین بعثت آن
بزرگوار ،روحی بود که در کالبد دنیای مردهآن
روز دمیده شــد .آن دنیا به ظاهــر زنده بود؛
الیتها
حکومتها ،ســلطنتها ،تالشها و ف ّع ّ
انســانیت بود،
برقرار بود ،ا ّما در آن دنیا مرگ
ّ
مرگ فضیلت بود .آنچه بود جفا بود ،ظلم بود،
تبعیض بود ،قساوت بود؛ فضیلتها مرده بود و
رسول اکرم(ص) ،خودش و دعوتش در آن دنیا
روح دمیدند .اینکه عرض میکنیم دعوتش و
تجســم اسالم
خودش ،چون خود پیغمبر هم ّ
مکرم پیغمبر اسالم نقل شده
بود .از همســر ّ
«کان خُ ل ُق ُه القُرآن»؛( )1قرآن
است که گفت
َ
مجســم بود .پیغمبر و دینــش در آن دنیای
ّ
سول
مرده روحی دمیدند .ا ِســتَجیبوا 
هلل ِ َو ل َِّلر ِ
ا ِذا َدعا ُکــم ل ِما یُ ُ
حییکــم؛( )2حیات بود آنچه
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دشمنآمریکاکیست؟

بایکسیاستمدارآمریکاییمصاحبهکردند؛مصاحبهگرازاومیپرسدکهدشمن
آمریکاکیست؟اودرجوابمیگویددشمنآمریکاتروریسمنیست،دشمنآمریکا
مسلمانهاهمنیستند،دشمنآمریکا«اسالمگرایی»است؛اسالمگرایی.

او آورد بــرای آن مــردم و دنیــای ظلمانی و
مرگزده و آفتزده.
من و شما امروز این مراسم را گرامی میداریم.
خب ،گرامی داشــتن با زبان و با نشستن دور
هم کار پسندیدهای اســت ،ا ّما این ،آن چیزی
مدعیان پیروی از اسالم
نیست که از من و شما ّ
و پیغمبر متوقَّع است؛ این کافی نیست .ما هم
باید درصدد آن باشیم که در دنیای مرده امروز
و در دنیای آفتزده امروز روحی بدمیم .امروز
هم دنیا دچار ظلم اســت ،دچار قساوت است،
دچار تبعیض اســت .امروز هم مرگ فضیلت،
عزای بزرگ آدمیان است .فضیلتها بهوسیله
ابزارهای قدرتهای ما ّدی سرکوب میشوند؛
انســانیت و اخالق
عدالت ســرکوب میشود؛
ّ
سرکوب میشــود؛ خون انســانها به دست
قدرتمندان بیمحابا بر زمین جاری میشــود؛
ملّتهایی بهخاطر غارتزده بودن بهوســیله
قدرتها ،از گرسنگی جان میدهند .این وضع
جاهلیت
امروز دنیا اســت .این هم مثل همان
ّ
دوران قبــل از ظهور اســام اســت؛ این هم
جاهلیت است.
ّ
تمدن نوین اسالمی
امروز ،وظیفه ا ّمت اســامی تنها این نیســت
که به یادبود والدت پیغمبر یــا بعثت پیغمبر
جشــن برپا کند؛ این کار کوچک و کمی است
نســبت به آنچه وظیفه اوســت .دنیای اسالم
امروز وظیفــه دارد مثل خود اســام و مثل
خود پیغمبر ،روحــی در این دنیا بدمد ،فضای
جدیدی ایجاد کند ،راه تــازهای را باز کند .ما
به ایــن پدیدهای کــه در انتظار آن هســتیم
«تمــدن نوین اســامی» .ما باید
میگوییم
ّ
تمدن نوین اسالمی باشیم برای بشریّت؛
دنبال ّ
این تفاوت اساسی دارد با آنچه قدرتها درباره
بشــریّت فکر میکنند و عمــل میکنند؛ این
بهمعنــای تصرف ســرزمینها نیســت؛ این
بهمعنای تجاوز به حقوق ملتها نیســت؛ این
بهمعنای تحمیــل اخالق و فرهنــگ خود بر
دیگر ّمتهــا نیســت؛ این بهمعنــای عرضه
کردن هدیه الهی به ملتها اســت ،تا ملتها
با اختیار خــود ،با انتخاب خود ،با تشــخیص
خود راه درســت را انتخاب کننــد .راهی که
امروز قدرتهــای جهان ملتهــا را به آن راه
کشــاندهاند ،راه غلط و راه گمراهی است .این

وظیفه امروز ما است.
یــک روز مــردم اروپا بــا اســتفاده از دانش
مسلمین و فلسفه مســلمین توانستند از این
تمدنی را
دانش و فلسفه اســتفاده کنند و یک ّ
تمدن
برای خودشان شالودهریزی کنند .این ّ
تمدن مــا ّدی بود .از قرن شــانزدهم و
البتّــه ّ
هفدهم میــادی اروپاییها شــروع کردند به
تمدن جدید ،و چون ما ّدی
شــالودهریزی یک ّ
بود از ابزارهــای گوناگون بیمحابا اســتفاده
کردند؛ [از طرفی] به ســمت استعمار رفتند،
به ســمت مغلوب کــردن ملتهــا رفتند ،به
سمت غارت کردن ثروت ملتها رفتند؛ از یک
طرف هم خودشــان را در درون تقویت کردند
تمدن را
با علم و با فنآوری و با تجربــه ،و این ّ
بر عالم بشــریّت حاکم کردند .این کاری بوده
اســت که اروپاییها در طول چهــار پنج قرن
انجام دادنــد .ایــن تمدنی که آنهــا به دنیا
عرضه کردند ،جلوههای زیبایــی از فنآوری
و ســرعت و ســهولت و ابزارهای زندگی را در
اختیار مردم گذاشت ا ّما خوشبختی انسانها
را تأمین نکرد ،عدالت را برقرار نکرد؛ بهعکس،
بر فرق عدالت کوبید ،ملتهایی را اســیر کرد،
ملتهایــی را فقیر کرد ،ملتهایــی را تحقیر
کرد؛ در درون خود هم دچار تضادها شــد ،از
لحاظ اخالقی فاسد شــدند ،از لحاظ معنوی
پوک و پوچ شــدند .امــروز خــود غربیها به
این معنا گواهی میدهند .یک سیاســتمدار
برجســته غربی به من گفت :دنیای ما دنیای
پوچ و پوکی اســت و این را حــس میکنیم.
تمدن ظاهر پُرزرقو برقی
راست میگوید؛ این ّ
داشت ا ّما باطن خطرناکی برای بشریت داشت.
امروز تضادهای تمدن غربی خود را دارد نشان
میدهد؛ در آمریکا یکجور ،در اروپا یکجور،
در مناطق تحت ســلطه اینها در سراسر دنیا
هم یکجور.
امروز نوبت ما است ،امروز نوبت اسالم استَ .و
ت َ
ین ال ّناس؛( )3امروز نوبت
ِلک االَیّا ُم ن ُدا ِولُها ب َ َ
مسلمین اســت که با همت خود ،تمدن نوین
اســامی را شــالودهریزی کنند .همچنانکه
اروپاییها آنروز از دانش مســلمین استفاده
کردند ،از تجربه مسلمین اســتفاده کردند ،از
فلسفه مسلمین استفاده کردند ،ما [هم] امروز
از دانش جهان اســتفاده میکنیم ،از ابزارهای
موجود جهانی اســتفاده میکنیــم برای برپا
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تمدن اســامی ،منتها با روح اسالمی و
کردن ّ
با روح معنویّت .این وظیفهی امروز ما است.
وظیفه علما و روشنفکران
ایــن عمدتــاً خطــاب بــه علمــای دین و
روشنفکران راســتین است .بنده دیگر چندان
امیدی به سیاســتمدارها ندارم .قبلها تص ّور
میشد که سیاستمداران دنیای اسالم در این
متأســفانه این
راه بتواننــد کمک کنند[ ،ا ّما] ّ
امید ضعیف شده است .امروز امید ما به علمای
دین در سراســر دنیای اسالم و به روشنفکران
راســتین [اســت] که غرب را قبله خودشان
ندانند؛ امید به آنهاســت و این ممکن است.
نگویند این کار ،شدنی نیست؛ این کار شدنی
اســت ،این کار عملی اســت .دنیای اســام
جمعیت خوبی
ابزارهــای فراوانــی دارد :مــا
ّ
موقعیت
داریم،
داریم ،ســرزمینهای خوبی
ّ
جغرافیایی برجســتهای داریم ،منابع طبیعی
بســیاری در دنیای اســام داریــم .نیروهای
انسانی بااستعداد و برجستهای در دنیای اسالم
داریم که اگر اینها را با تعالیم اســام مستقل
بار بیاوریم ،میتوانند آفرینشهای هنرمندانه
خودشان را در عرصه علم ،در عرصه سیاست،
در عرصه فــنآوری و در عرصههای گوناگون
اجتماعی نشان بدهند و ارائه بدهند.
جمهوری اسالمی یک نمونه است ،یک منطقه
آزمایش و یک آزمون است برای دنیای اسالم.
ما قبل از اینکه اســام بر این کشــور حاکم
بشود ،یک ملت بهتماممعنا عقبافتاده بودیم،
وابســته بودیم؛ از لحاظ علمی عقبافتاده ،از
لحاظ سیاســی عقبافتاده ،از لحاظ اجتماعی
عقبافتاده ،در دنیای سیاست ،منزوی .امروز
پیشــرفتهای جمهوری اسالمی ،دشمنان ما
را هم وادار به اعتراف کرده است؛ امروز تقریباً
بعد از گذشــت  ۳۵ســال از پیروزی انقالب
اســامی ،ما در رتبه علمی ،در رتبه فنآوري،
در بســیاری از دانشهای نوین دنیا ،در ردیف
کشورهای پیشــرفته قرار داریم .گزارشهایی
ّانیت آنها اثبات شــده است،
واقعیت و حق ّ
که ّ
به ما میگوید ما در یکجا رتبه هفتم هستیم،
در یکجا رتبه ششم هســتیم ،در یکجا رتبه
پنجم هســتیم .ملت ایران به برکت اســام
توانســت هویّت خــود و شــخصیت خود را
نشــان بدهد؛ این قابل تعمیم است؛ شرطش

آن روزی که
کلمه سنّی و
شیعه در ادب ّیات
آمریکاییهاپیدا
شد ،ما نگران
شدیم؛اهل
نظرهمهنگران
شدند .سنّی و
شیعهبهآمریکا
چه ارتباط دارد؟
فالنسیاستمدار
یهودی
صهیونیست
آمریکاییکه
جز شرارت
علیه اسالم و
مسلمین از او
ممکننیست
سر بزند ،چهکار
دارد که بیاید بین
سنّی و شیعه
در دنیای اسالم
قضاوتبکند،
راجع به سنّی
یکچیزی
بگوید،راجع
به شیعه یک
چیزیبگوید؟
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بیانات رهبری

این است که سایه ســنگین و شوم ابرقدرتها
بر سر کشــورها نباشد؛ این شــرط ا ّول است؛
البتّه هزینه دارد و هیــچ کار بزرگی بیهزینه
نیســت .من در این مجلس سنگین و مهم که
شــخصیتهای مهم و بزرگی حضــور دارند،
ّ
میخواهم ایــن را بگویم که ا ّمت اســامی با
مجدانه مــی تواند
یک تــاش مجاهدانــه و ّ
طراحی کند،
را
اسالمی باب این دوران
تمدن
ّ
ِ
ّ
شــالودهریزی کند ،به ثمر برســاند و آن را در
مقابل بشریّت قرار بدهد.
مسلمانان سلطهگر نیستند
ما بــه زور هیچکــس را بــه اســام دعوت
نمیکنیم؛ ما بــه زور هیچ کشــوری را تحت
ســلطه دنیای اســام قرار نمیدهیم؛ ما مثل
اروپاییها عمل نمیکنیم؛ ما مثل آمریکا عمل
نمیکنیم .اروپاییها راه افتادند از یک جزیره
در کنار اقیانــوس اطلس رفتند تــا اقیانوس
هند ،یک کشور عظیم مثل هند را و همچنین
تصرف کردند
چند کشــور اطراف آن را بهزور ّ
و غارت کردند و خودشــان ثروتمند شــدند و
آنها را به خاک ســیاه نشــاندند؛ اینجوری
پیش رفتند .امروز هم همان کار را با روشهای
دیگر ،با شــیوههای دیگر دارند در دنیا انجام
10

میدهند؛ با پول دیگران ،با ســرمایه دیگران،
با ثــروت دیگران ،بــا محصــول کار دیگران
برای خودشــان پیشرفت درســت میکنند
و ظاهر خودشــان را آرایش میدهنــد؛ البتّه
باطن دارد خراب میشــود؛ باطنشــان دارد
میپوســد؛ همانطور که عرض کردیم دارند
پوک و پوکتر میشوند .آنچه شما مسلمانها
به دست بیاورید ،دشمنان شــما را ناخشنود
خواهد کرد؛ آنچه بر شما مصیبت وارد بشود،
آنها را خرسند و خوشــحال خواهد کرد؛ ا ِن
سکم َح َســنَ ٌة تَ ُســؤ ُهم َو اِن تُ ِص ُ
مس ُ
بکم َسیِّئَ ٌة
تَ َ
فرحوا ب ِها؛( )4اینجوری هستند ،این [کالم]
یَ َ
قرآن است .ما باید نگاهمان به آنها نباشد و به
دست آنها ،به لبخند آنها ،به اخم آنها نگاه
نکنیم؛ راهمان را پیــدا کنیم و حرکت کنیم و
پیش برویم؛ این وظیفه مــا و وظیفه همه در
دنیای اسالم است.
ایجاد تفرقه در امت اسالمی
یکی از ابزارهای دشــمنان ،ایجاد تفرقه است
بین ما؛ من اصرار دارم بر این موضوع تکیه کنم
و تأکید کنــم .برادران ،خواهران ،مســلمانان
دنیای اسالم ،اگر این صدا به گوش شما خواهد
رســید! آن روزی که کلمه ســ ّنی و شیعه در

ادبیات آمریکاییها پیدا شد ،ما نگران شدیم؛
ّ
اهل نظر همه نگران شدند .ســ ّنی و شیعه به
آمریکا چــه ارتباط دارد؟ فالن سیاســتمدار
یهودی صهیونیست آمریکایی که جز شرارت
علیه اسالم و مســلمین از او ممکن نیست سر
بزند ،چهکار دارد که بیاید بین ســ ّنی و شیعه
در دنیای اســام قضاوت بکند ،راجع به س ّنی
یک چیزی بگوید ،راجع به شــیعه یک چیزی
ادبیات س ّنی و شیعه در کلمات
بگوید؟ از وقتی ّ
آمریکاییها ظهور پیدا کرد ،اینجا کسانی که
اهل فهم و د ّقت بودند نگران شدند؛ فهمیدند
که یک کار جدید در شُ رف انجام است و تحقّق
پیدا کرد .ایجاد جنگ بین شیعه و س ّنی سابقه
دارد؛ انگلیسیها در این کار ماهرند .ما سوابق
زیــادی داریم و ّ
اطالعــات فراوانــی داریم از
گذشته ایجاد دعوا و اختالف و کینه بین س ّنی
و شیعه که بهوســیله عوامل انگلیسی ـ چه در
اینجا ،چــه در دولت عثمانی ســابق ،چه در
کشورهای عربی ـ بهوجود میآمد برای اینکه
اینها را به جان هم بیندازند؛ لکن نقشهای که
امروز آمریکاییها در این زمینه دارند ،نقشــه
خطرناکتری است؛ آیا طرفداری از فرقهای
در مقابل فرقهای دیگر در درون دنیای اسالم،
ما را خوشــحال میکند؟ اگر از ما طرفداری
کردند ،ما باید خرســند بشــویم؟ نه ،ما باید
غصهدار بشــویم ،ببینیم چه نقطه ضعفی در
ّ
ما دیدهاند که میخواهنــد از آن نقطه ضعف
استفاده کنند و ابراز طرفداریِ از ما میکنند.
واقعیت
اینها با اصل اســام مخالفند؛ آنچه
ّ
قضیه اســت [همان اســت کــه] در ماجرای
ّ
یازدهم ســپتامبر آمریکا در نیویــورک و آن
قضیه  انفجار برجها ،رئیسجمهور وقت آمریکا
ّ
گفت که جنگ صلیبی اســت؛ او راست گفت؛
او آدم بدی بود ا ّما این حرفش حرف راســتی
بــود :دعوای بین اســام و اســتکبار .البتّه او
مســیحیت و [جنگ] صلیبی ،ا ّما دروغ
گفت
ّ
میگفت؛ مسیحیها در درون دنیای اسالم با
امنیت کامل زندگــی میکردند و امروز هم در
ّ
کشور ما اینجور اســت ،در بعضی کشورهای
دیگر هم اینجور اســت؛ مقصــودش دعوای
بین قدرت اســتکباری و قدرتهای مســلّط
عالم با اسالم بود؛ این درســت بود؛ آن حرف
حرف صادقانهای بود .ایــن آقایان فعلی حاکم
بر آمریکا که میگویند ما با اســام موافقیم،
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ابزارهایفراواندنیایاسالم

نیروهای انسانی بااستعداد و برجستهای در دنیای اسالم داریم که اگر اینها را با
تعالیم اسالم مستقل بار بیاوریم ،میتوانند آفرینشهای هنرمندانه خودشان را
درعرصهعلم،سیاست،دفنآوریودرعرصههایگوناگوناجتماعیارائهبدهند.

با فالن فرقه اســامی مخالفیم ،با فالن فرقه
مخالفیــم ،دروغ میگوینــد؛ اینهــا نفــاق
میورزند و ریــاکاری میکننــد؛ اینها هم با
اصل اســام مخالفند؛ و راه را در ایجاد دعوا و
جنگ بین مسلمانها پیدا کردهاند.
یک روزی این اختالف به عنوان پانایرانیسم و
پانترکیسم و پانعربیسم و از این قبیل چیزها
مطرح میشد که خیلی کاربرد نداشت؛ امروز
به نام مذهب میخواهند اختالف ایجاد کنند
و جوانها را به جــان هم بیندازنــد .آنوقت
نتیجه این میشــود که فرقههای تروریستی
مثل داعــش و امثال اینها با پول وابســتگان
همراهی
به آمریکا ،با کمک سیاسی آمریکا ،با
ِ
همپیمانان آمریکا تولّد پیدا میکنند و امکان
نشــاط پیدا میکنند و این فجایع را در دنیای
اسالم بهوجود میآورند؛ نتیجه این میشود.
اینهــا دروغ میگوینــد اگر میگوینــد ما با
شــیعه مخالفیم ،با ســ ّنی موافقیــم؛ نخیر.
آیا فلسطینیها شــیعهاند یا ســ ّنیاند؟ چرا
با فلســطینیها اینقدر بدند؟ چــرا جنایت
تعرض
نسبت به فلســطینیها را مطلقاً مورد ّ
قــرار نمیدهند؟ غــ ّزه چقدر کوبیده شــد؟
ســرزمینهای کرانــه باختری چقــدر تحت
فشــار قرار گرفت و هماکنون تحت فشار قرار
دارد؟ آنها که شــیعه نیستند ،آنها س ّنیاند.
برای آمریکاییها مسئله ،مسئله شیعه و س ّنی
نیست؛ هر مســلمانی که بخواهد با اسالم ،با
احکام اســامی و قوانین اسالمی زندگی کند
و برای آن مجاهدت کنــد و در راه آن حرکت
کند ،دشمن خود بهحساب میآورند.
با یک سیاستمدار آمریکایی مصاحبه کردند؛
مصاحبهگر از او میپرســد که دشمن آمریکا
کیســت؟ او در جواب میگوید دشمن آمریکا
تروریسم نیست ،دشمن آمریکا مسلمانها هم
نیستند ،دشمن آمریکا «اسالمگرایی» است؛
اسالمگرایی .یعنی مسلمان تا وقتی بیتفاوت
راهش را بیایــد و برود و انگیزهای نســبت به
اسالم نداشــته باشد ،احساس دشــمنی با او
نمیکنند؛ ا ّما وقتی اسالمگرایی به میان آمد،
حاکمیت اســام
تقید به اســام و
ّ
پایبندی و ّ
تمدن اســامی
همان
ه
پای
به میان آمد ،ریزیِ
ّ
وقتی به میان آمد ،دشمنیها شروع میشود؛
راست گفته ،دشــمن او اســامگرایی است.
لذا وقتی بیداری اســامی در دنیای اســام

رخ میدهد ،شــما میبینید چقدر دستپاچه
میشــوند ،تــاش میکننــد ،کار میکنند
بلکه ضایعش کنند ،بلکــه نابودش کنند؛ یک
جاهایی هم مو ّفق میشــوند .البتّه من به شما
عرض بکنم که بیداری اســامی نابودشدنی
نیســت؛ بیداری اسالمی انشــاءاهلل به فضل
الهی ،به حولوق ّوه الهی به اهداف خود خواهد
رسید.
برافروزی آتش جنگهای داخلی
هــدف آنهــا ایجــاد جنــگ داخلــی بین
متأســفانه تا حدودی مو ّفق
مسلمانهاست و ّ
شدهاند .کشــورهای اســامی را یکی پس از
دیگــری دارند ویــران میکنند ـ ســوریه را
ویران میکنند ،یمن را ویران میکنند ،لیبی
را ویــران میکنند ـ زیرساختهایشــان را از
بین میبرند ،چرا؟ چرا ما تســلیم این توطئه
بشــویم؟ چرا آن چیزی که هدف آنهاست،
برای ما ناشــناخته باقی بمانــد؟ بصیرت پیدا
کنیم؛ اگر میخواهیم در این راه مو ّفق بشویم،
باید بصیرت پیــدا کنیــم .امیرالمؤمنین (ع)
هذا ال َعلَ َــم ا ِ ّال ا َ ُ
فرمود :اَال َو ال یَحم ُِل َ
الب َص ِر
هل َ
الصبر؛( )5باید بصیرت پیدا کرد ،باید در این
َو َّ
راه صبور بودَ .و ا ِن تَصبِــروا َو تَتَّقوا ال یَضُ ُّر ُکم
ید ُهم شَ ــیئًا؛( )6اگر با بصیرت حرکت کنیم
َک ُ
و صبر کنیم و اســتقامت بهخرج بدهیم اثری
نمیبخشد؛ ا ّما وقتیکه ما هم مثل آنها حرف
بزنیم ،مثل آنها کار بکنیــم ،آنوقت نتیجه
این میشود.
در بحرین مســلمانها را چرا اینجور زیر فشار
قرار میدهند؟ در نیجریه چرا [برای] آن شــیخ
تقریبی مؤمن( )7اینجور فاجعهآفرینی
مصلح
ِ
ِ
میکنند و حدود هزار نفر از مردم دوروبر او را به
قتل میرسانند و شش فرزند او را در دو سال به
شهادت میرسانند؟ چرا دنیای اسالم در مقابل
این فجایع ســاکت میمان َد؟ چرا دنیای اســام
بمباران شــبانهروزی قریب به یک سال در یمن
تحمل میکند؟ نزدیک به یک ســال است ـ
را ّ
ده مــاه و اندکی اســت ـ که خانه مــردم یمن،
بیمارستانشان ،مدرسهشــان ،جا ّدهشان ،افراد
بیگناهشان ،زن و مردشان زیر بمبها هستند؛
چرا؟ این به نفع دنیای اســام اســت؟ سوریه
یکجور ،عــراق یکجور .اهــداف آنها اهداف
خطرناکی است ،اهداف آنها در اتاقهای فکر ـ
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طراحی میشود؛ ما باید بیدار
به قول خودشان ـ ّ
باشیم.
مســئولیت،
و
تکلیف
و
امیــد
که
کــردم
عرض
ّ
متوجــه به علمــای اســام و به روشــنفکران
ّ
راستین در دنیای اسالم است؛ باید با مردمشان
حــرف بزنند ،بــا سیاستمدارانشــان هم حرف
بزنند ـ بعضی از سیاســتمداران دنیای اســام
وجدانهای بیداری دارند؛ ایــن را ما از نزدیک
تجربه کردیم ـ میتوانند نقش ایفا کنند .عرض
من در این جلسه این اســت :ما از یادبود والدت
پیغمبر این بهره را ببریم که کاری را که اســام
در روز ا ّول کرد که احیای دنیای مرده آن زمان
همــت خودمان قــرار بدهیم؛ و این
بود ،وجهه ّ
احتیاج دارد به عقل ،بــه خردمندی ،به تدبّر ،به
بصیرت ،به شناخت دشمن؛ دشمن را بشناسیم،
توطئههای دشمن را بشناسیم ،فریب دشمن را
نخوریــم .خداوند متعال باید بــه ما کمک کند،
ما را در صراط مســتقیم خودش قــرار بدهد و
ثابتقدم بدارد .شــاعر عرب درست گفته است
که:
َ
حداث لم یَ َنــم َ /فما ُرقا ُد ُکم یا
األ
و
قظان
ی
هر
ُ
الدَّ ُ َ
َ
أَفضَ َل ُ
األ َمم( )8وقتیکه دنیــای قدرت ،دنیای
متوجه شــما است،
زر و زور با همه امکانات خود ّ
شــما حق ندارید ُچرت بزنید ،حق ندارید خواب
بروید.
پروردگارا! ما را آنچنان که پســند اسالم و دنیا
است ،راهرو در این صراط مستقیم قرار بده.
    1شــرح نهجالبالغه ابنابیالحدید ،ج  ،۶ص
۳۴۰
   2سوره انفال ،بخشی از آیه ۲۴؛ « ...چون خدا
و پیامبر ،شما را به چیزی فراخواندند که به شما
حیات میبخشد ،آنان را اجابت کنید »...
   3سوره آلعمران ،بخشی از آیه ۱۴۰؛ « ...و ما
این روزهای (شکســت و پیروزی) را میان مردم
به نوبت میگردانیم (تا مردم پند گیرند) »...
    4سوره آلعمران ،بخشی از آیه « ۱۲۰اگر به
شما خوشی رســد ،آنان را بدحال میکند؛ و اگر
به شما گزند رسد ،بدان شاد میشوند؛ »...
   5نهجالبالغه ،خطبه ۱۷۳
   6سوره آلعمران ،بخشــی از آیه ۱۲۰؛ « ...و
اگر صبر کنید و پرهیزکاری نمایید ،نیرنگشــان
هیچ زیانی به شما نمیرساند »...
   7شیخ ابراهیم ال ّزکزاکی
   8احمد شوقی ،با اندکی اختالف.

امروز،وظیف ه
ا ّمتاسالمی
تنهاایننیست
که به یادبود
والدتپیغمبر
یابعثتپیغمبر
جشنبرپا
کند؛ این کار
کوچک و کمی
است نسبت به
آنچهوظیفه
اوست.دنیای
اسالم امروز
وظیفهدارد
مثل خود اسالم
و مثل خود
پیغمبر،روحی
در این دنیا
بدمد،فضای
جدیدیایجاد
کند ،راه تازهای
را باز کند .ما به
اینپدیدهای
که در انتظار
آنهستیم
میگوییم
«تمدننوین
ّ
اسالمی».
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یادداشت
بازخوانی تجربه جمهوری اسالمی ایران
در عصر حاضــر ،از دو حیث حائز اهمیت
است ،نخســت به خاطر ترســیم روند
تکاملی جمهوری اسالمی و کارآمدسازی
آن تا دســتیابی به جایگاه تمدنی و دوم
از حیث عرضه غیرمتعصبانــه و عالمانه
این تجربه تمدنی به جهان اســام .رهبر
معظم انقالب در دو دهه گذشــته ،درباره
هر دو ضرورت فوق ،بیانات مهمی را ناظر
به تبیین چیســتی و چگونگی دستیابی
به تمدن نوین اســامی داشــتهاند .این
یادداشــت ،تالش دارد مروری گذرا بر
این بیانات داشته باشــد .در این نوشتار
چیســتی برپایی تمدن نوین اسالمی در
اندیشــه آیتاهلل خامنهای مرور شده و
ادامه آن ،یعنی چگونگی دســتیابی به
تمدن نوین اسالمی در شماره بعد منتشر
میشود.

مفهومشناسییکآرمان

چیستیبرپاییتمدننویناسالمیدراندیشهآیتاهللخامنهای
محمدرضا بهمنی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
12

مفهومشناســی تمدن نوین اسالمی
(چیستی)
«تمدن نوین اســامی» ،تعبیری است که بسیار
در ســخنان آیتاهلل خامنهای بهکار رفته اســت.
برای شناخت مراد ایشــان از این ترکیب واژگانی،
چند مقوله مفهومی از بیانات ایشان قابل دریافت
است .ارکان ،اهداف و شاخصهای تمدن اسالمی
از مهمترین مقوالت تبیینی در ســخنان ایشــان
است .در این میان ،اشــاره به دو مطلب مهم پیش
از ورود به این ســه مقوله مفهومی ضروری است و
آن اینکه ایشان در اظهاراتشــان معنای تمدن را
با دو مفهوم زیرساختی همراه ساختهاند :نخست،
«ارتباط تمدن اســامی با زندگی انسانی» و دوم
«توأمانی تمدن اســامی و امت اســامی» .علت
طرح این دو مبحث ،تأکید بر این نکته اســت که
آیتاهلل خامنهای مفهومشناسی تمدن را (که غالباً
از جنس مباحث نظری اســت) ،بــا عرصه عمل و
عینیتهای محیطی گره زدهاند و این از مهمترین
ویژگیهای دیدگاههای تمدنی ایشان است.
نســبت مفهومی «تمدن اسالمی» و
«زندگی انسانی»
از منظر آیــتاهلل خامنهای ،تمدن اســامی با
زندگی انسان ،ارتباط معنایی تنگاتنگی برقرار
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توأمانی«نقل»و«عقل»

این رکن از ارکان مورد نظر آیتاهلل خامنهای ،گویای آن اســت که در حرکت تمدنی،
وفاداریبهکتابوسنتباعقالنیتتوأمشدهاست.بهبیاندیگر،عقلدرکنارکتابو
سنتبهعنوانحجتدریافتنسبکوشیوهزندگیدینیلحاظشدهاست.

میکند .در این زمینــه ،تعبیر «زندگی خوب و
عزتمند» را بــه کار بردهاند کــه چهار ویژگی
کالن را برای زندگی انســانی در تمدن اسالمی
میتوان برشــمرد -1 :عل ّو معنوی و مادی؛ -2
جهتمندی؛  -3نظم؛ و  -4سازگاری با طبیعت
و محیط .در این زندگی ،شرایط بهگونهای است
که انســان به غایات مطلوب آفرینش دســت
مییابد.
نســبت مفهومی «تمدن اسالمی» و
«امت اسالمی»
مفهوم زیرســاختی دوم در چیســتی تمدن از
منظر آیتاهلل خامنهای ،ربــط معنایی تمدن و
امت است .ایشــان بارها در بحث دربارۀ تمدن
اسالمی ،از امت اسالمی یاد کردهاند .شاید نکته
قابل توجه در این زمینه این باشــد که ایشــان
ضمن اشاره به تنوع ملیتها و کشورها در درون
امت اسالمی ،دستیابی به تمدن مطلوب قرآنی
را بهعنوان چشمانداز مشترک امت اسالمی در
کشورهای مختلف دانســتهاند« :امت اسالمى 
با همه ابعاض خود در قالب ملتها و کشــورها
نى مطلوب قرآن دست یابد»
باید به جایگاه ّ
تمد ِ
(خامنهای .)1392/02/09 ،همچنین ایشــان
در ســالهای اخیر با توجه به جریــان بیداری
اســامی ،در پیامها و ســخنرانیهای مرتبط
با این موضوع ،از چنین هدف و چشــماندازی
برای امت اسالمی یاد کردهاند« :هدف نهایی را
باید امت واحده اسالمى و ایجاد تمدن اسالمى 
جدید بر پایه دین و عقالنیت و علم و اخالق قرار
داد» (خامنهای.)1390/06/26 ،
با این توصیــف ،در ادامه ســه مقوله مفهومی،
شــامل ارکان ،اهــداف و شــاخصهای تمدن
اســامی را از منظر آیتاهلل خامنهای بررســی
میکنیم.
ارکان تمدن اسالمی
وقتی از رکن تمدن اســامی سخن میرود ،بنا
به قاعده موجویت یافتن تمدن اسالمی باید به
آنها وابسته باشد .شــرح اجمالی این ارکان از
منظر آیتاهلل خامنهای عبارتند از:
الف) ایمان (به اســام و ارزشهای توحیدی):
«یک نقطــه اصلــى وجــود دارد و آن ،ایمان
اســت .یک هدفــى را بایــد ترســیم کنیم ـ
هدف زندگى را ـ به آن ایمان پیــدا کنیم .این

ایمان را ما معتقدین به اســام ،پیدا کردهایم.
ایمان ما ،ایمان به اســام اســت» (خامنهای،
.)1391/07/23
ب) توأمانی «نقل» و «عقل» :این رکن از ارکان
مورد نظر آیتاهلل خامنــهای ،درواقع گویای آن
است که در حرکت تمدنی ،وفاداری به کتاب و
سنت با عقالنیت توأم شده است .به بیان دیگر،
عقل در کنار کتاب و ســنت بهعنوان حجت در
یافتن سبک و شــیوه زندگی دینی لحاظ شده
اســت« .در اســام یکى از منابع حجت براى 
یافتن اصول و فروع دینى ،عقل اســت؛ اصول
اعتقادات را با عقل بایســتى بهدست آورد؛ در
احــکام فرعى هم عقل یکى از حجتهاســت»
(خامنهای.)1383/07/05 ،
ج) نوگرایی :این رکن تمدن اسالمی میتواند
مؤید این معنا باشــد که تمدن اسالمی ضمن
اینکه بــه ارزشهای اصیل و اصــول کتاب و
سنت پایبند اســت ،از تحجر و تعصب نیز به
دور اســت .چنین مفهومــی از نوگرایی دقیقاً
مالزم دینمــداری و عقلگرایــی که پیشتر
بهعنــوان دیگر ارکان حرکــت تمدنی معرفی
شــد ،میتواند باشــد .به بیان دیگر ،از منظر
نوگرایى حقیقی
آیتاهلل خامنهای «تجــدد و
ِ
و بازکــردن میدانهای تــازه زندگی ،مطلوب
اســام اســت؛ اص ً
ال اســام این را از انســان
خواســته؛ این به برکــت تأمل ،تعمــق ،کا ِر
تالش عملی ،مجاهدت،
درســت ،کا ِر فکری،
ِ
اســتقبال از کار و از خطر در همــه میدانها،
و همتها را بلنــد کردن بهدســت میآید».
ایشان نقطه مقابل چنین توصیفی از نوگرایی
را ،ســلفیگری انحرافی و تحجر دانســته ،آن
را مغایر نگــرش تمدنی میداننــد و اینگونه
بیان میکنند که «ســلفىگرى ،اگر به معناى 
اصولگرایــی در کتــاب و ســنت و وفــادارى 
به ارزشهــاى اصیــل و مبارزه بــا خرافات و
انحرافات و احیای شــریعت و نفى غربزدگى 
باشد ،همگى ســلفى باشــید؛ و اگر به معناى 
تعصــب و تحجر و خشــونت میــان ادیان یا
مذاهب اســامى ترجمه شــود ،با نوگرایی و
ســماحت و عقالنیت ـ که ارکان تفکر و تمدن
اسالمىاند ـ ســازگار نخواهد بود و خود باعث
ترویج سکوالریســم و بىدینى خواهد شــد»
(خامنهای.)1390/11/14 ،
هـ) عزتمندی و عدم وابستگی :عزت بهعنوان
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رکن تمدن اسالمی ،به این معناست که اساساً
تمدن اسالمی در شــرایط ذلت و وابستگی و
تقلیدپذیری حاصل نمیشــود .از اینرو ،برای
حرکت به ســوی تمدن اســامی باید حرکت
عزتمندانهای واقع شود .به بیان دیگر« ،شرط
اســامى نوین در درجه اول
رسیدن به تمدن
ِ
این اســت که از تقلید غربى پرهیز شــود .ما
متأســفانه در طول ســالهاى متمادى ،یک
چیزهایــی را عــادت کردهایم تقلیــد کنیم»
(خامنهای .)1391/07/23 ،بنابراین باید دقت
شود ،حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی توأم
ِ
«ذلت تقلید» نشود.
با
و) مجاهدت :تالش و کوشــش از ویژگیهایی
اساســی در همه حرکتهای تمدنی اســت.
«همه تمدنســازىها ،به برکــت مجاهدتِ
دائم شده است .مجاهدتِ دائم هم همهاش به
معناى رنج کشیدن نیست .جهاد ،شوقآفرین
است .جهاد ،شــادى و نشــاطآفرین است».
(خامنهای .)1392/02/11 ،بــا این توصیف،
باید گفــت ارکان و پایههای تمدن اســامی
از منظر آیــتاهلل خامنهای ،شــامل ایمان به
اســام و ارزشهای توحیدی ،توأمانی عقل و
نقل ،نوگرایی ،مجاهــدت و عزتمندی و عدم
وابستگی اســت .این ارکان را میتوان در یک
نظامواره مفهومی به شرح ذیل ارائه کرد:
رکن اول که کام ً
ال زیرســاختی بهشمار میآید
ایمان به اســام و ارزشهای توحیدی است؛
گــروه دوم را میتوان ارکان روشــی نامید که
شــامل توأمانی عقل و نقل و نوگرایی هستند.
این دو رکن ،بهنوعی چارچوب روشی استنباط
از دیــن و ارزشهای دینی هســتند که الزمه
رسیدن به تمدن اســامی هستند .گروه سوم
نیز ارکان رفتاری نامیده میشــود که شــامل
مجاهــدت و تالشگــری و عدم وابســتگی و
پرهیز از تقلیدپذیری و وابستگی به تمدنهای
دیگر را در نظر دارد.

ازمنظرآیتاهلل
خامنهای،تمدن
اسالمیبازندگی
انسانی،ارتباط
معناییتنگاتنگی
برقرارمیکند.در
اینزمینه،تعبیر
«زندگیخوبو
عزتمند»رابه
کاربردهاندکه
چهارویژگیکالن
رابرایزندگی
انسانیدرتمدن
اسالمیمیتوان
علو
برشمردّ -1:
معنویومادی؛
-2جهتمندی؛
-3نظم؛و
-4سازگاریبا
طبیعتومحیط

اهداف تمدن اسالمی
مقوله مفهومی دوم در معناشناســی تمدن از
دیدگاه آیتاهلل خامنهای ،مقوله اهداف است.
ایشان در تبیین چیســتی تمدن اسالمی ،در
برهههــای زمانــی مختلف به اهــداف تمدن
اسالمی اشاره داشــتهاند .اهداف تمدنی مورد
نظر ایشان ناظر به حوزههای اقتصاد ،اجتماع،
13

توجهبهعدالت

یادداشت

نوگراییدرتمدن
اسالمیمیتواند
مؤیداینمعناباشد
کهتمدناسالمی
ضمناینکهبه
ارزشهایاصیلو
اصولکتابوسنت
پایبنداست،از
تحجروتعصب
نیزبهدوراست.
چنینمفهومی
ازنوگراییدقیقاً
مالزمدینمداری
وعقلگراییکه
پیشتربهعنوان
دیگرارکانحرکت
تمدنیمعرفی
شد،میتواند
باشد
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علم و فناوری ،فرهنگ و بهویژه حوزه اخالق و
معنویت است.
الف) پیشرفت مادی و رشد و توسعه و اعتالی
اقتصادی دنیای اسالم
آیتاهلل خامنهای بارها بر اعتــای اقتصادی و
پیشــرفت مادی بهعنوان هــدف قطعی تمدن
اســامی تأکید کردهاند ،ولی برای پیشــرفت
مــادی یکســری شــرطها و شــاخصهای
مقبولیتی را در نظر میآورند .از جمله مهمترین
این شــرطها ،توأمانی پیشــرفت اقتصادی با
عدالت اجتماعی اســت« .تمدن و فکر اسالمى،
پیشــرفت مادى را مىخواهد؛ اما براى امنیت
زیستى
مردم ،آســایش مردم ،رفاه مردم و هم
ِ
مهربانانه مردم با یکدیگر ،این خصوصیات نظام
اسالمى است» (خامنهای.)1385/08/20 ،
ب) ارتقای علم و فن آوری
« [اسالم] نســبت به علم ،مهمترین حرکت و
مهمترین تحریک و تحریص را داشــته است.
تمدن اسالمى به برکت حرکت علمى که از روز
اول در اسالم شروع شد ،به وجود آمد .هنوز دو
قرن بهطور کامل از طلوع اســام نگذشته بود
که حرکت علمى جهشوار اســامى به وجود
آمد» (خامنهای.)1383/07/05 ،
ج) برقراری عدالت اجتماعی
در دیدگاه آیتاهلل خامنــهای توجه به عدالت
جدی
در مفهومپردازی تمدن اســامی بسیار ّ
اســت .گویا تمدن اســامی بــدون عدالت،
نمیتواند معنا شــود .جامعه در تمدن اسالمی
با عدالت هویت مییابد« :در جامعه باید عدالت
بودن
اجتماعى باشد .عدالت بهمعناى یکسان ِ
همــه برخورداریهــا نیســت؛ بهمعنــاى 
یکســانبودن فرصتهاســت؛ یکســانبودن
حقوق اســت .همه باید بتوانند از فرصتهاى 
حرکــت و پیشــرفت بهرهمنــد شــوند .باید
متجاوزان
سرپنجهعدالت گریبان ستمگران و
ِ
از حدود را بگیــرد و مردم به ایــن ،اطمینان
پیــدا کننــد» (خامنــهای.)1385/08/20 ،
اندیشههای آیتاهلل خامنهای در قلمرو عدالت
از این امتیاز برخوردار اســت کــه به مباحث
نظری بســنده نکرده و به نــکات ظریفی در
قلمرو استقرار عملی عدالت در عینیت جامعه
اسالمی توجه کرده است.
نکته مهــم در هدفگذاری تمدنــی بر محور
عدالت این اســت که دیگر اهداف تمدنی نیز

اندیشــههای رهبری در قلمرو عدالت از این امتیاز برخوردار است که به مباحث
نظری بســنده نکرده و به نکات ظریفی در قلمرو استقرار عملی عدالت در عینیت
جامعهاسالمیتوجهکردهاست.

باید با عدالت همخوانی داشته باشند .ایشان بر
این مطلب اصرار دارند که «ما رونق اقتصادی
کشــور را بــدون تأمیــن عدالــت اجتماعی
بههیچوجه قبــول نداریــم و معتقــد به آن
نیستیم» (خامنهای.)1392/12/20 ،
د) اعتالی معنویت و اخالق
هدف دیگری که آیتاهلل خامنهای برای تمدن
اسالمی مطرح کردهاند این است که در جامعه
تراز تمدن اسالمی ،انس با خدا و عالم معنا باید
فراگیر شود« :آن کشــور و جامعهاى که مورد
نظر اسالم اســت ،باید هم از لحاظ مادى و هم
از لحاظ معنوى ،پیشــرو باشــد» (خامنهای،
« .)1385/08/20در چنیــن جامعــهاى،
معنویــت و اخالق هــم باید به قــد ِر حرکت
پیشرونده مادى پیشرفت کند( ».همان).
هـ) تبییــن و تحقق زندگــی مطلوب
اسالمی
«نظامی که شــعارش عبارت اســت از تحقّق
دین خدا در زندگی مــردم و در جامعه مردمی
و کشور ،شعارش قالبگیری زندگی اجتماعی
ماست با شــریعت الهی و دین الهی و ضوابط و
ارزشهای الهی ،یک چنین نظامی در دنیایی
که دو سه قرن با ســرعت به سمت مادیگری
پیش رفته و شکل گرفته ،چیزی شبیه معجزه
بــود و این معجــزه اتّفاق افتــاد» (خامنهای،
 .)1392/06/14دقــت در اینگونه اظهارات
آیتاهلل خامنــهای (که فراوانــی قابل توجهی
مهم
نیــز دارد) ،حکایت از آن دارد کــه هدف ِ
«دینی شــدن زندگی مردم ،جامعه و کشور»
هدف اساسی و کانونی تشکیل نظام جمهوری
اسالمی ایران است.
شاخصهای ترازیابی تمدن اسالمی
مؤلفه دیگری کــه در مفهومشناســی تمدن
اســامی از منظر آیتاهلل خامنهای قابل ذکر
اســت ،شــاخصهای ترازیابی تمدن اسالمی
است .ایشــان به سنجههایی اشــاره داشتهاند
که همچــون خطوط راهنما ،امکان ســنجش
و ارزیابــی کارکــرد تمدن اســامی را فراهم
مــیآورد .نگارنــده برپایه ســخنان آیتاهلل
خامنهای این شــاخصها را به صــورت ذیل
طبقهبندی کرده اســت :الف) شاخص اصلی؛
ب) شاخص نمادی؛ ج) شــاخص تمایزبخش.
در ادامــه نــگاه اجمالی بــه هریــک از این

شاخصها میافکنیم:
الف) شــاخص اصلی :تعالی و ســعادت
انسانها
«شــاخصه اصلــى و عمومــى ایــن تمدن،
بهرهمندى انسانها از همه ظرفیتهاى مادى 
و معنوىاى اســت کــه خداوند بــراى تأمین
ســعادت و تعالى آنان ،در عالــم طبیعت و در
وجود خود آنان تعبیه کرده است» (خامنهای،
 .)1392/02/09ایــن مهم ،در گرو بهرهمندی
از ظرفیتهایی اســت که خدای متعال تعبیه
کرده اســت .این ظرفیتها عبارتنــد از :الف)
ظرفیتهای عالم طبیعــت؛ ب) ظرفیتهای
وجودی انسانها.
ب) شاخص نمادی :آرایش ظاهری و بروز
و ظهور بیرونی
از نظر آیتاهلل خامنهای تمدن اســامی از نظر
آرایش ظاهری و نمود بیرونی نیز مشــخصاتی
دارد« :آرایش ظاهرى این تمدن را در حکومت
مردمى ،در قوانین برگرفته از قرآن ،در اجتهاد
و پاســخگویی به نیازهاى نوبهنوى بشــر ،در
پرهیز از تحجر و ارتجــاع و نیز بدعت و التقاط،
در ایجاد رفاه و ثــروت عمومى ،در اســتقرار
عدالت ،در خالصشــدن از اقتصاد مبتنى بر
ویژهخوارى و ربا و تکاثر ،در گســترش اخالق
انســانى ،در دفاع از مظلومان عالم ،و در تالش
و کار و ابتکار ،میتوان و باید مشــاهده کرد»
(همان).
ج) شاخص تمایزبخش
آیــتاهلل خامنــهای در کنــار ویژگیهــا و
مشخصههای پیشین ،از شــاخصهایی نیز یاد
میکنند که بهنوعی نشــانگر وجوه تمایز تمدن
اســامی با تمدن غربی اســت .ایشــان تأکید
میکنند« :در این جهاد بزرگ ،کار اصلى شــما
این خواهد بــود که ...چگونــه «آزادى و حقوق
اجتماعى» منهــاى «لیبرالیــزم» ،و «برابرى»
منهــاى «مارکسیســم» ،و «نظــم» منهــاى 
«فاشیســم غرب» را نهادینه کنید؛ چگونه تقید
خویش به شریعت مترقى اسالم را حفظ کنید،
بىآنکه گرفتار جمود و تحجر شــوید؛ چگونه
مستقل شــوید ،بىآنکه منزوى شوید؛ چگونه
پیشــرفت کنید ،بىآنکه وابسته شوید؛ چگونه
مدیریت علمــى کنید ،بىآنکه ســکوالریزه و
محافظهکار شوید» (خامنهای.)1390/11/14 ،
ادامه دارد...
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چترتمدناسالمي

تمدن اســامی بهمثابه چتری است که بســیاری از مفاهیم کلیدی مانند الگوی
اســامی ایرانی پیشــرفت ،تولید علم ،جنبش نرم افزاری ،نهضت آزاداندیشی،
علومانسانیاسالمیومفاهیمیازایندسترادربرمیگیرد.

سیدحسین امامی

جهادعلمیچراغراهتحققتمدناسالمی

با دکتر فرزاد جهانبین درباره فرآیند تحقق تمدن اسالمی از منظر
حضرت آیتاهلل خامنهای
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انقالب اســامى با بیان نظریه «نه شرقى،
نه غربى» توانست ابَرنظم جمعى مبتنى بر
برابرى دولتها و حاكمیتها و تحقق حقوق
الهى و انسانى ملتها در نظام بینالملل را
مطرح کند و با احیاى ظرفیتها و امكانات
فراموش شــده ملتهــاى غیرمتعهد و
نفى انفعال و مرعوبیت در برابر اســتكبار،
درصدد قطع ریشههاى وابستگى ملتها
به قدرتهاى بزرگ و درافکندن طرحی نو
برآید .این حقیقت بزرگ انقالب اســامی
را میتــوان در کالم و دغدغههای رهبر و
بنیانگذار انقالب اسالمی يافت و از سویی
نیز میتوان استمرار این نوع نگاه و توجه
به تحول مزبور را در سیاستها ،راهبردها
و روشهای اجرایــی و عملیاتی مبتنی بر
اندیشه و سیره ایشان مشــاهده كرد .در
گفتوگو با دکتر فرزاد جهانبین ،استادیار
دانشــگاه بینالمللی امام خمینی(ره) به
بررســی فرآیند تحقق تمدن اسالمی از
منظر حضرت آیــتاهلل العظمی خامنهای
پرداختیم.
آقای دکتر! ازدیــدگاه حضرت
امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
فرهنگ انقالب اسالمی چه تاثیری
بر احیــای تمدن اســامی خواهد
گذاشت؟
تأکید بــر فرهنگی بــودن انقالب اســامی و
اصرار بر اســتقالل از دیگر قدرتهــا و بازیابی
هویت اصیل اســامی ایرانی ،از جمله مسائلی
اســت که در آراء امام(ره) به صــورت جدی در
خصوص انقالب اسالمی مطرح شــده و از این
ِ
هویت
منظر انقالب اسالمی پاســخی به بحران
شــکل گرفته بر اثر سیاســتهای عصر پهلوی
اســت .امام راحل(ره) مســئله اساســی را نه
تغییر رژیم ســلطنتی ،بلکه نشر توحید در عالم
میدانند .مقام معظم رهبری نیز همواره بر این
نکته تأکید داشتهاند که انقالب اسالمی نه یک
حادثه منطقهای ،بلکه یک واقعه تاریخی و آغاز
یک عصر جدید اســت .از منظر ایشان ،انقالب
اســامی در چارچوب ســنتهای الهی و اراده
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خداوند بــر حاکمیت دین در عصــر غربت آن
قابل تعریف اســت .این انقالب به نام اسالم راه
جدیدی را پیش پای بشــریت نهاد .ایشان بنای
تمدن اســامی و یك تاریخ جدید
یك نظام و ّ
قضیــهای جدی دانســته و از آن به «روز نو»
را ّ
مسلمانان تعبیر میکنند .مسئلهای که همواره
به عنوان یکی از مهمترین دغدغهها توسط اهل
بیت(ع) مورد توجه و پیگیــری بوده و در طرح
کلی اندیشه اســامی جایگاه برجستهای دارد
به گونهای که والیت ،تضمین تحقق دین است.
بر این اســاس ،معظم له انقالب اسالمی را آغاز
زنجیرهای میدانند که غایت آن تشــکیل امت
اسالمی و تمدن نوین اسالمی است .به عبارتی
تمدن اسالمی از
دیگر ،خط كلّی ،رســیدن به ّ
رهگذر تشکیل نظام اسالمی است.
نکته مهمی که اینجا الزم اســت بدان اشــاره
کنــم اینکه؛ تمــدن اســامی بهمثابه چتری
اســت که بســیاری از مفاهیم کلیــدی مانند
الگوی اســامی ایرانی پیشــرفت ،تولید علم،
جنبش نرم افزاری ،نهضت آزاداندیشــی ،علوم
انسانی اســامی و مفاهیمی از این دست را در
برمیگیرد و اساسا بدون توجه و تمرکز بر روی
مؤلفه کلیدی تمدن اســامی ،فهم این مسائل،
بغرنج میكنــد .به نظر من ،اگر اندیشــه امام و
مقام معظم رهبری را بهمثابــه یک گفتمان در
نظر بگیریم ،بناء تمدن اسالمی دال مرکزی این
گفتمان است.
مقام معظم رهبری چه تعریفی از
تمدن اسالمی ارائه میکنند؟
تمدن ،عالیتریــن صورتبندی زندگی بشــر
است .تمدن دو وجه نرمافزاری و سختافزاری
دارد .وجــه نرمافزاری ،وجه انتزاعی اســت که
میتوان از آن به عنــوان فرهنگ یاد کرد که در
یک تعبیر کلی ،مقــام معظم رهبری فرهنگ را
به ذهنیت معنا میکنند و بر این اســاس از آن
با مثال «تور ماهیگیــری» یاد میکنند .بر این
اساس شــاید بتوان از جنبهای فرهنگ را مدل
عقالنیت هم بدانیم .وجه ســختافزاری تمدن،
همان دســتاوردهای ملموس و انضمامی است
که میبینیم .مقام معظم رهبــری با رویکردی
ایجابی و ســلبی تمدن را تعریف میکند و برای
تعریف تمدن ،توجه ویژهای بــه ارکان و مبانی
آن دارند .ضمن اینکه ایشــان تمدن را بما هو
تمــدن تعریف نمیکننــد ،بلکه مســتقیماً به

تعریف تمدن با رویکردی اســامی میپردازد.
ایشان در تعریف تمدن اســامی ،آن را تمدنی
میداننــد که با شــاخصههای ایمــان و علم و
اخالق و مجاهدت مداوم ،اندیشــه پیشــرفته
و اخــاق واال همراه بــوده و نقطــه رهايی از
اخــاق به لجن
جهانبینی مــادی و ظالمانه و
ِ
كشیدهای است كه اركان تمدن امروزیِ غربند.
ایشــان تمدن اســامی جدید را بر پایه چهار
رکن دیــن ،عقالنیت ،علم و اخــاق ،میدانند
که در آن ،علم همراه با اخــاق ،ما ّدیات ،همراه
با معنویت و دیــن و قدرت سیاســی ،همراه با
عدالت است.
اولیــن و بنیادیترین اصل در
ن نوین اســامی
شــکلگیری تمد 
چیست؟
اولین و بنیادیترین اصل در شکلگیری تمدن 
نوین اسالمی« ،دین» است .به دیگر سخن ،دین
مجموعه عقاید ،اخالق و قوانین و مقراراتی است
که بــرای اداره فرد و جامعه انســانی و پرورش
انســانها از طریق وحی و عقل در اختیار آنان
قرار دارد .بر این اساس ،اســام دینی خردگرا،
جامع و جامعهنگر اســت که آموزههــا و تعالیم
آن افــزون بــر روابــط فــردی و آنجهانی ،بر

مناســبات اجتماعی و زندگی این جهانی مردم
نیز حاکم بوده و تمهیدات نظری مناســب برای
شکلگیری و ظهور نظامهای مردمگرا را فراهم
آورده اســت .امام (ره) اســام منهای سیاست
را مانند ســر بدون بدن میدانند و مقام معظم
رهبری بزرگترین مظاهر شرک در عصر حاضر
را جدایــی دین از سیاســت میداننــد .دین و
معارف عمیق و متقن دینی ،مهمترین پایه بناء
تمدن نوین اسالمی است .البته الزم است اشاره
کنم که مکمل این پایــه و مبنا ،خودباوری فرد
مسلمان است.به عبارتی تمدن به دو مؤلفه نیاز
دارد .عاملیت و فاعل .به عبارتی نیروی انســانی
نخبه و نیز نرمافزار.
دیدگاه مقــام معظم رهبری در
مورد جایگاه عقالنیت در تمدن نوین
اسالمی چیست؟
مقام معظــم رهبری عقالنیــت را دومین رکن
تمدن اســامی میدانند .ایشــان با اشــاره به
اهمیت عقالنیت ،تحقــق آن را مهمترین هدف
رسالت نبی مکرم اسالم(ص) میدانند .از منظر
ایشان ،عقالنیت ،اولین و مهمترین مسئله است
و در درجه اول در بعثت پیغمبر ،مســئله عقل
مطرح شــده اســت .اولین كار پیامبر مكرم به
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مراحلپنجگانه

برای تحقق تمدن اسالمی مراحل پنجگانه انقالب اسالمی ،نظام اسالمی ،دولت
اسالمی ،جامعه اسالمی و تمدن اســامی در سطح امت اســامی و پس از آن در
عرصهجهانیضروریاست.

فعلیت رساندن عقل ،برشوراندن قدرت تفكر و
تقویت کردن آن در جامعه است .ایشان با توجه
دادن به ویژگیهای خرد انســانی که هادی به
دین ،توحید و مانع از ارتکاب اعمال ســفیهانه
و جاهالنه اســت ،عقل را معیار و مالک تشکیل
مدینه فاضلــه و امت واحده اســامی و تمدن
بزرگ اســامی میدانند .از همین روی ایشان
مسئولیت اول نظام اسالمی را نیز تربیت عقالنی
و برشــوراندن قوه تفکر میداند .بی شــک این
عقل هم در جایگاه معرفتی باید متکفل پاسخ به
سؤاالت بنیادین باشــد و هم در حوزه عقالنیت
اخالقی ،عمل انســان را در مســیر رسیدن به
غایت رضــای الهــی ،مطابق اخالق حســنه و
ملکات فاضلــه تنظیم كرده و پایــه مجاهده با
نفس و کسب خلقیات حســنه قرار می گیرد و
هم در سطح ابزاری متکفل آبادانی دنیاست.
مدل عقالنیــت هم کــه عرض شــد همینجا
خودش را نشــان می دهد.به عنوان نمونه شما
کمیــت و تنــوع دانشــمندان در دوره تمدن
اســامی را قبل و بعد از ظهور غزالی ببینید .با
ظهور غزالی مدلی از عقالنیت ،تسلط یافت که
علم را فقط در فقه و اصول و مانند اینها میدید
لذا ما شــاهد کاهش فعالیت در سایر حوزههای
علوم هستیم.
معظم له چه دیدگاهی نسبت به
علم دارند؟
مقام معظم رهبری علم را یکــی دیگر از ارکان
تمدن اســامی میدانند و با تأکید بر کشــف
قوانین دنیــا و مدیریت بــر آن و نقش بیبدیل
علــم در این فرآینــد معتقدند که بایــد با روح
علمی و علمگرایی و توجه به اینکه این هستی
عظیم قاعدهای دارد و بر تمــام اجزایش قانونی
حکمفرماســت باید بتوانیم این قانون را کشف
کنیم تــا بتوانیــم آن را اداره کنیــم و این یک
مأموریت دینی است .ایشان معتقدند بشر آمده
که بر سنگ و چوب و درخت و روی زمین و زیر
زمین حکومت کند؛ نیامده کــه محکوم اینها
ِ
حاکمیت بر روی زمین ـ که فلسفه
باشــد .این
وجــودی و وظیفه اصلی بشــر اســت ـ محقق
نمیشــود ،مگر آن وقتی که ما قوانین زمین ـ
یعنی قوانین آب و باد و هوا ـ را بشناسیم .تا این
قوانین را نشناسیم ،نمیشود .پس ،این قوانین
را با علم میشود شــناخت .بنابراین ،روح علمی
یک هدف مهم است.

از منظر ایشان ،فردای بدون علم تاریک است و
چراغ راه تحقق تمدن اســامی مجاهده علمی
است .علم از دیدگاه ایشان و با استناد به روایات
سلطه آور است و جامعه صاحب علم را قدرتمند
میسازد و کســانی که دنیای معاصر را از حیث
علمی و عملی در چنبره خود دارند ،دلیل اصلی
آن این اســت که صاحــب علم هســتند .البته
باید علــم و دانش با معنویت گــره بخورند و اال
خســارات غیرقابل جبرانی به بار خواهد آورد.
ایشــان در این زمینه میفرمایند :ما در تمدن
اسالمی و در نظام مقدس جمهوری اسالمی كه
به سمت آن تمدن حركت میكند ،این را هدف
گرفتهایم كه دانش را همراه بــا معنویت پیش
ببریم .ما میخواهیم علم بــا اخالق پیش برود.
دانشگاه همچنان كه مركز علم است ،مركز دین
و معنویت هم باشد  .دانشآموخته دانشگاههای
كشــور ،مثل دانشآموخته حوزههای علمیه،
دیندار بیرون بیاید.
فرآیند تحقق تمدن اسالمی از
دیدگاه مقام معظــم رهبری چگونه
است؟
برای تحقق تمدن اســامی مراحــل پنجگانه
انقالب اســامی ،نظام اسالمی ،دولت اسالمی،
جامعه اســامی و تمدن اسالمی در سطح امت
اســامی و پس از آن در عرصه جهانی ضروری
مینمایــد .دو مرحله انقالب اســامی و نظام
اسالمی پشت سر گذاشته شــده است و اینک
در مرحله دولت اســامی قــرار داریم .الزمه
اســامی شــدن دولت ،اسالمی شــدن روش
و منــش دولتمردان اســت .بــه عبارتی همه
نظامها و سیســتمهای نظری عملی برآمده از
مبانی شــناختی هنجاری دین اسالم باشند و
هم الگوی رفتــاری دولتمــردان از آموزههای
دین اســام تبعیت كند .از ایــن رو مهمترین
مسئله در شــکلگیری دولت اسالمی و پس از
آن جامعه اســامی و در نتیجه تکثیر این الگو
و شکلگیری تمدن اسالمی ،امتداد عملی دین
و یا به تعبیر دیگری امتداد سیاســی اجتماعی
فلسفه است .تحقق این مســئله نیازمند تولید
فکر و نظریه اســت .از همین رو وحدت حوزه
و دانشــگاه به منظور تولید نظام نظری عملی
امری حیاتی و پیچیده اســت .با توجه به وجود
تمدن غربی و ســیطره آن ،بیشــک این مدل
نظری عملی باید در ســطح خرد عینیت یافته
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و در درون کنش اجتماعی واقعی شکل پخته به
خود گیرد تا بتوانــد از طریق ارائه نمونه ،امکان
مقایســه ایجاد کرده و آرام آرام با الهام بخشی
به دولت به کاربســت کالن درآیــد و بتواند در
یک فرآیند طبیعی و منطقی به گفتمان غالب
تبدیل گردد.
البته باید توجه داشت که در مرحله دولتسازی
اســامی ،به هر میــزان که دولت ،اســامی
میگــردد جامعه نیز اســامی میگــردد و ما
همزمان با دولت سازی بخشــی ،جامعهسازی
بخشــی نیز داریم .بــه عبارتی نســبت تحقق
گامهای پیشین با مرحله چهارم که شکلگیری
جامعه اسالمی است همانند نسبت شکلگیری
شخصیت ملکوتی انسان با اعمال و نیات اوست.
هر كاری که انسان انجام میدهد همچنان چه
از خود اثری در عالم مادی به جا میگذارد .مقام
معظم رهبــری در این خصــوص میفرمایند:
ما منشــأ اثریم و یک کلمه حــرف و یک امضاء
و یک تصمیمگیری من و شــما در جامعه تأثیر
میگذارد .ما اگر خــود را اصالح کردیم ،جامعه
را اصالح کردهایم .اگر ما خــود را اصالح کنیم،
جامعه اصالح شده است.
مرحله جامعه اســامی ،مرحلــه برنامهریزی
برای تحقق همه جانبه جامعه اســامی است.
بیشک آنگاه که جامعه اسالمی شکل گرفت
این جامعه همچون الگویی پیش روی جهانیان
و باالخص جهان اسالم قرار میگیرد و از همین
نقطه است که تمدن اســامی شکل میگیرد.
مقام معظــم رهبری در اینبــاره میفرمایند:
«بعد از ایــن مرحله ،مرحله تأللؤ و تشعشــع
نظام اسالمی اســت؛ یعنی مرحله ایجاد کشور
اسالمی .اگر این مرحله به وجود آمد ،آنوقت
برای مسلمانهای عالم ،الگو و اسوه میشویم:
«لتکونوا شــهداء علی ال ّناس» .اگر توانســتیم
این مرحله را بهســامت طی کنیــم ـ که از
همت مــردان و زنان مؤمن ،ایــن چیزها اص ً
ال
بعید نیســت ـ آنوقت مرحله بعــدی ،ایجاد
دنیای اسالم اســت .ایشــان در جای دیگری
میفرمایند :وقتی کشور اســامی پدید آمد،
تمدن اســامی به وجود خواهد آمد؛ آن وقت
فرهنگ اســامی فضای عمومی بشریت را فرا
خواهد گرفــت .اینها همهاش بــا مراقبت و با
تقوا عملی است؛ تقوای فردی و تقوای جماعت
و امت».

مقاممعظم
رهبریعلم
را یکی دیگر
از ارکان تمدن
اسالمی
میدانند و با
تاکیدبرکشف
قوانیندنیا
ومدیریت
بر آن و نقش
بیبدیلعلم
در این فرآیند
معتقدندکهباید
با روح علمی
و علمگرایی و
توجه به اینکه
اینهستی
عظیمقاعدهای
دارد و بر تمام
اجزایشقانونی
حکمفرماست
بایدبتوانیمین
قانون را کشف
کنیمتابتوانیم
آن را اداره
کنیم و این یک
مأموریتدینی
است
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باورسازنده

مقاله

اکنون باید این باور را در خود متولد و متبلور كنيم که تمدن اســام آنچنان تمدنی
غنی و سازنده بوده و هســت که نهتنها موجب باروری و رشد خود است ،بلکه کل
دنیارانیزتحتتأثیرخودقرارخواهدداد.

اثر :مسعود نجابتی

احیایتمدناسالمی؛فرصتهاوچالشها

چگونه ميتوان به اصل خويش رجوع كرد و به آمال برقراري تمدن
اسالمي دست يافت؟
وحیده صادقی
پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آيا فرهنگ و تمدن اســامي قادر به گسترش اســت؟ پيش از پاســخ ميتوان سرنوشت دوران طاليي
جهان اسالم را مرور كرد تا به راحتي پاسخي ايجابي براي اين ســؤال متصور بود .پیشرفتهای علمی در
زمینههای مختلف اعم از نجوم ،اقتصاد ،ریاضیات ،فیزیک و  ...در دوران طالیی اسالم پاسخ متقني به اين
سؤال است .در نوشتار پيش رو به پیشــینه نقش «علم» ،بهویژه نهادهای علمی در گستره جهان اسالم
پرداخته شده است.

علم و تمدن اسالمی
آن هنگام که آتش جهل و بیســوادی جهان
را فراگرفته بود ،اســام با پیــام «إقرأ» ظهور
كرد .هر چند قبل از اســام ،تمدن و فرهنگ
یونانــی ،رومی ،هنــدی ،ایرانــی و چینی هر
یک سهمی در بالندگی و شــکوفایی انسانیت
18

داشــتند ـ به گونهای که اســام این تمدنها
را اخذ و در خود هضم کرده بــود ـ اما هنگام
ظهور اسالم ،تمامی این فرهنگ و تمدنها در
حال زوال و نابودی بودند و اگر اســام در آن
زمان با درایت و روشنفکری به این فرهنگها
نمینگریست ،چه بسا تمامی آنها به نابودی و

زوال همیشگی میرسیدند]1[.
اسالم با ظهور خود ،مولد دانشهای نوینی بود
که همگی مرتبط با معارف و اصول اســامی
بودند و اغلب از آنها با عنوان علوم اســامی
یاد میشــود .بنابراین اســام نهتنها موجب
استحکام و انتقال علوم گشــت ،بلکه خود نیز
موجب تولد شــاخههای نوینی از علوم شــد.
توین ،تمــدن اســامی را از جمله تمدنهای
کام ً
ال مســتقل و شــکوفا شــدهای میداند
که با تمدنهای دیگر نیز ارتباط داشــته و از
دستاوردهای آنها بهره جسته است .به بیان
دیگر پیــش از آنکه دین اســام ظهور کند،
در جهــان آن روز مراکز علمی متعددی وجود
داشتند که در دوران اســامی ،علوم آنها به
تمدن اسالمی منتقل شد]2[.
البته باید توجه داشت که میراث یونانی بهطور
مســتقیم از آتن به جهان اسالم انتقال نیافت.
بلکه این میراث از طریق اســکندریه و پس از
ارتباط مســلمانان با آن ،وارد فرهنگ اسالمی
شد ]3[.هونکه معتقد است تمدن اسالمی که
به وسیله مسلمانان آغاز شــد ،نهتنها میراث
یونان را از انهدام و فراموشــی نجات داد و آنان
را اسلوب و نظم بخشید و به اروپا داد ،بلکه آنان
پایهگذار علوم به مفهوم امروزی آن هســتند.
تمدن اسالمی تعداد زیادی کشفیات گرانبها
و اختراعاتی در همه بخشهای علوم به مغرب
زمین هدیه داد؛ اما شاید ارزشمندترین آنها
اســلوب تحقیقات علم طبیعی است که منجر
به شــناخت قوانین طبیعت و تفوق و کنترل
آنها گردید]4[.
این تمــدن بیش از هر تمدن دیگــر ،به علم و
دانش اهمیت داده و کهنترین دانشــگاههای
جهان را پدید آورده اســت و بــا تلفیق علوم
گوناگــون و افزودن بر آنها ،میــراث عظیم و
تکامل یافتهای را تحویل بشریت داد .عالوه بر
نهضت ترجمه که موجب انتقال دانش ســایر
تمدنها به جهان اسالم شــد ،مسلمانان خود
نیز مبتکرانه به تولید علم و دانش پرداختند و
از دانش سایر تمدنها برای شکوفایی خویش
بهره جســتند .چنانکه زرینکوب مینویسد:
«در نهضت ترجمه که گفتوگوی تمدنهای
پیشــین با تمدن اسالمی محســوب میشد،
میــراث تمدنهای گذشــته به عالم اســام
منتقل گردید و پس از آن تمدن اسالمی چنان
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استعمارروحي!

یکی از معضالتی که امروزه بدان دچار شدهایم ،احساس بیهویتی است .چرا که
میپنداریم غرب سرمنشأ تمام علوم و پیشرفتها بود و هرآنچه هستیم ،وامدار
آنانیم.اینتفکرنادرستروحواندیشهمارامستعمرهخودساختهاست.

شکوفا شد که دیگر به ترجمه قانع نبود؛ بلکه
به دنبال ایجاد نهضت جدیدی با عنوان تولید
علوم بودند .چون اکثر کتابهای دانشمندان
یونانی ،ســریانی ،هنــدی و ایرانــی وقتی به
جهان اسالم منتقل میشــد به دست اهلش
میافتاد]5[».
سخن گفتن پیرامون نقش تمدن اسالمی در
پیشــرفت و تولید علم و دستاوردهای علمی و
سبقه فعالیتهای علمی ،بحثی جدا میطلبد
که از عهده این مقاله خارج اســت و در اینجا
تنها به ذکر برخی نمونههــا اکتفا میکنیم و
مابقی را به مخاطب مشتاق میسپاریم.
رکود علم در تمدن اسالمی
پرســش اینجاســت که با وجود درخشش
بینظیر تمدن اســامی در زمینههای علمی،
چه شــد که این تمدن در حوزههای مختلف
اعم از فیزیک ،شیمی ،پزشــکی ،نجوم ،علوم
انسانی ،جغرافیا و  ...رو به انحطاط رفت؟ برای
این مهم دالیل بیشماری را میتوان برشمرد
که چندی از آنان را از نظر میگذرانیم.
 )1وجود حکام و زمامداران نــه چندان الیق
در برهههای مختلف تاریخی ،موجب شــد که
با خودکامهگــی و حکومت نادرســت ،تمدن
اسالمی و دستاوردهای آن سیری نزولی طی
كنند .جرجی زیدان میگوید :خلفای راشدین
از شهری شدن عربها بیم داشتند؛ به عقیده
آنان پس از شــهری شدن ،نشــاط آنان باقی
نخواهد ماند و لــذا عربها را از تدوین و تألیف
کتب باز میداشتند.
 )2جلوگیری از کتابت و تألیــف کتاب نیز در
رکود علم بیتأثیر نبوده است.
 )3یــورش اقــوام مختلــف از جملــه
زردپوستهای آسیای مرکزی.
 )4جنگهای صلیبی و پس از آن.
 )5حملــه مغول کــه ویرانیهــای حاصل از
حمالت آنان به خصوص در خراسان ،ضربهای
سنگین بر پیکره تمدن اســامی فرود آورد و
پس از آن.
 )6ســقوط اندلــس از دیگر عوامــل مؤثر در
انحطاط و رکود علم در تمدن اسالمی بود.
 )7دور شدن از معیارهای اصیل اسالمی.
 )8تحجرگری.
 )9محدودیتهای سیاسی و اجتماعی.

 )10دنیاپرستی.
 )11انحطاط اخالقی.
 )12انحراف از اسالم راستین.
این موارد همگی از آســیبهایی هستند که
بر کالبد تمدن اســامی وارد شــدند و تولید
و بــاروری علــم در تمدن اســامی را تهدید
و تحدیــد كردند .بــا این وجــود ،همانطور
که پیشتر بیان شــد ،از آنجایــی که علم از
عواملی اصلی حیات تمدن اســامی اســت،
بنابراین میتوان با توسل به آن موجبات رشد
و شــکوفایی مجددش را رقم زد .در این میان،
ایران به عنوان یکــی از مهمترین مراکز علمی
و فرهنگــی در قلب تمدن اســامی ،از دیرباز
تاکنون ،در راســتای این آرمان نقشی پُررنگ
داشته اســت .اما پیش از بررســی فرصتها و
چالشهــای پیش رو در این مســیر ،ضروری
اســت که به نقش ایران در تمدن اســامی،
بهخصوص در حوزۀ علم و دانش و مراکز علمی
نظری بیاندازيم.
با آنکه تمدن اســامی در برهــهای از تاریخ
رو به زوال رفــت ،اما به مــدد تعالیم دینی و
محورهــای اصیل آن هرگز به پایان نرســیده
و نخواهد رســید .همانگونه کــه پیشتر نیز
اشاره كرديم ،با توســل به عوامل اصیل حیات
این تمدن ،میتوان جانی دوباره بدان بخشید
و مجددا ً شــاهد درخشــش بینظیر آن بود.
میراث و تراث بر جای مانده از تمدن اســامی
همچنان قادر اســت مردمان این سرزمین را
متحد كند و تحت لوای خود درآورد ،به شرط
آنکه فرصتهــا و چالشهای پیــش روی را
بررسی كرده و ســپس با توجه به قابلیتها و
ظرفیتهای بالقوه موجود ،در راستای تحقق
تمدن نوین اســامی بکوشــیم .در راستای
احیای ایــن تمدن ،بــا چالشهایــی روبهرو
هســتیم که از آن جمله میتوان به موارد ذیل
اشاره كرد:
 )1یکــی از چالشها و معضالتی کــه امروزه
در گســتره این تمدن بدان دچار شــدهایم،
احساس بیهویتی اســت .چرا که میپنداریم
غرب سرمنشــأ تمام علوم و پیشرفتهاســت
و هرآنچه هســتیم ،وامدار آنانیــم .این تفکر
نادرســت چنان روح و اندیشــه ما را مشغول
كرده اســت که هویت و گذشته خود و میراث
عظیم علمی و فرهنگی و تالشهای بیشــمار
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و دستاوردهای پیشــینیان خویش را به دست
فراموشی دادهایم.
 )2آفتی دیگر که بر پیکــره علمی این تمدن
افتاده است ،تنزل مقام علم و مقدسات است.
اگرچه امروزه علم پیشرفتهای بسیاری كرده
است ،اما بیشتر به چشم ابزاری دیده میشود
که قداست پیشین را ندارد.
 )3امروزه غفلت از علــم و علمآموزی با وجود
توصیههای فراوان به این امر خطیر در اسالم،
بر این گستره سایه دوانده است .شاید یکی از
علل آن این باشــد که در فقه ،علم به صورت
فریضــهای همچون نمــاز ،زکات ،خمس و ...
تلقی نشده اســت .هرآنچه فریضه تلقی شد،
با تمام مشــقتهای پیشرو توسط مسلمین
حفظ شــده و بدان عمــل میگــردد ،اما از
آنجایی که برای مثال ســفرهای علمی برای
کشف و دســتیابی به علم و اندیشههای نوین،
همچون ســفر حج فریضه تلقی نشده است،
چندان مورد توجه قرار نمیگیرد .از ســویی
دیگر ،ممکن اســت تفســیری که از علم ارائه
میشــود به این غفلت دامن بزند .برخی علم
را یاد گرفتن مسائل شــرعی میپندارند و نه
فریضهای مستقل و دانســتن فرایض اسالمی
هم که بــه دو صورت اجتهــاد و تقلید ممکن
است و تقلید هم کاری است سهل که نیازی به
علمآموزی خاص ندارد .در نتیجه «طلب العلم
فریضه علی کل مسلم» را به معنای اخذ علمی
از علوم دنیا نمیپندارند و از کنار آن به سادگی
عبور میکنند]6[.
 )4از سویی دیگر نگاه مقسم فرهنگ به دو نوع
غربی و شرقی موجب شــد که تمامی مسائل
تمدن اســامی از جمله علم با پیشفرضها و
نگاه اروپامحور تعریف و تبیین شــود ،که این
خود بســی جای تأمل و مداقــه دارد .چرا که
این بینش و نگاه از دل تمدن اســامی متولد
نگشته اســت و از نگاه جاری در اسالم و علوم
اســامی نظیر فقه ،علم اخــاق و  ...بیبهره
اســت .بنابراین اگر نگاه خود را به چهارچوب
تنــگ نــگاه اروپامحورانه محــدود كنيم ،از
بســیاری از ظرافتهــا غافل خواهیــم بود و
قادر به تبیین و تشــریح جامع تمامی مسائل
نخواهیم بود .باید توجه داشت که هر فرهنگ
و تمدن با ویژگیهای خاص خود و نگاه حاکم
بر آن ،با اتکاء بــه توانهای بالقــوه و بالفعل

ازآنجاییکه
علمازعواملی
اصلیحیات
تمدناسالمی
است،بنابراین
میتوانباتوسل
بهآنموجبات
رشدوشکوفایی
مجددآنرارقم
زد.دراینمیان،
ایرانبهعنوان
یکیازمهمترین
مراکزعلمیو
فرهنگیدرقلب
تمدناسالمی،از
دیربازتاکنون،در
راستایاینآرمان
نقشیپررنگ
داشتهاست
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مقاله

امروزهچهارچوب
تفکریرایج،
تقلیدصرفاز
منظومههای
اندیشهغربی
است،ایندرحالی
استکهتمدن
اسالمیمیراثی
غنیازاندیشهرا
درخویشدارد.
درمراکزعلمی
مابارهاوبارها
تفکراتغربی
ترجمهوتدریس
میشود،غافل
ازآنکهنگاهو
منظومهفکری
اندیشمندانی
همچونفارابی،
ابنخلدون،
مولوی،شریعتی،
مطهریو...
راهگشایما
خواهندبود
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خویش میتواند نوزایشهای داخلی داشــته
باشد و به تدریج زمينه بازتولید خود را فراهم
آورد .اغلــب آنان که مباحــث را تنها از منظر
روایتهای کالن و تقســیممدارانه اروپامحور
مــد نظــر قــرار میدهنــد ،از عمومیترین
ّ
متنهایی که مســلمانان پیرامون علم ،تاریخ
آن ،معیارها و نیز تجربههای پژوهشی و علمی
خود نگاشتهاند ،غفلت میورزند ]7[.نگاه کور
و متعصبانه موجب شده اســت که بسیاری از
دستاوردهای تمدن اسالمی به بوته فراموشی
ســپرده شــود و این تفکر آنچنان شیوع پیدا
کرده اســت که مردمان تمدن اســامی نیز
گاه پیشــینه خود را فراموش کــرده و میراث
تمدن خویش را نادیــده میانگارند .با وجود
تمام اســتعمارات فکری و اندیشــهای و تمام
تالشهایی کــه بــراي امحاء نقــش عظیم
تمدن اســامی در زمینه علم و دانش صورت
میگیرد ،نقش تمــدن اســامی در تولید و
تبلور علم ،حقیقتی اســت انکارنشدنی و آثار
آن همچنان نــه تنها بر پیکره جهان اســام،
بلکه در کل دنیا مشهود اســت .مونت گمری
وات مورخ مشهور انگلیسی معتقد است پنهان
ســاختن یا انکار كردن این حقیقت ،اشــتباه
اســت .وی تصریح میکند که «من مسلمانان
را رقیبانی که به زور و سر زده وارد اروپا شدند
نمیدانم ،بلکه آنهــا را نمایندگان یک تمدن
با دســتآوردهای بزرگ میدانم که به خاطر
اعتبار منزلتشان در بخش وسیعی از کره زمین
مسلط شــدند و منافعشان به ســرزمینهای
مجاور نیز جریان یافت]8[».
اکنون باید این بــاور را در خود متولد و متبلور
كنيم که تمدن اســام آنچنــان تمدن غنی
و ســازندهاي بوده و هســت که نهتنها موجب
باروری و رشد خود اســت ،بلکه کل دنیا را نیز
تحت تأثیر خــود قرار خواهد داد .متأســفانه
امروز به دلیل فراموشــی هویت اصیل و ناچیز
شمردن ارزش داشــتههای خویش ،بیگانگان
گوی ســبقت را از تمدنی ربودهاند که زمانی
طالیهدار علــم و دانش بود و تمــام جهان را
تحت لوای علمی خود قــرار داده بود .از همه
مهمتر آنکه ما ایرانیــان فراموش کردهایم که
همواره بر تمدن اســامی تأثیرگذار بودهایم و
اکنون نیز بیش از همه قادر به احیاء این تمدن
خواهیم بود .پ .ژ .مناشه معتقد بود «ایرانیان

تمدناســامیتعدادزیادیکشــفیاتگرانبهاواختراعــاتدرهمهبخشهای
علومبهمغربزمینهدیهداد؛ اما شاید ارزشمندترینآنها اسلوبتحقیقاتعلم
طبیعیاستکهمنجربهشناختقوانینطبیعتوتفوقوکنترلآنهاگردید.

بقایای تمدن تلطیف شــده و پــروردهای به
اســام تحویل دادند که بر اثر حیاتی که این
مذهب در آن دمید جــان تازهای گرفت]9[».
اکنــون نیز ایران بــه عنوان قلــب این تمدن
بیش از همه باید در تالش باشد تا تمدن نوین
اســامی را بازتولید كند .در این راستا باید به
اســام حقیقی برگشــته و همچون گذشته،
بدون تعصب بــراي اخذ علم تــاش كنيم و
نگذاریم که در اندیشــههای دیگری که نهتنها
متعلق به ما نیســت ،بلکه حتی گاه در تضاد با
ماســت ،مغروق گردیم .براي رسيدن به اين
آرمان توجه به چند نكته ضروري است:
 )1اولین قدم باور داشــتهها و هویت خویش و
سپس بازگشت به ارزشهای اصیل است.
 )2توجه به فریضه علم اســت که در اســام
راستین بارها بدان تأکید شده است.
 )3گشــایش و توســعه مراکز علمی در اقصی
نقاط.
 )4مراودات علمی بدون تعصب.
 )5اخذ علم از غیر.
 )6تالش بــرای تعمیم و بومیســازی علوم
میتواند ما را در این راستا یاری كند .همچنین
باید توجه داشــت که تقلید صــرف از علوم و
اندیشــه دیگری ،اندک اندک موجب تسخیر
اندیشه و فراموشــی منظومه فکری خویشتن
میشود .امروزه چهارچوب تفکری رایج ،تقلید
صرف از منظومههای اندیشه غربی است ،این
درحالی است که تمدن اسالمی میراثی غنی از
اندیشــه را در خویش دارد .در مراکز علمی ما
بارها و بارها تفکرات غربــی ترجمه و تدریس
میشــود ،غافل از آنکه نگاه و منظومه فکری
اندیشــمندانی همچون فارابــی ،ابنخلدون،
مولوی ،شــریعتی ،مطهری و  ...راهگشای ما
خواهند بود.
 )7با بازخوانی اندیشــهها و ســنن فکری این
اندیشــمندان اســت که میتوانیم خود را از
یوغ نگاه یوروسنتریک رها سازیم و پاسخی از
جنس خودمان برای معضالت خویش بیابیم.
[]10
 )8باید خود را از نگاه شــعائرمأب رها كرده و
در عمل ،علــم را به میدان آوریــم و فراموش
نکنیم که اســام و تعالیم آن ،جهانی و برای
تمامی ادوار است و تمســک بدان میتواند ما
را دوباره به اوج برســاند .همانطور که امروزه

در زمینههای مختلف علمی نص صریح قرآن
مورد توجه بسیاری از اندیشمندان غربی قرار
گرفته است و راهنمای آنان است ،در حالی که
ما خود میراث خویشــتن را فراموش و دست
طلب به ســوی دیگری دراز كردهایم  .پیشینه
علمی و تمدن غنــی و تعالیم اصیل اســام،
اهرمی است بس مســتحکم که با توسل بدان
قادر خواهیــم بود دوباره در قلــه علم و دانش
قرار گیریم ،به شــرط آنکه خود را از یوغ نگاه
اروپامحورانــه برهانیم و هویت و داشــتههای
خویش را باور نماییم و بدانها تمسک جوییم
و در راستای اعتالی آنها بکوشیم.
[ .]1قربانــی ،زینالعابدیــن ،)1354( ،تاریخ
فرهنگ و تمدن اســامی ،دفتر نشر فرهنگ
اسالمی ،ص .11
[ .]2توین بی ،آرنولــد ،)1356( ،تحقیقی در
باب تاریخ ،ترجمه وحیــد مازندرانی ،تهران:
توس ،صص .127-126
[ .]3داوری اردکانی ،رضــا ،)1357( ،فارابی
مؤســس فلســفه اســامی ،تهران :انجمن
حکمت و فلسفه ،صص  2و .27
[ .]4صرفــی ،محمدتقــی ،)1375( ،تمدن
اســامی از زبان بیگانــگان ،قم :دفتر نشــر
برگزیده ،چاپ سوم ،ص .106
[ .]5زرینکــوب ،عبدالحســین،)1385( ،
کارنامه اســام ،تهران :انتشــارات امیرکبیر،
چاپ یازدهم ،ص .49
[ .]6مطهری به نقل از حسیننژاد محمد آبادی،
حمید («،)1385رابطه علــم با فرهنگ و تمدن
اســامی از دیدگاه شــهید مطهــری» ،مجله
اندیشه حوزه ،مهر و آبان  ،1385شماره .60
[ .]7جعفریــان ،رســول ،)1393( ،علــم در
تمدن اسالمی ،تهران :نشر علم ،ص .14
[ .]8وات ،ویلیــاممونتگمری ،)1370( ،تأثیر
اسالم بر اروپای قرون وسطی ،ترجمه حسین
عبدالمحمــدی ،قم :مؤسســه آموزشــي و
پژوهشي امام خمينی ،صص  9و .16
[ .]9بهنام ،عیســی ،)1386( ،تمدن ایرانی،
تألیــف جمعی از خاورشناســان فرانســوی،
تهران :علمی و فرهنگی.
[ .]10میــری ،ســید جــواد ،)1394( ،ما و
فارابی :فراسوی نگاههای کارمندوارانه به علوم
انسانی ،تهران :جامعهشناسان.
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نسبتزبانفارسی
باتمدناسـالمی

یکی از دغدغههای رهبــر انقالب وضعیت کنونی
زبان فارسی است ؛ ایشان دو سال پیش در دیدار با
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی گفتند« :زبان
استانبول
فارسىیکروزىازقسطنطن ّی هآنروز،از
ِ
آنروز،زبانعلمىبودهتاشبهقا ّر ههند...درآستانه
مرکز حکومت عثمانى -زبان رسمى در یک برههطوالنىاى از زمان ،زبان فارسى بوده .در شبه قا ّرهى
هندبرجستهترینشخصیتهابازبانفارسىحرف
میزدند ...ا ّما ما در کانون زبان فارسى ،داریم زبان
فارسى را فراموش میکنیم ».در این گزارش مروری
داریم بر دیدگاه سه نفر از کارشناسان درباره نسبت
زبانفارسیباتمدناسالمی.

بیگمان مهمتریــن و اصلیتریــن دلیلی که
تاکنون موجــب مانــدگاری و نامیرایی زبان
فارســی شــده ،وجود ادبیات غنی و ریشهدار
فارسی اســت .تردیدی نیســت که چنین آثار
ارزشــمندی در خأل پدید نیامده و یکشــبه
آفریدهنشدهاند،بلکههریکازآنهاثمرهوبازده
فرهنگ و تمدنی پویا و رو به رشــد بوده است .از
این روســت که درمییابیم هرگاه تمدنی پویا و
تأثیرگذار باشد ،الجرم زبان آن قوم نیز در مسیر
حرکت تمدنی همان قوم ،بالنده خواهد شــد.
فرهنگ و ادب یکــی از اصلیترین نمودارهای
پویایی تمدن است .نشانههای دیگر مانند علم،
سیاست،نیروینظامیوجمعیتنیزاگرهمپای
صـادق کـرمیار
فرهنگ و ادب و هنر رشد داشته باشد ،میتوان
نویسنده
باور داشــت که تمدن آن قوم نهتنها پویاست،
بلکه بر دیگر تمدنها نیز تأثیر خواهد گذاشت

زبان و هویت
ملتها

لزوم تقویت جایگاه جهانی زبان فارسی
میشد در سالهای اول انقالب ،زبان فارسی را
یک اصل بااهمیت تلقی کرد که البته مشکالت
عدیده و جنگ ،فرصــت این همــه کار را از ما
گرفت .در سالهای اخیر نیز در جهت رسیدن
به یک زبان معیار و مشــترک میان کشورهای
فارسیزبان ایران و افغانســتان و تاجیکستان
قدمهایی اصولی و محکم برداشته نشده است
و هنوز برای رسیدن به شــرایط ایدهآل در این
زمینه باید کارهای زیادی انجام بدهیم .در کنار
بخش دولتی و حمایتهای آنــان ،باید بخش
خصوصــی و حتی تاجران و گردشــگران ما به
این نکته توجه ویژهای داشته باشند که از زبان
فارســی حمایت کنند .به هر حال شعر فارسی
به عنوان یک ابزار قــوی ،روزگاری این نقش را
بر عهده داشــت .میتوان با عنایت به ذهنیت
مردم منطقه ،از تلفیق درست شعر و موسیقی و
عرفانوتصوفریشهداروتوحیدینیزدرجهت
گسترشزبانوفرهنگفارسیوایرانیاستفاده
کردوبخشیازپیامانقالباسالمیوآرمانهای
انقالب و دین مبین اســام را نیز در این ظرف و
قالب تقدیم تشــنگان حقیقت کرد .بیشترین
تالش اســتعمار پیر در ســرزمینهایی مثل

علیرضا قزوه

شاعر
هند ،حذف زبان و فرهنگ فارسی و مسلمانی و
جایگزینکردن انگلیسی به جای این زبان بود.
آناندرکلکتهوپسازآنکهکمپانی استعماری
هند شرقی را راهاندازی کردند ،بالفاصله در کار
کتاب و انتشارات و فرهنگ و زبان کار کردند و تا
چند دهه فقط کتابهای فارسی چاپ کردند.
عدهای ایرانی و هندی را به اسم سفرنامهنویس
به فرنگ فرســتادند و جلوههای فرنگ را به رخ
آنها کشــيدند و کمکم با زبان اردو به استقبال
زبان انگلیســی رفتند و در سدههای بعد تقریباً
زبان فارسی را ممنوع کردند و کمکم زبان اردو را
نیزکنارگذاشتندودراداراتشانشرطاستخدام
را زبان انگلیسی عنوان کردند .ایکاش ما هم از
این نوع برنامهریزی در جهت درســت استفاده
میکردیم.
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و در گذر زمان بــر خردهتمدنها چیره خواهد
شد و آنها را زیر پوشــش خود قرار خواهد داد.
میگویند،تمدنروبهزوال،زباناینتمدنرانیز
در مسیر فروپاشی قرار میدهد و اساساً نشیب و
فراز یک زبان ،معلول علتهای گوناگونی نظیر
فروپاشی سیاسی ،اقتصادی ،علمی ،فرهنگی
و هنریست .از سوی دیگر ،حرکت واپسگرای
زباننیزمیتواندبرفروپاشیسیاسی،اقتصادی
و علمی تأثیر داشته باشــد؛ به این معنا که یک
سیاستمدار برای چیرگی بر حریف نیاز به زبانی
قدرتمند دارد ،یک اقتصاددان برای پیروزی در
عرصه اقتصادی نیاز به زبانــی پویا دارد تا بتواند
برزمیــنبازیاقتصــادیســیطرهیابدویک
دانشــمندبرایعرض هدانشخویشبایدزبانی
سختواســتوارداشتهباشــدتابتواندآنچهدر
ذهنداردباخطوزبانخویشانتقالدهد.

جایگاه زبان فارسی
در تمدن اسالمی
اگر توجه کنید که بسیاری از معارف
دینی به زبان فارسی به رشته تحریر
درآمده ،متوجه میشــوید که زبان
فارسی چقدرتوانســته در تحکیم
و ترویج معــارف اســامی در بین
کسانی که یا فارســیزبان بودند یا
فارسی را میدانســتند ،مؤثر باشد.
بــه همین دلیــل زبان فارســی در
بین کشــورهای دوردســت تمدن
اســامی ،پس از زبان عربی ،دومین
زبان مذهبی محســوب میشــود.
بهخصــوص در مناطــق ترکزبان
و شــبهقار ه هند این عالقــه به زبان
فارســی تا آنجا بود کــه تُرکهای
مســلمان در هرکجا کــه حکومت
تشــکیل دادند ،زبان فارسی را زبان
رســمی اعالم کردند .این را ،هم در
ترکان ازبک که در قرن دهم و اوایل
قرن یازدهم هجری در آسیای میانه
سلسله شــیبانی را تشــکیل دادند
میتوانید ببینید و هم در تیموریان
که قبل از آنها در قرن هشتم تا دهم

محمد رجبی

کارشناس زبانهای باستانی
بودند و زبان فارسی را در کل آسیای
میانه به عنوان زبان رسمی حکومت
اعالم کردند .در دولــت عثمانی نیز
که مناطق گستردهای از جهان را در
اختیار داشتند تا مدتها زبان رسمی
زبان فارســی بود .حتی در بوسنی و
هرزگوین که از متصرفات عثمانی آن
زمان بود و مردم آن هم اغلب مسلمان
بودند ،زبان فارســی آنقــدر رواج
داشت که ما بین دانشمندان و ادبای
آنها به افراد فراوانــی برمیخوریم
که شــرح مثنوی یــا حافــظ و آثار
دیگر بزرگان زبان و ادب فارسی را از
خودشانبهیادگارگذاشتهاند.
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صاحبنظروفعالدرحوزهفرهنگ

رهبريهمصاحبنظردرحوزهفرهنگهستندوهمدراينحوزهفعاليتداشتهاند.
ايشان در اوايل جواني «آيينه در قلمرو اسالم» را ترجمه کردهاند که البته این کتاب
ترجمهصرفنيست،بلکهافزودههايايشانآنراارزشمندتركردهاست.

گفت وگو

فرهنگ،زیربنای
تمدن نوين اسالمي

توگو با محسن مؤمنی شریف درباره دغدغههای فرهنگی مقام معظم رهبری،
گف 
نقش فرهنگ در پیروزی انقالب ،جایگاه آن در تمدن نوین اسالمی و ...
احمد رنجبر
وقتی از تمدن نوین اســامی حرف میزنیم زبان و فرهنگ جزو الینفک آن اســت .این مسئله در بیانات مقام
معظم رهبری همواره مورد تأکید بوده؛ گاهی به شــکل مصداقی و گاهی در قالب دغدغههای فرهنگی .سراغ
محسن مؤمنی شــریف رفتیم تا با او در این باره گفتوگو کنیم .دلیل این انتخاب ،مسئولیت فرهنگی مؤمنی
در حوزه هنری و نیز جایگاه او به عنوان کارشــناس و نویسندهای توانمند اســت .حوزه هنری از بدو تأسیس
تاکنون در زمینههای مختلف فرهنگ وهنر مثل تولید فیلمهای سینمایی ،تئاتر ،کتاب ،آثارتجسمی ،موسیقی
و  ...حضوری پررنگ داشته و از نهادهای تأثیرگذار فرهنگی محســوب میشود .با محسن مؤمنی شریف ضمن
گفتوگو درباره دغدغههای فرهنگی رهبری ،درباره نسبت فرهنگ با انقالب اسالمی هم صحبت کردیم.
مــردم ایران درســت جایی
بزرگتریــن و مهمتریــن انقالب
طول تاریخشــان را رقم زدهاند که
حاکمیت با دیــن و فرهنگ آنها
22

ســر عناد داشــت .از میان دالیل
متعدد انقالب سال  ،57تأثیرعامل
فرهنگی چه اندازه بود؟
انقالب مــا ،انقالبی فرهنگی اســت؛ یعنی در

شــرایطی که تحلیلگران سیاســی احتمال
چنین انقالبی را نمیدادنــد ،عامل فرهنگی،
انقالب اسالمی ایران را رقم زد .عوامل دیگري
هم مؤثر بودند ،اما نه بــه اندازه عامل فرهنگی.
به عبارتــی فاکتورهای اقتصادی ،سیاســی و
امنیتی ،مسائل برجســتهای نبودند که مردم
به خاطر آنها بــه خیابانها بریزنــد .نگرانی
مردم به خاطر فرهنگ مبتنی بر دینشان بود
و برای آن انقالب کردند و شــهید دادند .برای
همین در گونهشناســی انقالبهــای جهانی،
انقالب اســامی ایــران در ذیــل انقالبهای
فرهنگی دســتهبندی میشــود .کارشناسان
اذعان دارند آنچه باعث انقالب مردم ایران شد،
تاثیرپذیریشان از حماسه عاشــورا است .در
دوران جنگ تحمیلی هم ،آنچه باعث شد این
دوران مقدس شود فرهنگ عاشورایی بود.
متأســفانه بعد از جنگ به دالیلــی به فرهنگ
بیتوجهی شــد .ضمن اینکه دشــمن وقتی
نتوانســت در صحنــه جنــگ و تحریمهای
اقتصادی موفق شــود ،بــه کار فرهنگی روی
آورد تا باورهای مذهبی مــردم را متزلزل کند.
به گمان من فاجعه فرهنگی از همینجا شروع
شد و هیچگاه متوقف نشد.
یعنــی مســئوالن آن موقع
حواسشان نبود که جلوی فاجعه را
بگیرند؟
پذیرش قطعنامه و حــوادث بعد از آن به قدری
زیــاد و پیدرپی بود که فرصتی به مســئوالن
نظام نمیداد تا مردم را توجیه کنند .نکته بعد
که باعث ســرخوردگی مردم شــد ،اختالفات
میان برخی از مســئوالن بود .بعد از شــهادت
 72تن ،تا مدتها یک وحدتی میان مسئوالن
وجود داشــت ،اما در انتخابات مجلس ســوم
جناح بندیهای دو گروه و افشاگریهایشان
باعث یأس مــردم و رزمندگان شــد .خاطرم
هســت در دور دوم انتخابات مجلس سوم ،دو
لشــگر برای مرخصی به تهران آمــده بودند،
این رزمندگان به جای جنگ گرفتار انتخابات
و کارهای سیاســی شــده بودند .طبیعی بود
این رزمنــده بعد از بازگشــت دیگــر رزمنده
قبلی نیســت .اتفاقاً طولی نکشید که چند روز
بعد از این انتخابات ما فاو را از دســت دادیم و
شکســتهای ما در جبهه شروع شد که در نوع
خود بیسابقه بود.
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ریشهفرهنگیانقالب

انقالبما،انقالبیفرهنگیاســت؛یعنیدرشــرایطیکهتحلیلگرانسیاســی
احتمال چنین انقالبی را نمیدادند ،عامل فرهنگی ،انقالب اسالمی ایران را رقم زد.
عواملدیگريهممؤثربودند،امانهبهاندازهعاملفرهنگی.

تأثیر این جناحبندی روی مردم هم مشــخص
بود .اینهــا زمینههايــی بودند که دشــمن
رویشان انگشت نهاد و با عناوینی مثل اینکه
این شعارها آرمانهای دستنیافتنی هستند،
مــردم را مأیــوس کردنــد .وادادگــی برخی
مسئوالن و پیچششان از مواضع قبلی هم در
این زمینه مؤثر بود که زمینه برای کار دشمن
بیش از پیش فراهم شــد .در حوزه ادب و هنر
هم به ناگاه بخشهایی به دست مخالفان نظام
افتاد که شروع به مواجهه با ارزشها کردند.
در کنار همه اینها ،ایســتادگی و پایبندی به
آرمانهای انقالب باعث شــده دشــمن تا حد
زیادی ناکام شــود که در جای خود ارزشمند
است و باید آن را موشکافانه تحلیل کرد.
در ســالهای اخیــر به خاطر
مشکالت اقتصادی ،توجه مسئوالن
بیشــتر متوجه رتق و فتق معیشت
مردم شده و از آن طرف خود مردم
هم به ناچــار برای امــرار معاش،
فرهنــگ را از ســبد خانوار حذف
کردهاند .مســئوالن هم گویا از این
مقوله غافل هستند.
متأسفانه اغلب مســئوالن ما در بخش فرهنگ
اشــراف الزم را ندارند .نشــانههاي فراواني در
اينبــاره ميتوان يافت؛ از نحــوه بودجهبندي
در مجلــس و مناظرههای انتخابات ریاســت
جمهوری ميتوان فهميد كه فرهنگ در درجه
اول قرار ندارد .در حالــی که رهبري ميگويند
بايد سياســت و اقتصــاد و دیگر مســائل تابع
فرهنگ باشــد .متأســفانه این دیدگاه میان
مســئوالن وجود ندارد .براي همین وقتي يك 
بحــران پيش ميآيــد ،نخســتين چيزي كه
مورد بيمهــري قرار ميگيرد فرهنگ اســت.
اين را نميتوان منكر شد که برخی مسئوالن،
فرهنگ را چيز كماهميتي ميدانند ،در حالي
كه اگر به قدرت آن ايمان داشــتند ،اســتفاده
بســیار بهینهای ازآن میکردنــد .بنده اعتقاد
دارم مشكالت اقتصادي،اجتماعي ،سیاسی و
 ...از طريق اصالح فرهنگ مردم حل ميشود.
فرهنگ در حالــی جایگاهی
میان برخی مسئوالن ندارد که رهبر
انقالب مشــخص ًا درباره فالن فيلم،
كتاب ،كارگردان و یا نويسنده نظر
ميدهند .خود شما به عنوان کسی

که به اقتضای مســئولیت با ایشان
در ارتباط هســتید ،چه تعریفی از
دیدگاه فرهنگی رهبری دارید؟
رهبري اين ويژگي را دارند كه هم صاحبنظر
در حوزه فرهنگ هســتند و هــم در اين حوزه
فعاليت داشــتهاند .بــه عنوان مثال ،ايشــان
در اوايل جوانــي «آيينه در قلمرو اســام» را
ترجمه کردهانــد که البته ایــن کتاب ترجمه
صرف نيســت ،بلکه افزودههاي ايشــان آن را
ارزشــمندتر كرده اســت .يا كتاب بسيار مؤثر
ایشــان یعنی «طرح كلي انديشــه اسالمي»
نشان ميدهد اين شخصيت در حوزه فرهنگ
حرفها براي گفتن دارد .ايشان قدرت فرهنگ
و ابزاهاي فرهنــگ را ميدانند .بــرای همین
وقتي رمانی ميخوانند ،آن را براي لذت صرف
نميخواننــد؛ در واقع از طريق یــک رمان به
حقایق دیگــری پی میبرند .يكــي از راههايي
كه ايشــان به واقعبيني دربــاره جهان غرب
رسيدهاند ،مطالعه فراوان همين رمانها است.
خاطرم هســت چند سال پيش
مجيد مجيدي در مصاحبه با روزنامه
جام جم ،از وســعت نگاه رهبری در
برخورد با فیلمهای سینمایی گفته
بود.
اينها نشــان ميدهد كــه رهبری بــه واقع
فرهنگ را ميشناســند .ميدانيد كه ایشــان
از جوانــي عالقــه وافري بــه شــعر و ادبيات
داشتهاند .بنابراين ايشان صاحبنظر در حوزه
فرهنگ هســتند و چون در حوزه اجرا سابقه
درخشــاني دارند و كشــور و نظــام اجرايي را
خوب ميشناسند ،معموالً در كنار بيان دردها
و تهديدها ،فرصتها را هم برميشــمارند و راه
را نیز نشــان ميدهند .اين نكته بسيار مهمي
است كه ايشان برخالف بسياري از كارشناسان
فقط كليگويي نميكنند ،بلكــه راهحل ارائه
میدهند .ضمــن اینکه واقعيتهــا را وقتي
منتقدان مطــرح ميكنند ،فقط به بخشــي از
آن اشــاره دارند که عمدتاً نقاط منفي اســت.
در صورتی که نقاط مثبتــي هم وجود دارد كه
رهبري به آن اشــاره دارند ولي جبهه مخالفان
به آن توجهی ندارند.
مســئوالن چگونه میتوانند از
نگرش فرهنگی رهبری اســتفاده
کنند؟
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ايشــان نعمت بزرگي بــراي ما هســتند كه
بايــد بيشــتر قدرشــان را بدانيــم .اينگونه
نباشــد كه به گفتههايشــان گــوش كنيم و
زود فرامــوش كنيــم .گرفتاري ما اين اســت
كه حساســيتهايمان را از دســت دادهايم؛
اميدوارم همه ،از جمله شــوراي عالي انقالب
فرهنگي ،مسئوليتشان را قويتر انجام دهند
و پوياتر از پيش باشند.
به نظر شــما ریشــه دغدغه
فرهنگی رهبر انقالب چیست؟
قبل از هــر چیــز باید عــرض کنم که ايشــان
هميشــه درباره فرهنگ هشــدار دادهانــد و از
دغدغههايشــان گفتهاند و حاال نوبت ماست كه
آســتين باال بزنيم .از جمله نگراني ايشــان ،زبان
فارسي است .معتقدند كه ابعاد اين تهاجم خيلي
گسترده اســت و از نخبگان تا توده مردم را در بر
ميگيرد .مگر هدف اصلــي انقالب ما چیزی غیر
از ايجاد تمدن نوين اسالمي است؟ مسلماً تمدن،
زبان ميخواهد و اگر زبان مورد تهاجم قرار گيرد،
اساس تمدن ضربه ميبيند .ايشــان به توليدات
فرهنگــي و هنري مثل فیلم ،انيميشــن ،كتاب،
تئاتر و  ...اشاره و مختصات آنها را بیان میکنند.
طبیعی اســت که بعد از انتخابــات ،فرهنگ
خیلی آســیب میبیند؛ درســت یا غلط برای
جلــب آرای مــردم افشــاگریهایی صورت
میگیرد .متأسفانه نامزدها حواسشان نیست
که دارند ناخواســته همه دستاوردهای نظام را
زیر ســؤال میبرند .بعد از آن هم در هیاهوی
شــکل گرفته عدهای در رأس قــرار میگیرند
که ســنخیت چندانی با آرمانهــای انقالب
ندارند .اینهــا به بهانه عقالنیــت میخواهند
آرمانها را خدشــهدار کنند .ما باید در مقابل،
آرمانهایمان را برجســته کنیم .این آرمانها
عزت ملی ،اعتمــاد به نفس ملــی ،معنویت،
استقالل آزادی ،عدالت و  ...است .این آرمانها
کهنهشدنی هم نیستند ،منتهی باید طرح این
آرمانها توأم با عقالنیت باشد و نباید دیگران با
شعار عقالنیت به مقابله با آرمانهای ما بیايند.
قطعاً وابســتگی به دشــمن عقالنیت نیست،
دوستی با دشمن و دوست نشان دادن دشمن
(که فراوان در مطبوعات و آثار هنری شاهدش
هستیم) عقالنیت نیست .رهبری زودتر از همه
پی به این اتفاق میبرند و از جمله نگرانیهاي
ایشان ،همین مسئله است.

مقاممعظم
رهبریهميشه
دربارهفرهنگ
هشداردادهاندواز
دغدغههايشان
گفتهاندوحاال
نوبتمااستكه
آستينباالبزنيم.
ازجملهنگراني
ايشانزبانفارسي
است.معتقدندكه
ابعاداينتهاجم
خيليگسترده
استوازنخبگانتا
تودهمردمرادربر
ميگيرد.مگرهدف
اصليانقالب
ماچیزیغیراز
ايجادتمدننوين
اسالمياست؟
مسلماًتمدن،
زبانميخواهد
واگرزبانمورد
تهاجمقراربگيرد
اساستمدنضربه
ميبيند
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علومانسانیدرتمدناسالمی

تمدناســامیازلحاظ«خاستگاهومنبعمعرفتی»
تولیدعلومانسانیِ اسالمیدر ّ
موجهمیانروشهای
نیزخصوص ّیتتمایزبخشــیدارد.آنهاتوانستندتناسبی ّ
«تجربی»و«عقلی»و«وحیانی»برقرارکنندوازهریک،درموضوعمرتبطبهرهببرند.

مقاله

بازسازیتجربه
درخشانتاریخیـمعرفتی
تمدن اسالمی در ساحت تولید علم
آمو زههای امروزین ّ
مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
انسانی اسالمی ،دســتکم از زاویه دو رویکرد انجام میشود؛ یکی «رویکرد نظری و
مطالعه و تأمل درباره علوم
ِ
قیاسی» دیگری «رویکرد تجربی و اســتقرایی» .هر یک از این دو رویکرد ،مزایا و فوایدی دارند و نباید به بهانه
گرایش به یکی ،دیگری را نفی کرد یا به حاشیه راند .چه بسا مسئلههایی که برای ّ
حل آنها و اتقان هرچه بیشتر
پاسخها ،بتوان به هر دو رویکرد تکیه کرد و به این ترتیب ،پژوهش دقیقتر و معتبرتری را عرضه کرد.
در میان مباحث مرتبط با تولید علوم انسانی اسالمی،
مســئلههای مختلفی وجود دارد که برای حل آنها
میتوان از هر دو رویکرد نظری (قیاســی) و تجربی
(اســتقرایی) بهره گرفت ،اما از آن ميان ،بحث درباره
انســانی اســامی و «ســازوکارها و
«امکان» علوم
ِ
روشهــا»ی تولید و تحقّق آن ،مهمتر و اساســیتر
انسانیاسالمی،چنانچه
هستند.درزمینهامکانعلوم
ِ
تمدن اسالمی ،معارف
اعتالی
اثبات شود که در دوره
ّ
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و علومی که از ســنخ علوم انسانی باشــند و هویّت
اسالمی نیز داشته باشــند ،وجود و تحقّق داشتهاند،
انسانی اســامی به اثبات رسیده است.
امکان علوم
ِ
آنچه از پی میآید ،سلســله یافتهها و استنباطهایی
اســت که از غور در این تجربه تاریخــی ـ معرفتی به
دستآمدهاست.
    1قواعد و ســازوکار تولید علوم انسانی« ،جعلی»
و «وضعی» نیســتند؛ یعنی چنین نیست که انسان

هر طور که «بخواهد» ،همان بشــود .علوم انسانی،
مستقل از «خواســت» و «اراده» انســانی ،هویّت و
منطقی درونی دارد که انســان باید به «کشــف» و
همت بگمارد و مقاصد و غایات خود
«شناسایی» آن ّ
را در چارچوب همین هویّــت و منطق درونی ،طلب
کند.بهعبارتدیگر،تولیدوابداععلومانسانی،مبتنی
بر «ســاختار»ی اســت که از «طبع» و «سرشت»
روند شکلگیری علوم انســانی برمیخیزد و انسان
تصرف در این طبع و سرشــت ،عاجز اســت .آری،
از ّ
ماهیت و محتوایی داشته
چه
انســانی
علوم
که
این
ّ
باشد ،وابســته به گرایشهای ارزشی و ایدئولوژیک
انسان است ،چراکه علوم انســانی ــ برخالف علوم
طبیعی و علوم پایه ــ علوم ارزشی و فرهنگی هستند
واقعیتهای جهان انسانی را بیشتر ــ و نه به صورت
و ّ
بینی شــخص عال ِم
ن
جها
و
ارزش
دریچه
از
ــ
مطلق
ِ
توصیف و فهم میکنند .اما روند شکلگیری و تولید
علوم انســانی ،چنیــن حکمی نــدارد و تابع عالیق
و تمایالت ما نیســت .به عنوان مثــال ،اینکه علوم
انســانی ــ بلکه تمام علوم ــ مبتنی بر یک سلسله
«اصول موضوعه» یا «مبادی» هستیشــناختی و
معرفتشناختی هستند و خلق این اصول موضوعه
یا مبادی« ،نقطه آغاز» تولید علوم انسانی است ،امر
«قهری» و «اجتنابناپذیر» اســت و ما باید خود را با
چنین «اقتضای ساختاری» ،تطبيق دهيم .ما هرگز
نمیتوانیم اراده کنیم که این سلسله مبادی ،در علوم
انسانی اثر کند و یا به لحاظ منطقی ،متأثّر از خود علوم
تمدن اسالمی ،به
انسانی باشد .مســلمانان در دوره ّ
ذهنیت قوی منطقی و فلسفی خویش ،چنین
دلیل ّ
درکصوابوعميقيازعلومانسانیداشتند.
    2شاید اشکال شود که متف ّکران مسلمان در دوره
تمدن اسالمی ،به دنبال «ابداع» و «تأسیس»
اعتالی ّ
صنف جدیدی از علوم انســانی نبودند؛ بلکه آنها در
میراث و اندوخته معرفتی دیگران ،نظر «انتقادی» و
خالقیت ،نکتهها و لطایفی
«اصالحی» داشــتند و با
ّ
را افزودند و حاصل ناخواســته ایــن «تهذیبها» و
انسانیاسالمیبود.بنابراین،
«تکمیلها»تولیدعلوم
ِ
«نیتمندانه» ،علوم انسانی اسالمی
آنان «آگاهانه» و ّ
را نیافریدند .پس ما نیز نبایــد از ابتدا ،چنین قصد و
انگیزهای در ســر بپرورانیم و در پی تأسیس و ابداع
باشیم .پاسخ این است که بر فرض ،این تص ّور صحیح
باشد ،نمیتوان نتیجه گرفت تنها مسیر ممکن برای
تولید علوم انسانی اســامی ،مسیر تهذیب و تکمیل
است و نباید از آغاز ،در پی تأسیس و ابداع بود .تولید
علوم انسانی ،یک مقصد واحد است ،اما چه بسا بتوان
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سازوکارتولیدعلومانسانی

قواعدتولیدعلومانسانی«،جعلی»و«وضعی»نیستند؛چنیننیستکهانسانهر
طور «بخواهد» ،همان شود .علوم انسانی ،مستقل از «خواست» و «اراده» انسانی،
همتبگمارد.
منطقیدرونیداردکهانسانبایدبه«کشف»و«شناسایی»آن ّ

از مســیرهای گوناگون به این مقصد رسید.از طرف
ذهنیت و
دیگر ،اینگونه نیســت که به طور کامل ،به ّ
متقد ِم مسلمان دسترسی و اشراف
انگیزه متف ّکران ّ
داشته باشیم و بتوانیم قاطعانه ادعا کنیم که آنان به
دنبال تأسیس علوم انســانی نبودند .چه بسا آنان به
این ّنیت به عرصه نظریهپردازی انتقادی و اصالحی
پا نهادند ،اما در نوشتههای خود به این ّنیت ،تصریح
و یا حتی اشــارهای نیز به آن نکردهاند .نکته ســوم
اینکه ،شــکلگیری رویکــرد تأسیســی ،معلول
اجتماع ،علل و دالیل مختلف اســت و یکی از آنها
ت ّنبه تاریخی به صورت اســتقالل فکری و فرهنگی
و جلوگیری از تهاجمات ایدئولوژیک علوم انســانی
«تنبه»
رقیب است .شاید در آن دوره تاریخی ،چنین ّ
و «خودآگاهی»ای در میان متف ّکران مسلمان ایجاد
نشده بود ،اما امروزه که این حالت پدید آمده ،چرا باید
آن را دفع کرد و این درک و فهم را میراند؟ و اشــکال
چهارم اینکه رویکرد تأسیســی ،به لحاظ منطقی،
هیچ تضّ اد و اصطکاکی با طبع و سرشت علوم انسانی و
یا روند شکلگیری آن ندارد و نمیتوان دلیل منطقی
اقامه کرد که علوم انســانی ،تنها از مســیر تهذیب و
اصالحپدیدمیآید،ونهچیزدیگر.
محرک
دینی،
و
ایمانی
    3اندیشــهها و انگیزههای
ّ
متقد ِم مســلمان در تولید علم بود.
بزرگ متف ّکران ّ
اسالم ،هسته مرکزی فرهنگ عمومی جامعه را در آن
دوره تاریخی تشکیل میداد و اسالم نیز ،توصیههای
مکرر نســبت به علمآموزی داشــت .کاری که آیین
ّ
اســام و شــخص پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله
و ســلم) کرد این بود که «طلب علــم» را به «فریضه
دینی» (امر واجب) بدل ســاخت و آن را «فضیلت»
و «عبادت» شــمرد .در چنین حالتی ،مســلمانان
که عالقه وصفناپذیری به آیین اســام داشــتند،
خودبهخود برانگیخته میشــوند و به ســوی علم،
مشتاقمیگردند.
انســانی
علوم
تولید
به
نیز
«ترجمــه»
    4فرآیند
ِ
ّ
متقد ِم مسلمان،
ران
ک
متف
کرد.
فراوان
کمک
اسالمی
ّ
به واســطه فرآیند ترجمه ،با نظریات و آراء گوناگون
آشــنا شــدند و موضوعات و محموالت شاخههای
مختلف علوم انســانی را فراگرفتند .بدیهی اســت
که «تضارب و تقابل اندیشــ هها» تأثیری شــگرف
بر شــکوفایی و رشــد تف ّکر علمی دارد و بسیاری از
اندیشههای نو و مبدعانه ،معلول این فرآیند هستند.
حاکمیت سیاســی از ترجمه ،چندان
اگرچه قصــد
ّ
مطلوب نبــود و نمیتوان تمام آنچه کــه در اینباره
رخ داده را حمــل بر علمدوســتی خلفای عباســی

سیاســی پنهان
کرد ،اما حاصــل کار با انگیزههای
ِ
این خلفا ،تطابق نداشــت .بنابراین ،ترجمه روندی
نامطلوب و مذموم نیست ،بلکه «تف ّکر ترجمهای» و
«ترجمهبسندگی»و«تقلید»و«دنبالهروی»،سزاوار
متقدم
هیچ قوم اندیشنده و خالقی نیست .متفکران ّ
مسلمان ،ترجمه را به مثابه مرحلهای برای دانستن
و آگاهی یافتن هرچه بیشتر و وسیعتر فرض کردند،
اما در ترجمه« ،متوقــف» نماندند و به مصرفکننده
فرآوردههای علمی و معرفتی ســایر اقــوام تبدیل
نشدند.
ّ
5
متقــد ِم مســلمان ،هرگــز دچــار
ــران
ک
  متف
ّ
«مرعوبیت نظری» نشدند
و
فرهنگی»
«خودباختگی
ّ
و رونــد ترجمه و آشــنایی با اندیشــههای بیگانه ،به
شکلگیریاحساسحقارتوخودکمتربینیدرآ نها
نینجامید .آنها با «جسارت» و «شهامت» مثالزدنی،
اندیشــههای دیگران را مطالعه میکردنــد و از غور و
تع ّمق در آنها دست نمیکشــیدند ،اما در عین حال،
«اقتباس محض» نیز خو نگرفته بودند و
به «تقلید» و
ِ
«تکرار»و«ترجمه»رافضیلتنمیشمردند.متف ّکران
متقد ِم مســلمان ،با تکیه بر مایههــا و اندوختههای
ّ
اسالمی خود که از قرآن کریم و آموزههای پیامبر اکرم
(ص) فراگرفته بودند« ،حاشــیهزنی و تعلیقهنویسی
انتقادی» را به ســ ّنت علمــی رایــج در جامعه خود
تبدیل کرده بودنــد و از مواجهه با هیچ اندیشــمند و
اندیشــهای ،هراس به دل راه نمیدادند .خودباختگی
و احساس تهیمایگی ،شهامت اظهارنظر و رویارویی
معرفتی را از انسان میستاند و او را در معرفت و تکرار،
متوقف میســازد .این همان بیماری مزمنی است که
مسلمانان در دوره تاریخی اخیر ،گرفتار آن شدهاند و
تمدن غرب ،هیچ ســخنی
تص ّور م 
یکنند که در برابر ّ
برای عرضه ندارند و باید همچنان در جایگاه شاگردی
بنشینند و حرفهای استاد را فهم کنند .تا هنگامی که
حالت روانشناختی در میان مسلمانان وجود داشته
انسانی اسالمی امیدوار
باشد ،نمیتوان به تولید علوم
ِ
انسانی غربی ،دچار کاستیها و تعارضها و
بود .علوم
ِ
تمدن
نتوانسته
نیز،
عمل
در
و
است
فراوان
های
کژی
ّ
غربی را به سعادت جمعی نایل کند و به انسان معاصر
موجه و قانعکنندهای ارائه کند .با
غربی ،نظام معنایی ّ
این حال ،بسیارند مسلمانانی که علوم انسانی غربی را،
محض و مطلق میدانند و بر این باورند که ما باید
علم ِ
بهاینعلوموفادارباشیمودرامتدادشانحرکتکنیم.
    6نخســتین محفل علمی در میان مسلمانان ،در
«مدینه» و توســط پیامبر اکرم(ص) شــکل گرفت
و مطالعه «قرآن کریم» و تحقیــق در آن ،علمی بود
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که آن حضرت بدان پرداخت .پس از این ،ائمه اطهار
(سالم اهلل علیهم) به تدریج و در دورههای بعد ،دامنه
علوم اسالمی و علوم غیراسالمی را گسترش دادند و
مباحثات و تأ ّمالت علمی ،بســط چشمگیری یافت.
در اثر روند ترجمه علوم بیگانه نیز ،مســلمان شوق
بیشــتری برای فراگیری و تف ّکر پیدا کردند .در این
میان ،مسئله مهم آن است که مســلمانان در مدت
زمان اندکی بــه مرحله «نظریهپردازی مســتقل و
مبدعانه»رسیدندوبهتولیدوزایشعلمیپرداختند.
به طور کلّی ،روند تولید علم شامل روندهای طبیعی
و جهشی است؛ «روندهای طبیعی» ،چندین قرن به
طول میانجامد ،اما در «روندهای جهشی» ،در زمان
تمدن
بسیار کمتری علم تولید میشود .آنچه که در ّ
اسالمی واقع شد را باید مبتنی بر روند جهشی تولید
علم قلمداد کرد که به حــق ،از اقتضائات و امتیازات
متف ّکران مســلمان است .مستشــرقان ،آنگاه که
در اینباره تدقیــق کردهاند و به تأ ّمــل پرداختهاند،
نتوانســتهاند اعجاب خویش را از شتاب خیرهکننده
تمدناسالمیپنهانکنند.
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تمایزبخشی
ّ
مســلمان ،نه همچون متف ّکران یونان باســتان،
دچار «عقلبسندگی» شدند و از مطالعات عینی
و تجربی غفلت ورزیدند ،و نــه همچون متف ّکران
متجدد ،به «تجربهبســندگی» گرایش پیدا
غرب
ّ
کردند و معارف عقلی را انــکار کردند؛ و نه همانند
هر دوی آنها از «وحی الهی» روگردان شــدند و
به ورطه خویشبنیــادی فروغلتیدند .متف ّکران
متقد ِم مســلمان توانســتند بر اســاس فرهنگ
ّ
موجه میان روشهای
اسالمی ،توازن و تناســبی ّ
«تجربی» و «عقلی» و «وحیانی» برقرار کنند و از
هر یک ،در موضوع همخوان و مرتبط بهره ببرند.
تمدن اســامی،
اگرچه متف ّکران مســلمان در ّ
عالقه وافری به قرآن کریم داشتند ،اما به درستی
دریافته بودند که این کتاب آسمانی ،نه تنها معارف
عقلی و تجربی را نفی نمیکنــد ،بلکه براي آنها
کاشفی ِ
ت معرفتشناختی» قائل است
«حجیت و
ّ
ّ
و به قطع ،اســتفاده آنها را تجویز میکند .برخی
متقدم
تحلیلگــران تاریخی به غلط ،متف ّکــران ّ
مسلمان را به «نقلمحوری» و یا «تجربهگریزی»
متّهم میکنند ،اما این اتّهامــات با میراثی که این
متف ّکــران از خود به جــا نهادهانــد ،هماهنگ و
متناسبنیست.
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پیامبراکرم(ص)
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بعد،دامنهعلوم
اسالمیوعلوم
غیراسالمیرا
گسترشدادندو
مباحثاتوتأ ّمالت
علمی،بسط
چشمگیرییافت.
دراثرروندترجمه
علومبیگانهنیز،
مسلمانشوق
بیشتریبرای
فراگیریو ّ
تفکر
پیداکردند

25

مرحلهاولانقالباسالمی

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

تحلیل

الگو و اسوه میشــویم« :لتکونوا شهداء علی
ال ّناس» آن وقت مرحله بعــدی ،ایجاد دنیای
اســام اســت .فرآیند تحقق تمدن اسالمی،
همینطور قدم به قدم به نتایــج نهایی خود
نزدیک میشود( ».بیانات در دیدار کارگزاران
نظام )1380/9/21،با توجــه به تأکید فراوان
مقام معظم رهبری در بیانات متعدد ایشــان،
میتوان چنین نتیجه گرفت که مسیر تحقق
تمدن اسالمی از منظر ایشان ،مسیری روشن
و گام به گام است که هر مرحله از آن مقدمه
تحقق مرحله بعدی است.

حیات طیبه

فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
زهرا علیپورمقدم
جامعه الزهرا(س) قم

با بررســی و مطالعه دیدگاههای مقام معظم رهبری میتوان دریافت؛ فرآیند تحقق هدفهای اســامی،
یک فرآیند طوالنی و البته دشوار است .ایشان به دفعات و در موقعیتهای مختلف ضمن ،تأکید بر اینکه
هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی ایجاد تمدن نوین اسالمى است ،بر این باورند که تحقق این تمدن
اسالمی نیازمند عبور از زنجیر ه منطقى است.
«حلقه اول ،انقالب اسالمى است ،بعد تشكیل
نظام اسالمى ،بعد تشكیل دولت اسالمى ،بعد
تشــكیل جامعه اســامى و بعد تشكیل امت
اسالمى است .این یك زنجیره مستمرى است
كه به هم مرتبط اســت ( ».بیانات در دیدار با
دانشگاهیان اســتان کرمانشاه )1390/7/24
ایشان در سخنان دیگری ضمن تأکید بر گذر
از مراحل فوق در تحقق تمدن نوین اسالمی،
به تبیین ایــن مراحل پرداختــه و معتقدند
«قدم اول که پرهیجانتر و پرســروصداتر از
26

همه اســت ،ایجاد انقالب اسالمی است .قدم
بعدی ،ترتّب نظام اسالمی بر انقالب اسالمی
است؛ یعنی ایجاد نظام اســامی ،که گفتیم
نظام اســامی ،یعنی هندسه عمومی جامعه،
اسالمی بشود؛ که این هم شــد .قدم بعدی ـ
که از اینها دشــوارتر اســت ـ ایجــاد دولت
اســامی اســت .بعد از این مرحلــه ،مرحله
تأللؤ و تشعشــع نظام اســامی است؛ یعنی
مرحله ایجاد کشور اسالمی .اگر این مرحله به
وجود آمد ،آنوقت برای مســلمانهای عالم،

مرحله اول انقالب اسالمی
از منظر مقــام معظم رهبری اولیــن گام در
مســیر تحقق تمــدن نوین اســامی ،ایجاد
انقــاب حقیقی و بــه معنای واقعــی کلمه
اســامی اســت که نتیجه شــناخت مردم
جامعه از شرایط زمانشــان و عدم تحمل آن
شرایط است .بنا بر بینش اسالمی ،حرکتها
و تحــوالت اجتماعی بــا آگاهیهــا و ایمان
تضمین میشــود .آنچه که انســانها را وارد
میدان مبارزه میکند و تحــوالت تاریخی را
به وجود مــیآورد و نظامهایی را به نظامهای
دیگری بدل میکند ،خشــم کــور طبقاتی
نیست؛ مبارزه آگاهانه و روشن بینانهای است
که با معرفت صحیح و با ایمان کامل در میان
انســانها به وجود میآید( .بیانات در سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی)62/11/12،
«منظور از انقالب اســامى ـ كــه حلقه اول
اســت ـ حركت انقالبــى اســت؛ واال به یك 
معنا انقالب شــامل همه این مراحل میشود.
اینجا منظور مــا از انقالب اســامى ،یعنى 
همان حركــت انقالبى و جنبــش انقالبى كه
نظام مرتجع را ،نظام قدیمى را ،نظام وابســته
و فاســد را ســرنگون میكند و زمینه را براى 
ایجاد نظــام جدید آماده میكنــد( ».بیانات
در دیدار با دانشــگاهیان اســتان کرمانشاه
)1390/7/24
انقــاب اســامی دارای مشــخصهها و
خصوصیاتی اســت کــه نهتنهــا در باورهای
عمیق اسالمی ریشــه دارد ،بلکه پتانسیل آن
را نیــز دارد که بهمثابه ریشــهها و پیامدهای
تمدن اسالمی محسوب شــود از منظر ایشان
این مشــخصهها عبارتند از« :اسالم محوری،
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آرمانهاىاسالمى

بعد از آنكه دولت اســامى تشكیل شــد ،تعهدش این اســت كه جامع ه اسالمى را
تحققبخشد.جامع هاسالمىیعنىجامعهاىكهدرآن،آرمانهاىاسالمى،اهداف
اسالمى،آرزوهاىبزرگىكهاسالمبراىبشرترسیمكردهاست،تحققپیداكند.

استقالل سیاســی ،مردم ساالری ،خودباوری
علمی و اعتماد به نفس ملــی ،عظمت یافتن
ایران در جهان ،مباره با تهاجم فرهنگی وقتی
در یک کشــور این پایهها گذاشته شد ،آنگاه
این ملــت میتواند امیدوار باشــد که بر روی
این پایهها بنای یک تمــدن عظیم و جدید را
میتواند پایهگذاری کند».
«مهمتریــن این خصوصیات همیــن ثبات و
استقامت و ایســتادگی اســت .اگر این شد،
انقالب بــرای دیگران الگو واقع خواهد شــد؛
واال برقهایی که یکجا بزند و خاموش بشود،
خیلی نمیتواند الگوســازی کنــد ،انقالب ما
اینطور بوده اســت .انقالب ما توانسته است
الهامبخش باشــد ،الگوساز باشــد واین بر اثر
ثبات و اســتقامت و ایســتادگی بــر اصول و
پایههای اصلی است که این انقالب به وسیله
امام اعالم کرد( ».بیانــات در خطبههای نماز
جمعه)1389/11/15 ،
یکی دیگر از ویژگیهای انقالب اسالمی ایران
که مقام معظــم رهبری بــر آن تأکید دارند
«اسالمی بودن» است« .پیش از انقالب ،نظام
حاکم بر کشــور یک نظام اسالمستیز عمقی
بود .آنها با ظواهر خیلی کاری نداشــتند ،اما
از لحاظ عمق ،حقیقتاً دنبال زدن ریشــههای
ایمان اســامی مــردم بودنــد ...انقالب آمد
نقطه مقابل آنها ،اسالم را محور اداره کشور
قــرار داد؛ محــور مدیریت قــرار داد؛ احکام
و قوانین اســامی ،معیار و مالک رد و قبول
قوانین کشــور و معیار عمل مجریان کشــور
اســت( ».بیانات در خطبههــای نماز جمعه
تهران)89/11/15
ایشــان همچنین بیــان میکنند کــه« :ما
دید خاصــی در تحلیل و تفســیر انقالبمان
داریم؛ این تفســیر فقط مخصوص انقالب ما
نیســت ،تفســیر همه انقالبهای مردمی و
بهخصوص انقالبهای اســامی است .ما دید
جامعهشناســی مادی را از انقالبها منسوخ
میدانیم .تفســیر انقالب ،یک تفسیر اسالمی
و الهی است .ما انقالب را یک تحول اخالقی،
فرهنگی و اعتقــادی میدانیم کــه به دنبال
آن تحول اجتماعی و اقتصادی و سیاســی و
آنگاه رشــد همه جانبه ابعاد انسان میآید».
(بیانات در ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
)62/11/12

مرحله دوم نظام اسالمی
مرحله بعد در تحقق تمدن اســامی ،ایجاد
نظام اســامی اســت که مقام معظم رهبری
تحقق آن را به دنبال تمدن اســامی ضروری
دانسته و تفاوت اساسی انقالب اسالمی ایران
با ســایر انقالبهای ناکام جهان را در همین
اصل نظام اســامی میدانند .از منظر ایشان،
انقالب ،زمانی به هدف حقیقی خود میرسد
که بر مبنای اصولی متعالی باشــد .ایشان در
تبیین این مســئله میفرمایند« :حلقه بعد،
نظام اسالمى اســت .منظور من در اینجا از
نظام اسالمى ،یعنى آن هویت كلى كه تعریف
مشــخصى دارد ،كه كشــور ،ملت و صاحبان
انقالب ـ كه مــردم هســتند ـ آن را انتخاب
میكنند .در مورد ما ،مردم ما انتخاب كردند:
جمهورى اســامى .جمهورى اسالمى یعنى 
نظامى كه در آن ،مردمساالرى از اسالم گرفته
شده است و با ارزشهاى اسالمى همراه است.
ما از این حلقه هــم عبور كردیــم( ».بیانات
در دیدار با دانشــگاهیان اســتان کرمانشاه
)1390/7/24
«نظــام اســامى پــس از انقالب اســامى 
تشكیل شد .شورش انقالبى و نهضت انقالبى 
مىتوانست انجام بگیرد ،اما نظام غیراسالمى 
تشــكیل شــود .خیلى جاها این طور شده؛
در الجزایــر همین طور بود .امــا بعد از آنكه
نهضت به نتیجه رسید ،كســانى كه اعتقادى 
به مبانى تفكر اسالمى نداشتند ،آمدند قدرت
را در دســت گرفتند .اینجا هم همین كارها
داشت مىشد .داشــتند حركت مىكردند كه
اصطالح خودشــان یك جنبش كارگرى و
به
ِ
یك حركت كارگرى را بر این حركت عمومى 
تغلیب كنند و همــان فرمولى كه در روى كار
آمدن نظامهاى سوسیالیستى در دنیا معمول
اســت ـ یعنى انقالب طبقه كارگــر ـ تحقق
بدهند و بعد هم یك چند نفر ســر كار بیایند؛
منتها امام را محاسبه نكرده بودند؛ لذا سخت
ضربه خوردند ولى نظام اســامى تشــكیل
شد( ».بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیئت
وزیران )1384/6/8
مقام معظــم رهبری وجود نظام اســامی را
ضروری دانســته و آن را معیار اجــرا و رکن
تصمیمگیری کشــور میداننــد و معتقدند
نظام اسالمی عالوه بر شکل ،که همان ارکان
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حکومت و قانون اساســی است ،محتوایی نیز
دارد که به معنای اسالمی شدن متن زندگی
مردم است.
نظام اسالمى یعنى اینکه معیار و مالك اجرا
و اركان تصمیمگیرى در كشــور معلوم شــد
چیســت؛ اركان حكومت ـ قــوه مجریه ،قوه
مقننه ،رهبرى ،قوه قضاییــه و دیگر اركان ـ
چیده شد و قانون اساســى آمد همه اینها را
تثبیت كرد؛ لذا پایهگذارىهاى اصولى انجام
گرفت .این نظام اســامى فقط شكل نیست؛
محتوایى دارد؛ یعنى كارهایى باید در واقعیت
زندگى مردم انجام بگیــرد( .بیانات در دیدار
رئیس جمهور و هیئت وزیران)1384/6/8
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به آیهای از
شاخص «نماز ،زکات ،امر به
قرآن کریم ،چهار
ِ
معروف و نهی از منکر» را به عنوان «ترجمان
و شــاخصهای شــکلدهنده هندسه نظام
اسالمی» برشمردند و افزودند :خداوند متعال
وعده داده اســت ،هر ملتی را کــه دارای این
شاخصها باشــد ،نصرت دهد و از زیر سلطه
قدرتمندان جائر خارج کند.
ایشان تأکید کردند :هر یک از این شاخصها
دارای جنبههای فردی و همچنین اجتماعی
هســتند که در نظامسازی اســامی ،نقش
مؤثری دارنــد( .بیانات در اجتمــاع زائران و
مجاوران حرم رضوی )1394/1/1
مرحله سوم دولت اسالمی
سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسالمی
ایجاد دولت اسالمی است .معناى شعار دولت
اســامى این اســت كه ما مىخواهیم اعمال
فردى ،رفتار بــا مردم ،رفتار بیــن خودمان،
و رفتــار بــا نظامهــاى بینالمللــى و نظام
ســلطه امروز جهانى را بــه معیارها و ضوابط
اســامى نزدیكتر كنیم .این شــعار ،بسیار
باارزش اســت( .دیدار رئیس جمهور و هیئت
وزیران)1384/6/8
مقــام معظــم رهبری دولــت اســامی را،
مجموعهای از همه کارگزاران کشــور دانسته
و آن را منحصــر در قوه مجریــه نمیدانند.
«منظور از دولت اســامى این اســت كه بر
اســاس آنچه كه در دوره تعیین نظام اسالمى 
به وجود آمد ،یك قانون اساســى درست شد؛
نهادهــا و بنیانهاى اداره كشــور و مدیریت

سومینمرحله
درتحققتمدن
نویناسالمی
ایجاددولت
اسالمیاست.
معناىشعار
دولتاسالمى
ایناستكهما
مىخواهیم
اعمالفردى،
رفتاربامردم،
رفتاربین
خودمان،ورفتار
بانظامهاى
بینالمللىو
نظامسلطه
امروزجهانى
رابهمعیارهاو
ضوابطاسالمى
نزدیكتركنیم.
اینشعار،بسیار
باارزشاست
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اسالمیشدنمتنزندگی

تحلیل

مقاممعظم
رهبریدرتوضیح
مفهوم«هدف
میانه»میافزایند
که«مهمترین
مسئولیتاین
جامعهایناست
كهانسانهابتوانند
درسایهسارچنین
اجتماعى،چنین
حكومتى،چنین
فضايى،بهكمال
معنوىوكمال
الهىبرسند؛
كه«:ماخلقت
الجنواالنس ّال
ّ
لیعبدون»؛بنابراین
هدفنهايى،همان
عبودیتاستو
هدفقبلازآن،
ایجادجامعه
اسالمىاست،كه
هدفبسیاربزرگ
وبسیاروااليى
است
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كشــور معین شــد .این مجموعــه نهادهاى 
مدیریتى ،دولت اســامى اســت .در اینجا
منظــور از دولــت ،فقط قوه مجریه نیســت؛
یعنى مجموع دســتگاههاى مدیریتى كشور
كه اداره یك كشور را برعهده دارند ،بلكه همه
كارگزاران نظام اســامى را شامل مىشود».
(بیانــات در دیدار با دانشــگاهیان اســتان
کرمانشاه )1390/7/24
پس از پیروزى انقالب اســامى و تشــكیل
نظام اســامى كه با همت و هوشــیارى امام
راحل(ره) و مــردم صورت گرفت ،تشــكیل
دولت اسالمى به عنوان زمینهساز شكلگیرى 
كشور اســامى ،همواره مورد نظر مسئوالن
نظام بوده است و گامهایى در این راه برداشته
شده اســت .ایشــان تحقق دولت اسالمى را
امرى محتوایى و منوط به انطباق جهتگیرى 
و عمــل كارگزاران نظــام با مبانى اســام و
اهداف انقالب برمیشمارند.
رهبر معظم انقالب اسالمى در همین زمینه،
عملكــرد كارگــزاران را در رفتــار و زندگى 
مردم ،كام ً
ال تأثیرگذار دانســته و میافزایند:
«اگر مســئوالن و مدیران كشــور نتوانند در
رفتار و گفتــار به نصاب الزم و در خور شــأن
جمهورى اســامى برســند ،نباید مــردم را
مالمت كنند چــرا كه اگر كارگــزاران نظام،
حقیقتاً اسالمى شدند ،رفتار مردم هم ،بالطبع
اسالمى مىشود و كشــور نیز اسالمى خواهد
شد»( .بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیئت
وزیران.)1384/6/8
مقام معظم رهبری با بیان اینکه دولت ،یعنی
مسئوالن قوه مجریه ،قوه قضاییه ،قوه مقننه،
که مجموع اینها دولت اسالمی است ـ سهم
خوبی از حقایق اسالمی و ارزشهای اسالمی
را دارنــد؛ اما بر ایــن باورند که مســئوالن و
کارگزاران نظام باید  بیشتر به سمت اسالمی
شــدن و مؤمنانه زندگی کــردن بروند و روح
زندگی علوی ـ یعنی عدالت ،تقوا ،پارســایی،
پاکدامنی ،بیپروایی در راه خدا و میل و شوق
به مجاهدتِ در راه خدا ـ را در خود زنده کنند.
(بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
مسئوالن نظام)83/8/6
از نگاه مقام معظم رهبری تالش و اقدام براى 
تشكیل دولت اسالمى از همان روز اول شروع
شد؛ منتها افت و خیز و پیشــرفت و عقبگرد

مقاممعظمرهبریوجودنظاماسالمیراضروریدانستهوآنرارکنتصمیمگیری
میدانند و معتقدند نظام اسالمی عالوه بر شــکل ،که همان ارکان حکومت و قانون
اساسیاست،محتوایینیزداردکهبهمعنایاسالمیشدنمتنزندگیمردماست.

داشته اســت؛ در جاهایى موفق و در برههای
ناموفق بوده است .ایشان همچنین معتقدند،
اینکه اســم ما دولت اسالمى باشــد ،كافى 
نیســت؛ واال قبل از ما چند دولت جمهورى 
اســامى دیگــر در منطقــه مــا و آفریقا و
ِ
جاهاى دیگر وجود داشــته و االن هم هست.
بنابراین اســم ما دولت اســامى باشد ،كافى 
نیســت؛ باید عمل و جهتگیرى ما اسالمى 
باشــد .اگر در اینها اختالل پیدا شد ،حركت
مســتمر و مداوم و پویندهاى كه الزم است تا
دولت اســامى به صورت كامل شكل بگیرد،
دچار مکث مىشود و طبعاً كار عقب مىافتد.
اســامى كامل بــه معناى واقعى 
البته دولت
ِ
كلمه ،در زمان انســان كامل تشكیل خواهد
شــد( .بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیئت
وزیران)1384/6/8
مرحله چهارم جامعه اسالمی
بعد از آنكه دولت اســامى تشــكیل شد،
مســئولیت و تعهد این دولت اســامى این
اســت كه جامعه اســامى را تحقق بخشد.
جامعه اســامى یعنــى جامعــهاى كه در
آن ،آرمانهاى اســامى ،اهداف اســامى،
آرزوهاى بزرگى كه اســام براى بشر ترسیم
كرده اســت ،تحقق پیدا كند .جامعه عادل،
برخوردار از عدالت ،جامعــه آزاد ،جامعهاى 
كه مــردم در آن ،در اداره كشــور ،در آینده
خــود ،در پیشــرفت خــود داراى نقشاند،
داراى تأثیرند ،جامعــهاى داراى عزت ملى و
اســتغناى ملى ،جامعهاى برخوردار از رفاه و
مبراى از فقر و گرســنگى ،جامعهاى داراى 
پیشــرفتهاى همهجانبه ـ پیشرفت علمى،
پیشــرفت اقتصادى ،پیشــرفت سیاسى ـ و
باالخره جامعهاى بدون سكون ،ركود و توقف
و در حال پیشــروى دائم؛ این آن جامعهاى 
است كه ما دنبالش هستیم .البته این جامعه
تحقق پیدا نكرده ،ولى ما دنبال این هستیم
كه این جامعه تحقق پیدا كند .پس این شد
مهم میانه ما.
هدف اصلى و ِ
مقام معظم رهبری در توضیح مفهوم «هدف
میانه » میافزایند که «مهمترین مســئولیت
این جامعه این است كه انســانها بتوانند در
سایهســار چنین اجتماعى ،چنین حكومتى،
چنیــن فضايى ،به كمــال معنــوى و كمال

الجن و االنس
الهى برســند؛ كه« :ما خلقــت ّ
ّال لیعبــدون»؛ بنابراین هــدف نهايى ،همان
عبودیت است و هدف قبل از آن ،ایجاد جامعه
اسالمى اســت ،كه هدف بسیار بزرگ و بسیار
وااليى است .خب ،وقتى یك چنین جامعهاى 
به وجود آمد ،زمینه براى ایجاد امت اسالمى،
یعنى گسترش این جامعه هم به وجود خواهد
آمد( .بیانات در دیدار با دانشــگاهیان استان
کرمانشاه )1390/7/24
مرحله پنجم تمدن اسالمی
آیــتاهلل خامنهای ،مبنای تمدن اســامی را
در راســتای مقیاس جهانی انقالب اســامی
تحلیل  میکننــد« .برای این ملــت ،قضیه
بنای یک نظام و تمدن اســامی و یک تاریخ
جدید یک قضیــه جدی اســت .آن را جدی
بگیرید .یــک وقت در کشــوری ،یکی کودتا
میکند و نظامی بر ســر کار میآید ،آن نظام
چند صباحی هســت بعد هم میرود یا یکی
دیگر از او تحویــل میگیرد و همــه چیز به
حال اول برمیگردد .امــا آنچه در ایران اتفاق
افتاد مســئله یک حرکت عظیــم در مقیاس
جهانی اســت( ».بیانات در روز ملی مبارزه با
استکبار )73/8/11،البته نتیجه این حرکت را
جهانگشــایی و تصرف ممالک دیگر ندانسته
که تجربه جمهوری اســامی در چند ســال
گذشــته این را نشــان میدهد .این خصلت
ناشی از پیام جهانی است که در بطن انقالب
وجود دارد.
مقام معظم رهبری در سخنان و دیدگاههای
خود ،مفهوم «حیــات طیبه» را نتیجه احیای
تمدن اســامی میدانند و بیان میکنند که
«حیات طیبه معنایش این نیست که کسانی
فقط نماز بخوانند ،عبادت کنند و اص َ
ال به فکر
زندگی و مادیات نباشــند ،نــه ،حیات طیبه،
یعنی آن ملتی که تالش میکند ،ســازندگی
میکند ،صنعت و بازرگانی و کشــاورزی را به
اوج میرســاند ،قدرت علمی و تکنیکی پیدا
میکنــد ،پیشــرفتهای گوناگــون در همه
جهت به دســت مــیآورد ،امــا در همه این
حاالت ،دل او هم با خداست و روزبهروز هم با
خدا آشناتر میشــود .این هدف نظام اسالمی
است( ».بیانات در اجتماع زائران امام رضا(ع)
)1370/1/29
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اندیشه

افقروشنایران

تأملیدرویژگیهایمنحصربهفردانقالباسالمی

اثر :حسن روح االمین

یادداشت

ارادهخدا
و انتخابمردم

گفت وگو

تبلور
اوجایثار
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بررسی ساختار قدرت
در انقالب اسالمی

با ایزدهی درباره سبک زندگی و
الگوی انقالب اسالمی

جاهلیت
سعودی
عربستان چرا شیخ نمر را به
شهادت رساند؟

تحلیل
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تمایزانقالبایرانبادیگران

یادداشت

تفاوت اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران با نظامهای تئوکرات و مستبد
دوران پیش از رنســانس در این اســت که این نظام نوپا مشروعیت خود را از
اسالممیگرفتومقبولیتعینیتبخشیخودراازمردم.

که هم از نظر محتوا و هم از نظر شــکل ،تفاوتهایی
بنیادینمیانآنهاوجوددارد.
پدیدهنودرتاریخ
انقالب اســامی با همه عظمــت آن ،پدیدهای نو
در تاریخ چند هزار ساله ایران اســت؛ انقالبی که با
فروپاشاندننظام 2500سالهشاهنشاهیوتأسیس
جمهوری اســامی ،نقطه عطفی در تاریخ ایران و
جهان اسالم به شــمار میرود .افزون بر این ،انقالب
اسالمی نظام سلطه جهانی سیصد ســاله را نیز به
چالش کشیده و در نبرد سیاســی و فکری توانسته
اســت بر نظام جهانی تأثیــر انکارناپذیری بگذارد؛
ضمن آنکه در تاریــخ مدون بشــری نیز تحولی
شگرفت ایجاد کرده و به گفته مقام معظم رهبری ما
را در یک پیچ عظیم قرار داده است .از همین روست
که باید انتظار داشت انقالب اسالمی دستاوردهای
کالنیبهجامعهجهانیعرضهدارد.

اراده خدا و انتخاب مردم
بررسی ساختار قدرت در انقالب اسالمی
دکتر منوچهر محمدی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران
بررسی دســتاوردهای انقالب به دو روش ممکن است؛ یکی به روش بررســی ک ّمی تغییر و تحوالتی است که در ابعاد
مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی به وجود آمده است که عمدت ًا به صورت آماری ارائه میشود و روش دوم
بررسی دستاوردهای کالن انقالب اسالمی است .شیوه اول ،شیوه مفیدی اســت و منابعی نیز در این زمینه به رشته
تحریر درآمده اســت ،اما عالوه بر آن ،نگاه کالن در افقی فراتر از تغییر و تحوالت خاص ،امری ضروری اســت .در این
نوشتار از جنبه کالن به این موضوع نگریسته میشود.
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بارها بر داشتن
نگاه کالن انقالب اسالمی تأکید داشتهاند و داوری
درست نسبت به عملکرد ،توفیق و کارآمدی انقالب
اسالمی را جز با یک نگاه کالن امکانپذیر نمیدانند.
بیگمان انقالب اسالمی به اعتراف دوست و دشمن
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و همــه مورخان و اندیشــمندان علوم سیاســی ـ
اجتماعی ،از بزرگترین و در عیــن حال نادرترین
حوادث تاریخ معاصر و بلکه تاریخ بشــری اســت.
چنانچه ایــن انقالب را به مفهوم مدرن آن با ســایر
انقالبهای بــزرک جهان بســنجیم ،درمییابیم

تأثیراتپیروزیانقالباسالمی
پیروزی انقالب اسالمی در ایران که با قیام گسترده
تودههــای عظیــم و یکپارچه مردم و بــه رهبری
هوشــمندانه یک مرجع بزرگ تقلید شکل گرفت،
تحول عظیمی در ساختار سیاسی ـ اجتماعی کشور
به وجود آورد و بنیانهای جدیدی را پی ریخت که نه
در تاریخ گذشته کشور پیشینه داشت ،و نه در تاریخ
جهان معاصر .بیش از ســه قرن این نظریه پذیرفته
شده بود که دموکراسی و حاکمیت دینی یا به بیانی
دیگر حاکمیــت مردم و حاکمیت خــدا ،آنچنان
ناســازگارند که امکان آشــتی و تفاهم میام این دو
وجود ندارد و بشــر باید یکی از آن دو را برگزیند ،اما
انقالب اســامی به اثبات رســاند که با اراده ملت و
قیام همگانی میتوان حاکمیت خداوند (به معنای
حاکمیت دینی ،نه تئوکراسی) را با تکیه بر خواست
عمومیمستقرکردونشاندادکههیچگونهتعارضی
میان این دو وجود ندارد .بر همین اســاس میتوان
حاکمیت خداوند را بر پایه اراده و خواست تودههای
مردم ایجاد کرد و مردمســاالری دینــی را هم در
شکلگیری نظام سیاسی دینی و هم در شکلگیری
نظاماجتماعیتحققبخشید.
از آن رو کــه امپراتوریهای واتیــکان و عثمانی به
نام دین در قرون وســطا مدتها بر جامعه جهانی
ســیطره داشــتند و بر جوامع غربی و اسالمی جفا
میکردند ،نوعی بیزاری از هر حکومت دینی ایجاد
شده بود .اما رنسانس در سال 1648توانست زمینه
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مردمساالریدینی

پسازپیروزیانقالببهدلیلتوطئههایگوناگون،بیدرنگاقداماتالزمبرای
نظامسازی بر مبنای مردمساالری دینی آغاز شد و در کمتر از یک سال تمامی
نهادهایجدیدشکلگرفتوتثبیتشد.

الزم را برای فروپاشــی هر دو امپراتوری فراهم کند.
این نظریه مــورد قبول همه اندیشــمندان غربی و
حتی اندیشــمندان جهان قرار گرفته بود که دوره
حکومت به نام دین پایان یافته و به تاریخ پیوســته
اســت و از آن رو باید حکومتهای دینی را فقط در
موزه تاریخ جستجو کرد .با شــکلگیری و توسعه
نظامهای سکوالر و مادیگرا ،نظریه جدایی دین از
سیاســت (حتی بعدها ضدیت با دین) فراگیر شد و
بدین سان نظرات الهی جای خود را به پوزیتیویسم
واثباتگراییدادتاجاییکهنیچهگفت:خدامرد!
حتی در جوامع اســامی که امکان تفکیــک دین از
سیاســت وجود نداشت ،تشــکیل حکومت دینی به
آینده دور و دوران ظهور حجت خدا موکول گردیده بود.
این اوضاع ،نــه در دوران مدرنیته و نــه در دوران بعد از
مدرنیته،بههیچرومیدانیبرایبازگشتدینبهصحنه
سیاســت باقی نگذارد .بدین ترتیب انسان ،جایگزین
خدا شد و دموکراسی بر پایه انســان خدایی ،به جای
حاکمیت الهی و حکومتهای تئوکرات ـ که مترادف
با دیکتاتوری مذهبی بود ـ گســترش یافت .هیچکس
حتی به خاطرش خطور نمیکرد که در دوران پیشرفت
عظیم علم و فناوری و در عصر فضا ـ که ناشی از توفیقات
بشر در دوران مدرنیســم بود ـ کسی یا جامعهای ندای
بازگشت به دین و حاکمیت الهی را ســر دهد و بتواند
دین و مردمســاالری را آشــتی دهد ،ولی این رؤیا با
انقالباسالمیدرسال1357تحققپذیرفت.
ملتایرانخواستارحکومتدینی
ملت مسلمان ایران در شعارها و بیانیههایشان نه تنها
خواستار ســرنگونی رژیم منفور پهلوی بودند ،بلکه
نظام جایگزین را نیز آشــکارا و یکصدا مشخص و
مطرح میکردند .آنها نهتنها بازگشت به حکومت
الهی و حاکمیت دین را میخواســتند ،بلکه ماهیت
و محتوا و همچنین برنامه و سیاســتهای آن را بر
پایه دو شعار معروف «اســتقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی» و «نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی»
بیهیچ ابهامی اعالم میداشــتند .امام خمینی(ره)
نیز چند سال پیش از آن در نجف اشرف و در سلسله
درسهاي حوزوی خود ،با طــرح نظام والیت فقيه،
نوع حکومت دینــی جدیدی را تئوریــزه کرده بود.
عینیت یافتن چنین امــری و قبول ایــن امر برای
بســیاری از نخبگان و روشــنفکران و حتی علمای
دینی ،دور از تصور و بســیار دشــوار بود؛ بهویژه که
این نظام نوپدیــد و مردمی ،معارضه خــود را ،هم
با دیکتاتوریهــای موجود و هم با سیاســتهای

سلطهجویانه و اســتعمارگرانه جهان استکباری ،از
همان روزهای آغازین شــروع کرده بود .انقالبها
عموماً در گام نخست به ساختارشکنی میپردازند،
تا مدتها بعد از سقوط رژیم پیشــین و پس از نابود
کردن همه آثــار آن ،دورهای از هــرج و مرج را پیش
رو دارند و انقالبیون نیز بــر ایجاد نظم جدید و کمال
مطلوب اصــرار نمیورزند و اگر هــم نظام جدیدی
شــکل میگیرد ،خیلی زود فرومیپاشد؛ چنانکه
در انقالب فرانسه ســالی یک قانون اساسی تدوین
میشد و ســرانجام نیز بعد از  10ســال هرج و مرج،
دیکتاتوری مطلق ناپلئونی بر ســر کار آمد .همین
سرنوشت نیز برای سایر انقالبها رقم خورده است.
پس از پیروزی انقالب به دلیل توطئههای گوناگون
داخلــی و خارجــی ،بیدرنگ اقدامــات الزم برای
نظامسازی بر مبنای مردمســاالری دینی آغاز شد
و در کمتر از یک ســال تمامی نهادهای جدید ـ آن
هم از طریــق انتخابهای دموکراتیــک و مردمی ـ
شکل گرفت و تثبیت شد .در این مدت کوتاه ،هفت
انتخاباتبرگزارشد.ایندرحالیبودکهساختارنظام
قبلی سســت و لرزان گردیده و ساختار نظام جدید
هنوزشکلنگرفتهبودوهرجومرجناشیازتحریکات
دشمنان داخلی و خارجی و ضد انقالب ادامه داشت.
رهبری انقالب به منظور کاهش هزینههای ناشی از
آشفتگی دوران انتقالی ،با تشکیل شورای انقالب و
دولت موقت پیش از سقوط کامل رژیم پهلوی ،اجازه
نداد تا ســاختار اداری و نظامی رژیم گذشته کامال از
هم فروبپاشد و بدون مدیریت بماند؛ چنان که حتی
برای اعاده حیثیت به نیروهای مسلح ،روزی را برای
آشتی با ملت تعیین کرد که روز ارتش نام گرفت .در
آن روز نیروهای مسلح به خیابانها آمدند و به جمع
برادراندینیوایمانیخودپیوستند.
تأسیسنهادهایانقالبیومردمی
از آنجا که نهادهای باقیمانده از رژیم گذشــته ـ به
دلیل تضعیف روحیه ـ کارآمدی الزم را نداشــتند و
نمیتوانستندپاسخگوینیازهاوتقاضاهایفزاینده
تودههای مردم باشــند ،در کنار ســاختار موجود
هرکجا که ضرورت ایجاب میکرد ،نهادهای انقالبی
و مردمی شکل گرفتند؛ مانند کمیتههای انقالب در
کنار شــهربانی و ژاندارمری ،سپاه پاسداران انقالب
اســامی به موازات ارتش ،دادگاههــای انقالب در
کنار دادگستری ،جهاد ســازندگی در کنار وزارت
کشــاورزی و عمران روســتایی و نیز بنیاد مسکن
انقالب اســامی به مــوازات وزارت مســکن .این
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نهادهای انقالبی با تثبیت نظام جمهوری اســامی
عموماً در نهادهای همطراز خود ادغام گردیدند ،یا
اینکه مأموریت آنها از یکدیگرند تفکیک شد .پس
از آنکه مردم در  12فروردیــن  58با اکثریت قاطع
 98درصد آرا به نظام جمهوری اسالمی رأی مثبت
دادند ،بیدرنگ مجلس خبرگان برای تدوین قانون
اساسیتشکیلشد.باوجودکارشکنیهایلیبرالها
در دولت موقت ،در کمتر از ســه ماه این سند مهم
مترقی و افتخارآمیز تهیه و به رأی مردم گذارده شد
و تأیید گردید .این سند که با اصالحاتی جزئی تا 10
سال بعد از تصویب همچنان پابرجا ماند ،امروز نیز به
عنوان الگویی از یک نظام سیاســی ـ دینی توانسته
همه نظریههای اندیشمندان غربی و غربزده را زیر
سؤال برد و نشان دهد که نهتنها دوره حاکمیت دین
و خدا به پایان نرسیده ،بلکه تنها راه حل چالشهای
فراروی جامعه بشری بازگشــت به دین و پذیرفتن
حاکمیت خداســت .در این نظام جدید در تحقق
ارزشهای اسالمی ،از تجربیات موفق دنیای معاصر
نیز استفاده شد و چون نظام جمهوری از نظر مردمی
بودن ،از ســایر نظامهای موفقتر به نظر میرسید،
نوع نظام نیز تحت عنوان جمهوری اسالمی انتخاب
گردید .از ســویی با تبیین جایگاه برتر برای والیت
فقیه ،رهبری نظــام را آنگونه تعریف کردند که هم
مردمی باشد و هم دینی .در این طراحی ،حاکمیت
الهی از طریق والیت مطلقه فقیه و با اراده و خواست
مردم اعمال میگردد .تفاوت اساسی نظام جمهوری
اسالمی با نظامهای تئوکرات و مستبد دوران پیش
از رنســانس در این بود که این نظام نوپا مشروعیت
خود را از اسالم میگرفت و مقبولیت عینیتبخشی
خود را از مردم .با این همه ،نظام جمهوری اسالمی
بیهیچ تعصبی از تجربیات موفــق در غرب به ویژه
اصل تفکیک قوا ـ که برگرفته از انقالب فرانسه بود ـ
بهره جست و با توزیع قدرت میان سه قوه ،از تمایالت
احتمالیودیکتاتورمآبانهقوهمجریهجلوگیریکرد.
با وجود فضاسازیها و تبلیغات دشمنان و مخالفان و
لیبرالهایسکوالرکهمیکوشیدندنظامجمهوری
اسالمی را با نظامهای مســتبد دینی قرون گذشته
مطابقت دهند و با حمله به اصل حاکمیت و والیت
مطلقه فقیه سمت و سوی آن را در جهت حاکمیت
دیکتاتوری ترسیم کنند ،عم ً
ال ثابت شد که نهتنها
والیت فقیه به سمت دیکتاتوری گرایش نمییابد،
بلکه به گفته امــام خمینــی(ره) ،از دیکتاتوری و
انحرافات رؤســای جمهوری و صاحبان قدرت نیز
جلوگیریمیکند.

ملتمسلمان
ایران در شعارها
وبیانیههایشان
نهتنهاخواستار
سرنگونیرژیم
منفورپهلوی
بودند،بلکهنظام
جایگزینرانیز
آشکارا و یکصدا
مشخصومطرح
میکردند
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گفت وگو

در پی گشودن افقهاي جدید
ویژگیهایمنحصربهفردانقالباسالمیدرگفتوگوباموسینجفی
نفیسه امامی
انقالبهایی که تا قبل از انقالب اســامی در ســطح جهان روی دادند ،یا انقالب مارکسیستی بودند یا
اصالحاتی بر اساس لیبرالیسم .انقالب اســامی ،مفهوم انقالب را در جهان عوض کرد .انقالب اسالمی،
ایده مارکسیستی را که «دین ،افیون تودههاست» ،شکست .امروزه این مسئله کام ً
ال مشخص شده است.
در گفتوگو با دکتر موسی نجفی ،رئیس پژوهشکده اندیشــه سیاسی و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی و نویســنده کتابهای مختلفی درباره انقالب اسالمی مانند انقالب فرامدرن
و تمدن اسالمی (موج چهارم بیداری اســامی) ،آموزه :شرقشناسی نوین و انقالب اسالمی و مؤلفههای
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و  ،...به بررســی ویژگیهای انقالب اسالمی در مقابل دیگر انقالبهای
ایران و جهان پرداختهایم.
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آقای دکتر! انقالبهای مختلفی
در ســطح جهان روی داده است که
مهمترین آنها انقالب فرانســه،
انقالب روســیه و انقالب انگلیس
و انقالب اســامی ایــران و اخیرا ً
انقالبهایی در ســطح منطقه است
كه به صورت دومینو رخ داد .ویژگی
متمایز انقالب اسالمی در مقایسه با
این انقالبها چیست؟
انقالبهــا بر ســه دســتهاند -1:انقالبهای
اقتصــادی -2 ،انقالبهــای سیاســی و -3
انقالبهای معنــوی .در نــوع اول انقالبها؛
یعنی انقالبهای اقتصادی ،گروهی که منافع
اقتصادی دارند علیه وضع موجود َعلَم اعتراض
برمیافرازنــد .در انقالبهای سیاســی ،مثل
انقالبهای فرانســه و انگلیــس ،اگرچه عامل
اقتصادی نقــش دارد ،اما وجه سیاســی آنها
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نه مدرن نه پست مدرن

انقالب اسالمی دقیقاًخود را ادامهدهنده راه پیامبران و امامان معصوم میداند .چنین
انقالبی ،نه انقالب مدرن است نه پست مدرن؛ چرا که پست مدرنیته نیز نقاد مدرنیته
استودرپیآرمانهایدینیومعنوینیست.

بسیار پررنگتر اســت ،به همین علت در بطن
انقالب فرانسه ،اعالمیه جهانی حقوق بشر رشد
میکند؛ اما انقالبهای معنوی ،ممکن اســت
ارزشی باشند و انقالب سیاســی و اقتصادی را
هم در خود داشــته باشــند .انقالب اســامی
ایران ،مجموعهای از هر سه این انقالبهاست؛
بدین معنا کــه در انقالب اســامی ،آرمانها
و ارزشهای دینــیای مطرح میشــود که به
نوعی بــه دو وجه دیگر ـ یعنی اقتصــاد از زاویه
دین و معنویت ـ نگریسته میشود .مردم ایران
میگفتند که ما تغییر سیاســی میخواهیم و
رژیم شــاه باید برود؛ اما این تغییر باید بر اساس
یک سلســله ارزشها صورت گیرد .در حقیقت
اسالمی بودن ،مطلوب جامعه ایران بوده است.
از مباحثی که در ماهیت و ذات انقالب اسالمی
ارزش و اهمیــت بســزایی دارد ،بحث معنویت
گرایی و حضــور دیــن در عرصــه اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی اســت .توجه به این موضوع
و تمرکــز بــر آن ،میتوانــد به نوعــی جوهره
افولیابنده تمدن غربی را جلوهگر ســازد؛ زیرا
مهمترین پایه گفتمان مدرن ،بحث سکوالریزم
و خدشــهناپذير بودن آن در حیات سیاســی و
فکری مغرب زمین و دنیای مدرن است .با توجه
به تمنای عالمگیر شدن مدرنیزم ،شکلگیری،
تکوین و رشد انقالب اســامی ممکن است در
مقابل و درســت در تضاد با حیات و وجود غرب
تلقی و تفسیر شود.
ویژگی منحصربــه فرد انقالب
اســامی ،وجه دینــی آن بود که
برخالف روند سکوالریســم جهانی
روی داد .بــا وجود ايــن ،برخی از
کارشناسان غربی ســعی دارند القا
کنند که انقالب اســامی حرکت به
سمت مدرنیته بوده است.
اگر انقالب اســامی واقعیتی غیرسکوالر است
که به احیــای معنویت نظــر دارد ،بههیچوجه
در افق مدرنیته قابل طرح نیســت .اص ً
ال قبل از
پدیده انقالب اسالمی ،انقالب دینی نداشتهایم.
پدیده انقالب اســامی در زمانــی اتفاق افتاده
اســت که مدرنیته وجههای جهانی داشت .این
یک اتفاق جدید اســت که غربیهــا هم آن را
میبیننــد ،اما انکار میکنند .به نظرم مشــکل
غربیها با مــا در مســائلی مانند هســتهای و
ســاح اتمی و  ...نیست؛ بلکه مشــکل آنها با

اصل انقالب اسالمی اســت که میخواهد افق
جدیدی در بسته شدن افق مدرنیته ایجاد کند.
آنها در واقع بــا طرز تلقی انقالب اســامی از
انسان مشکل دارند.
مدرنیته در غرب ،ادامه ســنت غربی است ،اما
غربیها لزومــی نمیبینند که به ســنت خود
رجوع کنند .ســنت بــرای آنها مرده اســت.
مدرنیته برای آنها در افق ســنت زاده نشــده
است .ســهم کشــورهای اســامی از غرب و
مدرنیته این اســت که غربیها نمیپذیرند در
کنــار فرهنگ مــدرن ،فرهنگهــای دیگری
نیز وجود داشــته باشــد .به هر روی اگر انقالب
اســامی از مدرنیته تأثیــر میپذیرفت ،باید
جنس آن از جنس مدرنیتــه ميبود؛ یعنی باید
تکامل مدرن مشروطه میشد ،نه تکامل دینی
مشروطه.
انقالب اســامی با خــرد ابزاری و عقــل نقاد
میانهای نــدارد و آنهــا را نقد میکنــد .اص ً
ال
وقتی کل گفتمان مدرن را نقد میکند ،انقالب
اســامی جهانی میشــود؛ به این علــت که با
فطرت انسانها ســروکار دارد و انسان را در یک
ساحت خاص محدود نمیکند .در تفصیل این
امر باید کار کرد و این وظیفــه مهم حوزویان و
دانشگاهیان است.
مبانی مدرنیته از جنس فرهنگ ما نیست ،بلکه
به تفکر ،جامعه و فرهنگ دیگــری تعلق دارد.
به بیان دیگــر مدرنیته با هســته و ذات ملی و
هویت ما ناســازگار اســت .مدرنیته از فرهنگ
خاص ،تاریــخ خاص ،جامعه خــاص و مردمی
خاص حکایت میکند .در واقع برخالف ادعای
طرفداران مدرنیته ،مدرنیته جهانی نیســت،
هرچند داعیه جهانی بــودن دارد .مدرنیته در
مشروطه رشد کرد ،اما در انقالب اسالمی جایی
برای رشد و نفوذ پیدا نکرد.
انقالب اســامی در افق مشــروطه و مدرنیته
نیست ،مشــروطیت ،واکنش اســامی در افق
مدرنیته با لوازم آن است ،در صورتی که انقالب
اسالمی اص ً
ال نمیخواهد در افق مدرنیته دیده
شود .در واقع مدرنیته در جهان به تمامیت خود
رســیده که افقش در حال بســته شدن است.
انقالب اسالمی نمیخواهد با مدرنیته هماهنگ
باشــد؛ هر چند برخــی از ضرورتهــای آن را
میپذیرد ،در پی گشــودن افق جدیدی است.
بیشــک این افق جدید به نقد بشر تکساحتی
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بر میگردد.
نگاه امام(ره) به مشــروطه چه
بود ،آیا دیدگاه مثبتی داشتند؟
نگاه حضرت امــام(ره) به مشــروطیت مثبت
بوده است ،زیرا ایشــان اصوالً حرکت مشروطه
را حرکتی مردمی میدانســتند .در واقع ایشان
رهبری بودند که قصد داشتند جرقه ایجاد کنند
و آن را به نور تبدیل کنند و قســمتهای نورانی
قبلی را مد نظر قرار میدادنــد .اصوالً امام(ره)،
رژیم پهلوی را به واســطه مشــروطه زیر سؤال
برد .ایشــان میگفت :شــما اگــر مجلستان،
مجلس باشــد ،باید فقها به آن نظــارت کنند.
در متمم قانون اساسی مشــروطیت ،نظرهای
فقیه طراز اول وجود داشــت .در ضمن ایشــان
آسیبشناســی مشــروطه را مد نظر داشتند
و از مشــروطه درسهای خوبی گرفتند .شاید
مهمترین درس این بود که اســاس سلطنت را
زیر ســؤال ببرند .در هر دو انقالب ،حضور مردم
تعیینکننده است .بیداریاي است که در پرتو
آن مردم زنده میشــوند و یک انرژی فوقالعاده
ملی آزاد میشود .در واقع وقتی انرژی مردم در
یک نسل آزاد میشود ،این انرژی در نسلهای
بعد تا چند دهه حیات میدهد .اما تفاوت اصلی
در دو انقالب این بود که در مشروطیت ایرانیان
نتوانستند به یک ایســتگاه مطمئن برسند ،اما
در انقالب اســامی به یک ایســتگاه مشخص
رسیدند.
اگر مشــروطه نابتر میشــد ،میتوانست بر
مدرنیتــه غلبه کند و همان زمــان ما به انقالب
اسالمی میرسیدیم؛ اما باید حدود هفتاد سال
میگذشــت و مدرنیته بــر ارکان جامعه غلبه
مییافت ،بعد انقالب اسالمی در مقابل مدرنیته
شکل میگرفت .اگر اندیشه دینی در مشروطه
غلبه میکرد مطمئناً با پدیده رضاشــاه مواجه
نمیشدیم.
انقالب اســامی چه تفاوتها و
شــباهتهایی با انقالب مشروطه
دارد؟
مشــروطه برخالف انقــاب اســامی ،رهبر
واحد نداشت .در انقالب اســامی از  15خرداد
و حتی قبــل از آن ،رهبری امام(ره) شــاخص
بود و شــخصیت امام بر دیگر علمــا غلبه کامل
داشــت .فکری هم که انقالب اســامی در پی
تحقق آن بود ،تقریباً معلوم بود .مشــروطه ،این
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دو خصلت را ،الاقل به طور شفاف ندارد .رهبرانی
دارد :علمــای ایــران و نجف؛ و البتــه جریان
روشــنفکری .از لحاظ فکری هــم فکر دارد هم
ندارد .نیمی از این افکار شــفاف اســت و نیمی
دیگر نیست .قسمتی که شفاف است این است
که اینها میدانستند چه چیزی نمیخواهند،
اما نمیدانســتند چــه چیــزی میخواهند؛
میدانستند استبداد نمیخواهند اما تعریف هر
کدام از استبداد فرق میکرد.
مقایسه بین انقالب اســامی و مشروطه ،مثل
مقایســه دوران دبیرستان و دبســتان ماست.
در دبیرستان ما بزرگتر شــدیم اما میتوانیم
بگويیم دوران دبســتان بــه درد نمیخورد؟!
اینها دو مورد مختلف از یک ســنخ هســتند،
اما در دو زمان متفــاوت و بنابراین تفاوتهایی
دارند .یکــی از تفاوتها این اســت که انقالب
اســامی بعد از مشــروطه اتفاق افتاده است و
حافظه مشــروطه را با خــود دارد .دیگر اینکه
انقالب اسالمی از مشــروطه پیچیدهتر است و
باالخره اینکه مشــروطه با استبداد غیرمدرن
قاجــار مبارزه کــرد اما انقالب اســامی ایران
استبداد مدرن پهلوی را از میان برداشت.
انقالب اســامی در جهانــی رخ داد که در حال
مدرن شــدن بود .با توجه به سؤال قبلی شما در
مورد رابطه انقالب اسالمی و مدرنیته باید بگویم
انقالبی که تحــت تأثیر مســتقیم مدرنیته در
ایران قرار داشــت ،انقالب مشروطیت بود البته
انقالب مشــروطه ،انقالبی کام ً
ال مــدرن نبود،
بلکه جنبههای مذهبی نیز داشــت؛ اما انقالب
اســامی ،تفاوت عمدهای با انقالب مشــروطه
دارد .انقالب مشروطیت در ابتدای مدرنیته قرار
دارد ،اما انقالب اســامی در انتهای آن اســت.
اتفاقاً انقالب اســامی ،اولین انقالبی است که
مدرنیته را به پرسش میکشد ،چرا؟ زیرا اولین
عنصر مدرنیتــه ،سکوالریســم (جدایی دین
از سیاست) اســت .بنابراین انقالب اسالمی ،نه
یک انقالب مدرن ،نه یک انقالب پســت مدرن
و نه یک انقالب ارتجاعی که به تعبیر امام انفجار
نور اســت البته هنگامی کــه میگويیم انقالب
اســامی غیر مدرن اســت ،مقصود این نیست
که ارتجاعی اســت ،بلکه منظور آن است که بنا
بر مختصات مدرن شــکل نگرفته است .اتفاقاً
انقالب اســامی از مدرنیته عــدول میکند ،از
آن بیرون میرود و دنیــای مدرن را خطاب قرار
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میدهد.
انقالب اســامی دقیقاً خود را ادامهدهنده راه
پیامبــران و امامــان معصوم میدانــد .چنین
انقالبی ،نه انقالب مدرن اســت نه پست مدرن؛
چرا که پســت مدرنیته نیز نقاد مدرنیته است و
در پی آرمانهای دینی و معنوی نیســت .حتی
اگر به شعار استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی
دقت کنیم ،میبینیم که پشــتوانه استقالل و
آزادی ،عنصر ارزشی و دینی است .پس انقالب
اسالمی نفی جامعه مدرن سکوالر است.
بعد از انقالب اســامی خصوص ًا
در سالهای اخیر ،تالشهایی برای
نظریهپردازی انقالب اسالمی انجام
شده است ،در نظریهپردازی انقالب
اسالمی چه بايد کرد؟
به نظر ميرســد در بحث از نظریهســازی برای
انقالب اســامی ،باید از ســه مرحله پژوهشی
گذر کنیم تا بــه نظریه اصیــل انقالبی و بومی
نزدیک شــویم :مرحله اول این است که نکاتی
را که غربیها بحث کردهاند ،بشناسیم؛ چرا که
شناخت بدون هیچگونه تعصبی ،ضروری است.
بايد متون آنها را کامل بخوانیم و مرزشناســی
آنها را کامــل بدانیم .در مرحلــه دوم باید این
متون را نسبت به خودمان بســنجیم و آنها را
با محک واقعیت معاصر خــود نقد کنیم .اما این
روند زمانی کامل میشود که به مرحله سوم نیز
وارد شویم؛ چه ،برای آنکه نظریهپردازیهای
آنها را با واقعیت بســنجیم و ببینیم چه مقدار
درســت گفتهاند و چه مقدار نادرست ،ورود به
مرحله سوم ضروری اســت؛ یعنی باید ببینیم
که خودمان چه داریم و بر اساس چارچوب فکر
خودمان چه تحلیلی میتوانیم داشــته باشیم.
ولی متأســفانه چه در حوزههای علمیه ،چه در
دانشگاهها ـ که سربازان اصلی فرهنگ هستند
ـ و چه در سطح رهبران فکری جامعه ،میبینیم
که آنهــا در ایــن زمینه کمتــر کار میکنند.
علتش هم این اســت که ما خود در این انقالب
هســتیم و در این انقالب به طور عملگرا دخیل
شدهایم ،لذا کمتر فرصت میکنیم که از بیرون
به آن نگاه کنیم و به بازنگــری آن بپردازیم ،اما
غربیان که از بیرون به آن نگاه میکنند ،فرصت
نظریهپردازی بیشتری دارند .به هر حال اینها
نقاط ضعف ما را توجیــه نمیکند .باید به عنوان
محقق بیطــرف به بحــث بنشــینیم و حتی

بازنگری خودمان را نیز نقــد کنیم و ببینیم چه
بحثهایی را میتوانیم داشــته باشیم و نداریم.
بعد از چنین سیری میتوانیم به نظریههای اول
و دوم بازگردیم و درک صحیح و نقد درســتی از
آنها داشته باشیم.
به نظریهپردازی اندیشــمندان
غربی در مورد انقالب اسالمی اشاره
کردید .به نظر میرســد نتوانستند
تحلیل درســت و جامعی از انقالب
اسالمی ارائه دهند .به نظر شما علت
این امر چیست؟
نکته مهم ،اندیشــه و فلســفه انقالب اسالمی
اســت که شــالودهای از جنس فلســفه تاریخ
مهدویــت دارد؛ یعنی وقوع انقالب اســامی
در جایگاه بیــرون از غرب میایســتد و خود را
مطرح میکند .خواه ناخواه بــه غربی میگوید
تو کمال نیســتی ،تو پایــان تاریخ نیســتی و
اندیشــه تو آخرین نیســت .بنابراین چیزی در
فلســفه این انقالب وجود دارد که نظریهپرداز
غربــی نمیخواهــد آن را در تئوریپــردازی
خود اعتراف کند .لــذا نظریهپرداز غربی ضمن
اینکه نمیخواهد به ذات ایــن انقالب اعتراف
کند ،از طرح آنها نيز بر میآشوبد .خود انقالب،
شالودهشکن نظرهای شرقشناسانه است یعنی
نظریات ناظر به انقالب اسالمی نه تنها در اینجا
سست میشود ،بلکه نظریات شرقشناسانه را
شالودهشکنی هم میکند.
غربیان اگر بخواهنــد این انقــاب را بپذیرند
هم نمیتوانند ،چون آن را کمــال نمیدانند از
طرفی بحــث مدرن بودن انقالب اســامی هم
برای آنان مهم اســت .پس ناگزیر میشوند راه
دیگری در پیش گیرند .بعضی از نظریهپردازان
غربی اعتراف میکنند که این انقالب به ســمت
مدرنیته در حال حرکت اســت .آنان میدانند
که ریشــه انقالب اســامی ،ســنتی است و تا
این انــدازه هم خود را از گفتمــان مدرن خارج
میکنند ،اما چــون نمیخواهنــد از این دایره
بیرون بیاینــد و در نهایــت میخواهند به یک
دایره بســته بازگردند ،به این اعتقاد میرسند
که انقالب اســامی حالت پروتستانیسم دارد
و مرحله گذار از جامعه ســنتی به جامعه مدرن
را طی میکند و نقش دوره گــذار برای انقالب
اسالمی قائل میشــوند که جواب این نظر هم
کام ً
ال مشخص است.
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هنرامام

(ره)

امام خمینی(ره) برای تحقق آرمان انقالب اسالمی ،مردمســاالری دینی را در قالب نظام
جمهوری اســامی ارائه کرد که مردم با رأی قاطع خود آن را پذیرا شــدند .هنر امام قطع
دستهایاستکباردرایرانبودکهبهسقوطهمیشگینظامشاهنشاهیانجامید.

شاخصه های بنیادی انقالب

امام خمینی(ره) برای تحقق آرمان انقالب اسالمی ،مردمساالری
دینی را در قالب نظام جمهوری اسالمی ارائه کرد که مردم با رأی
قاطع خود آن را پذیرا شدند
حجتاالسالم والمسلمین عبدالحسین معزی
نماینده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر
مطلب حاضر ،گزیدهای اســت از گفتههای حجتاالسالم والمســلمین عبدالحسین معزی،
نماینده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر که با محوریت انقالب اسالمی و جایگاه اندیشه حضرت
امام خمینی(ره) در حکومت اسالمی ایراد شده است .یادآور میشــود ،گفتههای ایشان در
مناسبتهایمختلفودرقالبسخرانییامصاحبهبیانشدهاند.
10شاخصهاصلی
شــاخصههای حکومت اســامی از دیدگاه امام
خمینی(ره) ،از گفتــار و عمل ایشــان در مدت
مبارزه و ســپس رهبری ایشان اســتنباط شده و
درسی اســت که از روش ایشان میتوان آموخت.
این  10محــور ،عصاره مفهوم عدالــت از دیدگاه
امــام خمینــی(ره) و برگرفته از تجربه ســالها
مبارزه و رهبری ایشان اســت که عبارتند از-1 :
برخورداری عموم و همه اقشــار مــردم از حقوق
برابر  -2عمل بر اســاس قانون  -3تساوی همه در
برابر قانون  -4برخورداری همه اقشار مردم از رفاه
نسبی و زندگی آبرومند  -5از میان برداشته شدن
شــکافهای طبقاتی  -6توزیــع عادالنه ثروت و
امکانات  -7محو هرگونه ظلم و بیعدالتی  -8لغو
امتیازات ویژه مقامات  -9مردمی بودن مسئوالن
 -10انتقاد آزاد از حکومت و مسئوالن.
دشمنیبیپایان
تعالی انســان ،در ترویج عدالت مندرج و مستتر
اســت .دیدگاه اســام در مورد پایان جهان نیز
برگرفته از اهمیت عدالت است؛ به این ترتیب که
پایان کار دنیا با برقراری کامل عدالت و رســیدن
به تعالــی واقعی انســانها رقم خواهــد خورد،
همانطور که پیامبر اسالم بشارت داد که فرزندی
از فرزندان من قیام کرده و جهــان را از عدل و داد
لبریز خواهد کرد .بیش از سه دهه برای تحقق این
اهداف تالش شده ،مسیری که هرگز هموار نبوده
اســت ،طوری که امروز میبینیــم ،دیکتاتوری

جهانی برای متوقف کردن ایــن حرکت (انقالب
اسالمی)برآمدهوازهیچکاریفروگذارنمیکند.
مردمساالریدینی
امــام خمینی(ره) بــرای تحقق آرمــان انقالب
اســامی ،مردمســاالری دینی را در قالب نظام
جمهوری اســامی ارائــه کرد که مــردم با رأی
قاطع خــود آن را پذیرا شــدند .هنــر امام قطع
دســتهای اســتکبار و ایادی آنها در ایران بود
که به ســقوط همیشــگی نظام شاهنشاهی در
ایران انجامید .خداونــد میفرماید« :وال تهنوا وال
تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين» .این آیه
اشاره دارد که ناراحت نشــوید و غمگین نباشید
که این وعده خدا برای مؤمنین اســت و چنانچه
خیلیها گفتند اگر امــام(ره) از دنیا بروند ،همه
چیز سرنگون میشــود ،اما دین بر پایه حق بنیان
گذاشته شده و این اولین درسی است که خداوند
به بندگان میدهد .درس دوم تاریخ اســام این
اســت که ،شــما برترین و بهتریــن مخلوقات
هســتید ،با اینکه در کنار امام(ره) ،یاران ایشان
حضور داشــتند ،اما از طریق منافقین و دشمنان
اسالم آسیبهای زیادی دیدند که نمونه بارز آن
ترورحضرت آیتاهلل بهشــتی بــود .واقعه هفتم
تیر ،یکی از مهمترین وقایع انقالب اســامی بود
که هفتاد و دو نفر از وارســتهترین افــراد در آن به
دشمنی دشمنان تمام نشده و
شهادت رسیدند.
ِ
دشمنان از پا ننشستند و شما مشاهده کردید که
چگونه دانشمندان هســتهای ما را ترور کردند و
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هنوز هم میخواهند شخصیتهای ارزشمند ما
را ترور کنند ،چون نمیخواهند انقالب اســامی
را ماندگار ببینند ،زیرا موفقیتها و پیشرفتهای
امتاسالمیرادرجهاننظارهمیکنند.
جوهرهانقالب
جریان انقالب اسالمی یک معجزه واقعی است که
خداوند متعال بدون واسطه ،هدایت آن را به دست
مردم ایران سپرده اســت .اگر عنایت الهی نبود،
انقالب اسالمی در ایران شکل نمیگرفت ،زیرا در
آن دوران رژیم شاهنشــاهی ظرفیتهای بزرگی
داشــت که با اســتفاده از آنها افراد بسیاری را به
سمت خود کشانده بود .جریانهای روشنفکری
و حتی افــرادی به ظاهر مخالف شــاه در خدمت
رژیم شاهنشــاهی بودند .در آن دوران ،ســاواک
اجازه گفتن حتي یک مســئله شرعی را از علمای
دینی گرفته بود ،به همین علت شــرایط سختی
برای مردم ایجاد شد .اما برای تحقق معجزه الهی،
مردم باید حرکتهای جمعی را تقویت میکردند
و این آزمون را به خوبی ســپری کردند .شــرق و
غرب دنیا با رژیم شاهنشــاهی همراه بودند و در
مقابل جریان انقالب بسیاری از مخالفان شاه نیز
در کنار او قــرار گرفتند و بــا حرکتهای انقالبی
امام خمینــی(ره) مبارزه کردنــد .ملت ایران که
یک رادیــو را در اختیار نداشــت ،اقداماتی انجام
داد که جهان نسبت به آنها متحیر ماند .غربیها
نمیتواننــد بفهمند که چگونه مردم نســبت به
پیامبر خود عشق میورزند ،جوهره اصلی انقالب،
اسالمی بودن آن است و اگر انقالب ،اسالمی نبود
هرگز پیروز نمیشد .افراد بســیاری برای اهداف
امام خمینی(ره) داشــتههای خود را فدا کردند و
در این مسیر نشــان دادند که با تأسی به حضرت
زینب(س) در راه اســام همه داراییهای خود را
میدهند.

ایمان ،اخالص و
آگاهینسبتبه
مسائلمختلف
ایران اسالمی از
ویژگیهایامام
راحل است .ایشان
سیاستمداری
بودند که بر
پایه درک و فهم
اساسی ،مردم را
حرکت دادند و
اینویژگیهاباید
بازگو شود تا نسل
امروزی ایشان را
درککنند

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

(ره)

انقالباسالمیایرانسراسراندیشهومعارفبودکهبارهبریامام(ره)بهپیروزیرسیدو
امروزثمرهآنحرکتعظیمراشاهدهستیموبایداندیشههاوآثارامام(ره)بیشازپیشدر
حوزههاودانشگاههاتدریسشود.

دیدگاه

نیز اینگونه حرکت خــود را آغاز میکند؛ یعنی از
نزدیکان و شاگردان خود در سطح نجف و قم شروع
و به تدریج کادرســازی کرد و این حرکت به میان
مردم آمد .امام(ره) مردم را آگاه میکند .همچنین
این آیه قرآن «إ ِ َّن اللّ الَ يُ َغ ِّي ُر َمــا ب ِ َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغ ِّي ُروا ْ
َما ب َِأنْفُسِ ِه ْم» را میتوانیم در سیر انقالب اسالمی به
ت
وضوح مشاهده کنیم .بر اساس این آیه ،در حقيق 
خدا حال قومــى را تغيير نمىدهــد ،مگر آنکه
خودشان حال خود را تغيير دهند .شاهد بودیم که
مردم از سالها ظلم و ستم رژیم پهلوی خسته شده
بودند و دیگر حاضر به تحمل آن شــرایط نبودند،
اینگونه بود که به رهبری امام راحل(ره) دســت
به کار شده و اســاس و پایه آن رژیم سراسر ظلم را
برچیدند .این رویکردی بود که قرآن به آن اشــاره
داشته است و به چشــم دیدیم که مردم ایران نیز
چگونه سرنوشت خود را تغییر دادند و خداوند نیز
یاریگر آنان بود.

لبیك به آموزههای قرآن

ديگاهمحسنغرویاندربارهمبانیقرآنیانقالباسالمیايران
مریم علی بابایی

پیروزی انقالب اسالمی ایران در ســال  ،1357نویددهنده اندیشه سیاســی نوینی مبتنی بر معارف و مباحث دینی
به جهان بود؛ جهانی که در آن روزگار از بُن و پایه با تاثیر دین بر سیاســت مخالف بود .اما انقالب اســامی ،به رهبری
امام خمینی(ره) ســاختاری متفاوت ارائه کرد .گویی ایــن انقالب لبیک به آیات قرآن و روایــات اهل بیت(ع) بود،
مبنی بر ظلمستیزی و عدم سکوت در برابر ســتمکاران .براي بررسی جایگاه و ریشــههای قرآنی انقالب اسالمی و
همچنین اندیشــه و عقبه فکری حرکت عظیم ملت ایران ،دیدگاه آیتاهلل محسن غرویان ،عضو هیئت علمی جامعه
المصطفی(ص) العالمیه را جویا شده ایم.
سیر حرکت امام(ره) بر اساس قرآن
عقبه فکری انقالب اسالمی همان دستگاه فلسفی
و فکــری امام خمینی(ره) اســت .امــام راحل به
عنوان یک فیلســوف ،عارف و فقیــه ،در حقیقت
یک دستگاه فکری داشت که بر اساس آن دستگاه
فکری این انقــاب را آغاز ،هدایت و به ســرانجام
رســاند .آثار ،نتیجه و عقبه فکری ایــن انقالب را
میتوانیم در اندیشههای فلسفی امام(ره) مطالعه
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کنیم ،رویکردی که تبدیل به حرکتی عظیم شد و
ملت پا به پای امام(ره) پیش رفتند .نکتهای که قابل
توجه است ،سیر حرکت امام خمینی(ره) بر اساس
قرآن و آموزههای قرآنی است .امام خمینی(ره) اول
کادرســازی میکند ،چنانچه که خداوند در سوره
«شــعرا» خطاب به پیامبر اکرم(ص) میفرماید:
َ
يرت َ
ِين» .قرآن در این آیه اشاره
َك الْ ْق َرب َ
« َوأنذ ِْر َعشِ َ
به خویشــان نزدیک میکند ،امــام خمینی(ره)

انقالبی سراسر اندیشه و معارف
انقالب اســامی ایران انقالبی سراســر اندیشه و
معارف بود که با رهبری امام راحل(ره) به پیروزی
رســید .امروز بعد از گذشــت بیش از سه دهه از
انقالب ،ثمره آن حرکت عظیم را شاهد هستیم و
باید اندیشهها و آثار امام خمینی(ره) بیش از پیش
در حوزهها و دانشــگاهها تدریس شود چراکه اگر
میخواهیم نسل خمینی و نســل انقالبی داشته
باشیم ،باید در مراکز علمیمان نیرو پرورش دهیم.
لزوم تبيين عقبه فکری امام(ره)
من سالهاســت که طی مباحث خود بــه ویژه در
گفتوگو با رسانهها تأکید کردهام که باید در دروس
فقهی ،اصــول و دروس کالمــی از کتابهای امام
خمینی(ره) برداشت داشته باشیم ،ارائه این دروس
باید از آثــار امام خمینی(ره) باشــد؛ یعنی در کنار
ســایر کتبی که در حال حاضر تدریس میشود ،به
این آثار نیز توجه ویژهای شود .تحقق این امر تأثیر
بســزایی دارد .این امر سبب میشــود تا در آینده
علمایی داشته باشیم که مثل امام(ره) فکر کنند و
انقالبی باشــند و این نهضت را پیش برند .حتی در
سطح حوزه باید مرکز یا نهاد مخصوصی برای تربیت
خبرگان داشته باشیم و این افراد از ابتدای طلبگی با
تفکر امام و رهبری آشنا شــوند .در کل اینکه ،باید
عقبه فکری امام خمینی(ره) در مراکز فکری مثل
حوزه و دانشگاه بیش از پیش ارائه شود.
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الگويصحيححفظانقالب

 راهکارهای تببین اندیشه انقالب اسالمی هماني است كه پیامبر(ص) و امام علی(ع) به
یادگارگذاشتهاند؛یعنیهمانروشپیامبراکرم(ص) وسنتآنحضرتدرادارهحاکمیت
ونیزروشحضرتامیر(ع)درادارهحاکمیتبایدمسیرراهمانباشد.

اندیشهشیعی؛چراغراهبشریت

راهکارهای تبيین اندیشه انقالب اسالمی و همچنین انتقال پیام انقالب
به جوانان با هجمههای متعدد فقط فرهنگی امکان پذیر است؟
حجتاالسالم مرتضی ادیب یزدی
کارشناس دینی

نگاه تاریخی در اندیشه شیعی وجود دارد که وقایع تاریخی را براي رضاي الهی تحلیل میکند
و دســت قدرتمند پروردگار عالمیان را در تحوالت تاریخی مالحظه میکند؛ اینکه حضرت
زینب(س) خطاب به یزید فرمودند« :ما رأیت اال جمیال» داللت بر همین تفکر شیعی بر تحوالت
تاریخی است .این قضیه در سرتاسر تاریخ به عنوان راهبرد اصولی بر استدالالت و تفکر شیعی
حاکم است و در تمام ایام وجود داشته است .این گفته حضرت ،یعنی آنچه که پیشامد میکند
داللت بر اقتدار پروردگار دارد و نشان میدهد که پروردگار عالمیان در لحظه به لحظه تاریخ با
اقتدار خود گردش تاریخ را در چنبره قدرتش گرفته است؛ یعنی همانطور که ماه و خورشید با
اتکا به قدرت الهی مدار خودشان را طی میکنند ،تاریخ بشر هم با اتکا به اقتدار الهی روزگار خود
راطیمیکندومیرسدبهسرمنزلیکهحضرتحقتعالیازابتدابرایشتعیینکردهاست.
تحقق و عهد الهي
این نگاه ،نگاه بسیار خوشبینانه و اقتدارگرایانهاي
اســت؛ البته بر مبنای توحید و بــر مبنای محضر
پروردگار و درک وجــود خدای تعالــی .بنابراین
وقتی که نگاه مــا به تطورات و تحــوالت تاریخی
اینگونه باشد ،بدیهی است که پشتوانههای بسیار
برانگیزاننــده و مقتــدری در حرکتهای تاریخی
خواهیم داشت ،یعنی میدانیم که یک نگاه بسیار
عمیق ،تمامی وقایع تاریــخ را مدیریت میکند و
براساس حکمت الهی همه وقایع محقق میشود.
وقتی که اینگونه نگاه کنیم ،بدیهی اســت که به
دنبال کســب رضای خدا و انجام وظیفه و تکلیف
الهی هســتیم .لذا وقتی که چنین انقالب عظیمی
در کشــور ما اتفــاق میافتــد ،چون عقبــه نگاه
توحیدمدارانه داشته و حضور پروردگار عالمیان را
در تمامی تطورات با خود همراه دارد ،روشن است
که این انقالب ،انقالبی الهی ،بدیع ،ماندنی ،قاهر و
موفقباشد.
بشارت قرآن
خداوند در قــرآن میفرمایدَ « :فلَن تَجِ َد ل ُِســ َّن ِت
ــن ِت َّ
َّ
اللِ ت َْبد ً
اللِ ت َْح ِو ًيل» ،این آیه
ِيل َولَن تَجِ َد ل ُِس َّ
خود داللت بر این دارد که سنتهای الهی بر همه
وقایع تاریخی حاکم اســت؛ چنانچه شــیخ اجل

اینگونه سرود« :خدا کشتی آنجا که خواهد ب َ َرد،
وگر ناخدا جامه بر تن درد» ،این را قرآن به ما نويد
میدهد .یعنی خود قرآن حضور پروردگار عالمیان
را در جای جای لحظات تاریخی بشارت میدهد و
این بزرگترین بشارتی اســت که قرآن کریم به ما
میدهد و البته ســایر بشــارتها در جهت ظهور
حضرت بقیهاهلل و غلبه حق بر باطل اســت .تمامی
این موارد ،مبشرات قرآنی است که چون قرآن کالم
الهی است و تمامی منویات پروردگار عالمیان را در
قالب الفاظ متداول بیان کرده اســت ،بدیهی است
که ما از طریــق هدایتهای قرآنــی میتوانیم به
رهنمودهای بیرونی و عملی دسترسی پیدا کنیم.
راهکارهــای تببین اندیشــه انقالب
اسالمی
راهکارهــای تبيیــن اندیشــه انقالب اســامی
و همچنیــن انتقــال پیام انقــاب بــه جوانان با
هجمههای متعــدد فقط فرهنگی ممکن اســت .
راهکار را پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) برای
ما به یادگار گذاشــتهاند؛ یعنی همان روش پیامبر
اکرم(ص) و ســنت آن حضرت در اداره حاکمیت و
روش حضرت امیر(ع) در اداره حاکمیت باید مسیر
راهمان باشــد .اگر میخواهیم بمانیــم ،باید همه
حرکتها بر مبنای عدالت باشد؛ قرآن میفرماید:
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«ا ْع ِدلُوا ْ ُه َو أَ ْق َر ُب ل ِل َّت ْق َوى» عدالت پیشه کنید که آن
به تقوا نزدیکتر است.
بحث اعتدال نیست ،بحث عدالت است؛ این بحث
مفصلی میخواهد که فرصت آن نیســت .بنابراین
اجماالً ،اگر رهبران جامعه و کســانی که مردم به
آنها نگاه میکننــد و جزو ملــوک و امرای مردم
محسوب میشوند ،عدالت را چه نسبت به خانواده
و چه نســبت به جامعه رعایت کنند ،میتوانیم در
دلهای مردم جا باز کنیم .اما اینکه بین خودمان
و سایر اقشار مردم خط بکشیم و خود را سلولهای
خاکســتری مردم به حســاب بیاوریم ،به گونهای
که گویی مغز متفکر مردم ما هســتیم و بقیه باید
تبعیت کنند ،رویکردی نادرســت و مرزبندیاي
خطا و اشتباه است که فاصله میان تودههای مردم
و حاکمیت را زیاد میکند .باید دنبال این باشیم که
اص ً
ال فاصلهای بین حاکمیت و مردم ایجاد نشود و
راهش آن است که زاهد و خوش اخالق باشیم و با
روابط عمومی قوی در دل پا برهنهها ،مساکین ،فقرا
و گرفتارها جا باز كنيم کــه آنها حکام را از جنس
خودشــان بدانند ،پیامبــر(ص) میفرمود« :الفقر
فخری» یعنی فقــر افتخار من اســت ،همچنین
میفرمود :خدایا مرا با فقرا محشــور کن .این بدان
معناست که اقشــار محروم جامعه خودشان را به
هیچ عنوان مغبون در جامعه به حســاب نیاورند و
اقشار غنی و ثروتمند و مقتدر خودشان را غالب به
حساب نیاورند ،یعنی باید غنی بداند که عدالتی در
کار است و از حساب بترسد و فقیر هم باید بداند که
فقر او موجب سرافکندگی او نیست .اگر ما بتوانیم
این فواصل را برطرف کنیم میتوانیم مردم را قانع
کنیم که با اخالق الهی کنــار یکدیگر یک زندگی
جانانه و بر مبنای اخالق و توحید داشته باشند.

مساجددر
تبییناندیشه
انقالباسالمی
نقشویژهای
دارند.مساجد
بایدمروج
اندیشههای
صحیح و ناب
قرآنیباشند،
مساجدباید
زندگيرسول
خدا و سنت
پیغمبر(ص)و
امیرمؤمنان(ع)
را در عمل به
عنوان الگو به
مردم ارائه کنند

نقش مساجد در تبيین اندیشه انقالب
اسالمی
مســاجد در تبیین اندیشــه انقالب اسالمی نقش
ویــژهای دارند .مســاجد باید مروج اندیشــههای
صحیح و ناب قرآنی باشند ،مســاجد باید زندگي
رسول خدا و سنت پیغمبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) را
در عمل به عنوان الگو به مردم ارائه کنند .در طول
این سی و هفت سال مســاجدی که ائمه جماعات
خوش برخورد و فعال داشــتهاند ،تا حدی زیادی
توانســتهاند به این رویکرد نزدیک شوند .اما هنوز
خیلی کار داریــم و باید بیش از پیش نســبت به
مساجد توجه شود.
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تغییرعینی

گفت وگو

نوع قوانین مبتنی بر فطرت ،مذهب و باورهای دینی در انقالب اســامی سبب شد تا
جلوههای زندگی مردم نیز متفاوت شده و نوع زندگی خاصی را شاهد باشيم که طی آن
اصول انسانی و اخالقی حرف اول را میزد.

تبلـور اوج ایثار

باسیدسجادایزدهیدربارهسبکزندگیبراساسالگویانقالباسالمی
سیده معصومه محمدی
انقالب اسالمی ایران نویدبخش شکلگیری سبک زندگی مبتنی بر آرمانها و ارزشهای پررنگ دینی بود که با رهبری
امام خمینی(ره) و حرکت عظیم مردم به پیروزی رسید .با پیروزی انقالب این نوید در جامعه ایران به طنین انداز شد که
مردم میتوانند با تکیه بر ارزشهای متعالی  ،به اهداف واال دست یابند .به همین خاطر است که میبینیم سبک زندگی
مردم ایران ،بهویژه در سالهای اولیه بعد از وقوع انقالب اســامی رنگ و بویی متفاوت دارد و تعامل و دوستی میان
اقشار مختلف مردم موج میزند .مرور شرایط روزهای انقالب و ســالهای اولیه بعد از پیروزی آن ،می تواند تصویری
روشن از ســبک زندگی مردمی که آن روزها پرچمدار انقالب بودند ارائه كند و الگویی برای همه دوران ها باشد .برای
بررسی این مسئله ،با حجتاالسالم سیدسجاد ایزدهی ـ مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ـ
به گفتوگو نشستهايم.
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تأثیر انقالب اســامی بر سبک
زندگی مردم ایران را چگونه ارزیابی
میکنید؟ به بیان دیگر انقالب اسالمی
چقدر توانست بر مردم و نگاهشان بر
ماهیتزندگیاثرگذارباشد؟
اساساً ســبک زندگی در جوامع ،مختلف است.
اصول و مبانی ســبک زندگی تأثیر مستقیمی
بر نوع فرهنگ ،شهرسازی و نهایتاً تمدنسازی
میگذارد .این مســئله در مورد انقالب اسالمی
جای بررســی فراوانی دارد ،چــرا که انقالب بر
وجهههای مختلفی از زندگی مردم اثر گذاشت.
به بیان دیگر باید انقالب اســامی را اینگونه
معنا کنیم که؛ انقالب اسالمی نه بهمثابه پروژه
یا اتفاق ،بلکــه فرایندی بود که یک سلســله
مبانی را با خــود به همراه داشــت  .این مبانی
مبتنی بر جهتدهیهای دینی ـ مذهبی بوده و
طبیعتاً وقتی که این مبانی عمیق دینی در سیر
حرکت عظیمی چون وقوع انقالب اســامی به
عنوان پایه و اصل باشــد ،قطعاً در زندگی مردم
اثر خواهد گذاشت.
به بیان دیگــر مردمی کــه قبــل از انقالب،
اهدافشان بيشــتر در حد زندگی روزمره بود،
در ســیر وقوع انقالب اســامی با مبانی ایثار
و فداکاری مواجه شــدند .زمان انقالب و پس
از آن در زمــان جنگ تحمیلی ،پشــتیبانی و
حمایتهای پشــت جبهه و مــواردی از این
قبیل مدل دیگــری از اوج ایثار انســانی را به
نمایش گذاشــت و این موارد در نظام اسالمی
ما فراوان بوده و هســت .مردم به اندازهای در
کنار یکدیگر بودند که بهویژه در زمان جنگ،
خیابانها و کوچههــا مملو از ایســتگاههای
صلواتی شــده بود .بنابراین نوع قوانین مبتنی
بر فطرت ،مذهب و باورهــای دینی در انقالب
اسالمی سبب شــد تا جلوههای زندگی مردم
نیز متفاوت شده و نوع زندگی خاصی را شاهد
باشــيم که طی آن اصول انســانی و اخالقی
حرف اول را مــیزد .البته نمیتــوان به طور
كلي گفت که همه مردم زندگیهایشان تغییر
کرد ،اما گفتمان غالب زندگی مردم بر اساس
همین تفکر شکل گرفت که طی آن بخشی از
اساس و اصول زندگی به آخرت و بخشی از آن
به ســعادت معنوی جامعه عنایت دارد .خوب
که دقت میکنیم برایمان واضح میشــود که
در این سیســتم ،خدا تعریف مشخصی دارد
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باورهمیشگیبهانقالب

باید برای شــکلگیری و همچنین تقویت الگوی زندگی مبتنی بر ارزشهای انقالب
اسالمی در جامعه امروز باور داشته باشیم همچنان در حال انقالب و توسعه هستیم
وهمچنانبرایرسیدنبهتمدننویناسالمدرحرکتيم.

و درایت و عبــادت ،جایگاه ویــژهای به خود
اختصاص دادهاند.
مبارزه با ظلــم و زیر بار حرف
زور نرفتــن هــم از ویژگیهای
شخصیتی ما ایرانیهاست .انقالب
اســامی در این زمینه چه اثراتی
داشت؟
به وضوح شاهد هستیم که بعد از وقوع انقالب
اسالمی ،روحیه دشمنســتیزی و نپذیرفتن
ظلم ،تبلور مییابد و این موارد جلوههای جدی
است که در فضای زندگی روزمره مردم محقق
شــد به طوری که میبینیم مردم بعد از مدتی
بهتدریج با ادبیــات تــازهای از زندگی مواجه
شدند .یعنی نوع نگاهشــان و نوع مواجهشان
غیــر از ســبک قدیم اســت؛ در این ســبک
زندگی ،یعنی ســبک زندگی شکل گرفته بعد
از انقالب اســامی که بر پایه توجه حداکثری
به ارزشهــای متعالی اســت ،نگاهها متفاوت
شده اســت .گرچه بعضاً تفاوتهایی هم دیده
میشود .برای مثال اســراف مقولهای ناپسند
تلقی میشود ،اما هســتند بسیاری از مردم که
توجهی به درست مصرف کردن ندارند .از سوی
دیگر ظلمســتیزی و عدالت طلبی جزو آرمان
و ادبیات انقالب اســامی اســت که البته این
آرمان و ادبیات در نوع زندگــی عمومی مردم
رواج یافته اســت و البته در زندگی شــخصی
مردم نیز جلوهگر اســت .از این جهت اســت
که ســبک زندگی مردم ایران ،حتي به نسبت
دیگر کشورهای مسلمان متفاوت است ،چراکه
اســتوار بر آرمان انقالبی ،مردمی و دینی یعنی
انقالب اسالمی است.
همانطور که اشــاره داشتید
قبل از انقالب اسالمی شاهد نوعی
ترویج فرهنگ مصرفگرایی بودیم،
این رویکرد امــا بعد از وقوع انقالب
تبدیل به نگرشی کام ً
ال متضاد شد و
فضایی مبتنی بر خوداتکایی ،ایثار و
گذشت در میان مردم شکل گرفت،
این مســئله منبعث از چه فرهنگی
بود ،به بیان دیگــر ادبیات فکری و
گفتمان انقالب اسالمی چگونه منجر
به شکلگیری چنین رویکردی شد؟
ببینید ،اساســاً در کنار این فرهنگ غالبی که
در هــر جامعهای وجــود دارد ،آرمانهایی نیز

دیده میشــود .فرهنگ غالب جامعه ایران بعد
از انقالب ،مبتنی بر ارزشهای متعالی منبعث
از اسالم بود .البته ممکن است که چالشهایی
نیزایجاد شــود ،امــا معموالً راهبــران نظام و
کسانی که راهبران فکری نظام هستند ،در نوع
زندگی مردم تأثیرگذارند و نســبت به اصالح
وضع میکوشند.
مهمترین چالــش اجتماعی
امروز که در سطح زندگی مردم دیده
میشود چیست؟
به جــز هجمههای مختلــف فرهنگی و دوری
برخی خانوادههــا از معنویت کــه حاصل این
هجمههاســت ،ما شــاهد نوعی مصرفگرایی
هستیم .اســراف و مصرفگرایی در جامعه ما
زیاد شده است.
مســلما این موضوع رویکردی
کام ً
ال مغایر با انقالب اسالمی است.
دقیقاً! اگر فضای عمومی به ســمت اســراف و
مصرفگرایی برود ،طبیعتــاً مقطعي خاص را
نمیتوان به مثابه الگــو در نظر گرفت .منظورم
این اســت که زمان انقالب ،رویکــردی دیگر
در جامعه وجود داشــت و اص ً
ال اســراف امری
مذموم بود .زمانی میتوانیــم الگوی انقالب را
بهدرســتی در تک به تک عناصر مهم زندگی
پیاده کنیم کــه حقیقتاً دنبالــهرو راه انقالب
اسالمی باشیم .زمان انقالب واقعاً سبک زندگی
متفاوت بــود؛ هر فرد به اندازه خودش ســعی
میکرد که اسراف نداشته باشد ،بنابراین مهم
آن اســت که آرمانهای انقالب تبدیل به الگو
و سبک زندگی شــود .برخی کارگزاران نظام،
الگوی نامناسبی بودند و شرایط زندگیشان با
آنچه که بر پایه آرمان انقالب بود فاصله داشته
و از سادهزیستی به دور بود .با این وجود هرگز
شــرایط به گونهای نبوده اســت کــه در توده
مردم ،اسراف بهمثابه امر مطلوب قلمداد شود،
اسراف همواره یک نابهنجار بوده است.
در ســالیان اخیر نیز مقام معظــم رهبری در
این حوزه تأکیدات ویژهای داشتهاند؛ از جمله
اینکه سال  88را ســال اصالح الگوی مصرف
نام نهادند .همچنین مســوالن نظام تأکید بر
استفاده از کاالهای ایرانی داشــته اند .تمامي
این حرکتها مسیری به سمت الگوی انقالب
اســامی اســت و در واقع یک جریان است در
راستای نهادینه شدن مبانی انقالب اسالمی.
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از ســوی دیگر ،از ویژگیهایی کــه در روایات
توصیه شده است و امام راحل(ره) و مقام معظم
رهبری(حفظــه اهلل) نیز همواره بــه آن تأکید
داشتهاند ،سادهزیســتی مسوالن دولت و نظام
است .اگر مسئوالن به این منطق رجوع کنند،
قطعاً الگوی بیرونی آنها درست میشود .مردم
نیز باید کســانی را انتخاب کنند کــه حقیقتاً
سادهزیســت باشــند .در این صــورت فضای
مصرفگرایی تعدیل خواهد شد.
ایثار و خیرخواهی که در زمان
انقالب در رفتار و کــردار اکثریت
جامعــه نمود یافت ،امــروز چطور
میتواند از نو متولد شــود و مردم
چنین رویکردی نسبت به یکدیگر
داشته باشند .منظور سبک زندگی
مبتنی بر مدارا و نیکی است؟
اصوالً اگر اهداف خاصی مد نظر باشــد که آن
اهداف هم به صورت خاصــی در جامعه فراگیر
شــود ،همه مردم همراهی میکنند .در فضای
انقالب همه مردم خواهان یک هدف مشترک
بودند و چون آن هدف مشــترک مد نظر قرار
گرفت دیگر افــراد و « َمن»های مختلف وجود
نداشــتند و عمدتاً «ما» بود و چــون «ما» در
جامعه آن زمان تبدیل به یک اصل واحد شــد
و مردم همه با هم بودند ،در نتیجه این رویکرد
رفتاری در مردم متبلور شد.
همچنین به زمــان جنگ تحمیلــی می توان
اشــاره کرد که از خودگذشتگی در میان اقشار
مختلف مردم موج میزد ،اما بعد از جنگ گویا
آن ســبک رفتاری مبتنی بر ایثــار به تدریج
فراموش شــد ،چرا که این «ما» به «من»های
مختلفی تبدیل شــد که این «من»هــا باید با
هم مبــارزه میکردند ،چون دیگــر رقیب هم
شده بودند و در هجمههای فرهنگی دشمن و
مصرفگرایی صرف قرار میگرفتند.
به نظرم باید بــرای شــکلگیری و همچنین
تقویت الگــوی زندگی مبتنی بــر ارزشهای
انقالب اســامی در جامعه امروز باور داشــته
باشــیم همچنان در حــال انقالب و توســعه
هستیم و همچنان برای رسیدن به تمدن نوین
اســام در حرکتيم و میخواهیم منطقمان را
به مثابه الگو به جهان ارائه کنیم ،اگر هدفها،
راهها و منافعمان مشترک شوند ،طبیعتاً دیگر
تقابل و تضادی میان افراد وجود ندارد.

ظلمستیزیو
عدالتطلبی
جزو آرمان و
ادبیاتانقالب
اسالمی است که
البته این آرمان
و ادبیات در نوع
زندگیعمومی
مردم رواج یافته
است و البته در
زندگیشخصی
مردمنیز
جلوهگراست
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گفتار

تحققرویایتاریخی

انقالب اسالمیچگونهبهبارنشستوچهتاثیریبرجاگذاشتهاست؟
علیرضا صدرا
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
در بررسی علل پیروزی انقالب اســامی ایران باید به زمینه های تاریخی آن هم رجوع کرد.
یک شاخه از آن در مطلب پیش رو دستاویز قرار گرفته است که به طور گذار مرور می شود.

انقالب در پی
فکرو اندیشه
عمیق ایجاد شد و
سرمنشأبسیاری
از تحوالت در
سطحمنطقه
و جهان گشت.
مسلمینرابیدار
کرد و بسیار
اثرگذار بود ،لذا
امروز در مقام
صیانتهرچه
بیشترازانقالب
اسالمیباید
بتوانیمبهبهترین
شکلممکن،
مفاهیمومعارف
انقالباسالمی
را به نسلهای
جدید بعد از انقالب
منتقلسازیم
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 1بحــث تجدید تفکــر و تمدنســازی نوین
اســامی از حدود صــد و پنجــاه ســال قبل با
اندیشــههای سیدجمالالدین اســدآبادی آغاز
شده است؛ اندیشه سیدجمالالدین اسدآبادی،
دو جریــان را نمایندگی میکــرد؛ یکی جریان
حکمت متعالیه و دیگری مکتب اجتهادی شــیخ
انصاری که فقيهی نواندیش به حســاب میآمد.
این جریان فکری سیدجمال سبب شد تا سه موج
در جهان اسالم ایجاد شــود ،ضمن اینکه تمامی
شــاگردان این جریان ،خودشــان پرچمداران و
بزرگان جریانات نواندیشــی در طــول این مدت
بودهاند .اما انقالب ضد اســتبدادی مشروطیت
موج اول این ســه جریان بود .مــوج اول یا همان
جریان مشــروطیت کل جهان اســام از مصر و
شامات تا آســیای میانه و قفقاز را در بر گرفت ،اما
در ایران و حــوزه های علمیه اســامی از نجف تا
قم توانســتند آن را تئوریزه کنند و طی این روال
بود که نهایتاً انقالب مشروطه در ایران پیروز شد.
 2از ســوی دیگــر توجه داشــته باشــیم که
ســیدجمالالدین اســدآبادی چهره بینالمللی
جهان اسالم اســت ،از این نظر اســت که عبدو و
رشــیدرضا که از شــاگردان این جریان هستند،
خود را ادامهدهنده راه ســیدجمال دانسته و او را
استاداالعظم میدانند .پس با این تفاسیر جریان
مشــروطه در ایران دیرتر آغاز اما زودتر تئوریزه
شــد ،به نحوی که منجر به ایجاد قانون اساســی
شــد .با این حال ایــن امر محقق نشــد که قانون
مشروطه در سطح وســیع مطرح شود و در نهایت
استعمار جدید شــکل گرفت و این جریان توسط
انگلیس تخریب شــد .هرچند کــه مقاومتهای
فراوانی تــا آخرین لحظه صــورت گرفت .در این
اثنا بود که با وجود مقاومتهای شــهید آیتاهلل

مدرس ،وی به شهادت رســید و پس از شهادت او
جریان نواندیشــی وارد مرحله جدیدی شد و باز
هم در کل جهان اسالم حرکتی جهانی آغاز شد.
 3ایــن حرکــت ،شــکلگیری یــک نهضت
اســتقاللطلبانه و ملیخواهانه بود کــه باز هم
مختص به ایران نبود و در ایــران اتفاقاً دیرتر این
جریان به وقوع پیوســت ،ولی به موفقیت رسید
و حتی دولت مورد نظرشــان روی کار آمد و حتی
الهامبخش کشــورهای مصر و هند شد .اینجا و
در ســیر جریان دوم در ایران ـ همان نهضت نفت
ـ مســائلی پیش آمد؛ از جمله اینکه کودتا شد و
علت این کودتا نیز اعتماد بیجهــت به آمریکا و
انگلیس بود .متأسفانه میان رهبران اصلی نهضت،
یعنی آیتاهلل کاشــانی و مصدق اختالف شــد و
از جریان اصلی نهضت فاصلــه گرفتند و به جای
آنکه فاصله را پر کنند ،شــرایط به سمت دیگری
ســوق یافت .در آن زمان بیش از اندازه به آمریکا
اعتماد شــد ،در حالی که آمریــکا ،تجربه جهانی
نداشت و بیشتر به عنوان کشــوری آزادیطلب
و آزادیخواه معروف شــده بود .آمریکا ســبب
کودتای  28مرداد در ایران شد ،اما هنوز چند ماه
از این کودتا طی نشده است که نیکسون ـ معاون
رئیس جمهور وقت آمریکا ـ بــه ایران میآید تا به
عنوان پیروز ایــن کودتا به او دکتــرای افتخاری
بدهند که دانشجویان بیدار قیام میکنند.
 4بعد از این جریان و یک دهه بعد نهضت پانزده
خرداد شکل میگیرد ،بعد از گذشت پانزده سال
از نهضت  15خرداد نیز انقالب اسالمی به پیروزی
میرسد که انقالبی ضد اســتبدادی است .ما بعد
از انقالب شــاهد اتفاقات گوناگونی بودیم و عم ً
ال
پسلرزههایی را شــاهد بودیم .جریان اول بعد از
انقالب اسالمی ،بیداری اسالمی بود چه در لبنان

و چه در فلســطین ،اما در وهله بعد انتفاضه دوم
شکل گرفت که در دنباله آن بسیاری از کشورهای
منطقه متأثر شــدند .با این حال برخی نیز با این
حرکت کنار نیامدند و در موج دوم شاهد تحمیل
جنگ به ایران هســتیم ولی با این وجود ایران نه
تنها ضعیف نشد بلکه قدرتمند از جنگ تحمیلی
بیرون آمد.
 5با وجود تمام این شــرایط ،انقالب اسالمی به
جهان صادر شــد و امروز ایران کشوری قدرتمند
در جهان محســوب میشــود .باید این قدرت به
رسمیت شناخته شود و هرچند که اکنون تقریباً
با هزینه زیادی دارند این قدرت را میشناســند.
امروز اگر خود را باور کنیم و هرچه فراتر بر اقتصاد
مقاومتی ،فرهنگ مقاومتی و دفاع مقاومتی تکیه
کنیم که همه این موارد الزم و ملزوم هم هستند،
میتوانیم این انقالب را به بهترین شــکل ممکن
به نسلهای ســوم و چهارم بعد از انقالب منتقل
کنیم .بــه بیان بهتــر ،این انقــاب حاصل تفکر
عمیق بود که شــکل گرفت .ایجــاد ارتباط میان
نســل ســوم و چهارم با نســل اول و دوم انقالب،
کاری است که باید بر اســاس معرفت و ایده انجام
شود .باید تالش بر این باشــد که مفاهیم انقالبی
را به نسلهای ســوم و چهارم معرفی کنیم و این
مهم محقق نمیشود مگر آنکه تکیه بر مقوالتی
چون فرهنگ و اقتصاد مقاومتی داشــته باشیم.
این انقالب در پی فکر و اندیشــه عمیق ایجاد شد
و سرمنشأ بســیاری از تحوالت در سطح منطقه
و جهان گشــت .مســلمین را بیدار کرد و بسیار
اثرگذار بود ،لذا امروز در مقام صیانت هرچه بیشتر
از انقالب اســامی باید بتوانیم به بهترین شکل
ممکن ،مفاهیــم و معارف انقالب اســامی را به
نسلهای جدید بعد از انقالب منتقل سازیم.
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كتابحق

آيات شــريفه ،فراميني اســت از خداوند متعال به رســول محبــوب خويش و چنين
ميفرمايد«:ماكتابرابراساسحقبرتوفرســتاديمتابرابرآنچهبرتونماياندهايمدر
ميانمردمقضاوتكنيوحمايتگرخائناننباشي،ودرپيشگاهخداونداستغفاركني».

خداوند چه کسانی را دوست ندارد؟
نگاهیبهمفاهیمقرآنکریم
محمد صالح احمدوند
دریای پرگوهر معارف قرآن در دل خود ذخایر ارزشــمندی دارد کــه از منظرهاي گوناگون
میتوان از آن بهره برد و چراغهای راهنما از آنها برگرفت .در میان اشــارات زیبای قرآنی
در برخی آیات به عبارتهایی برمیخوریم که خداونــد در آنها فرموده چه رفتارها را از چه
کسانی میپسندد و چه اعمالی را نمیپسندد.
ندارد آن كس را كه متكبر و فخرفروش است« .و از
خداوند متعــال در قرآن كريم چنديــن عده را به
ادايحقوقديگرانسربازميزند».
عنوان كســاني كه خداوند آنها را دوســت ندارد
 5خيانتكار
مطرحفرمودهاست:
«ان ّاانزلنااليكالكتاببالحقّ لتحكمبينال ّناسبما
 1معتدين
اراك اهلل و ال تكن للخائنين خصيماً و اســتغفراهلل
«و قاتلوا فــي ســبيل اهلل الذيــن يقاتلونكم و ال
ان اهلل كان غفــورا ً رحيماً و ال تجــادل عن الذين
اليحــب المعتدين» (بقره )109/در
ان اهلل
ّ
تعتدوا ّ
ّ
يحب مــن كان خ ّواناً
ال
اهلل
ان
انفســهم
يختانون
كنيد
پيكار
جنگند
ي
م
شــما
با
كه
آناني
با
راه خدا
ّ
ّ
أثيماً» (نســاء )107 /اين آيات شــريفه فراميني
حد تجاوز نكنيــد ،كه خداوند
از
مقاتلــه
در
لكن
ّ
است از خداوند متعال به رسول محبوب خويش و
تجاوزكنندگانرادوستندارد.
چنين ميفرمايد« :ما كتاب را بر اســاس حق بر تو
 2ك ّفاراثيم(ناسپاسگنهكار)
فرســتاديم تا برابر آنچه بر تو نماياندهايم در ميان
اليحب
اهلل
و
دقــات
الص
الربــا و يربي ّ
ّ
«يمحق اهلل ّ
ّ
مردم قضاوت كني و حمايتگر خائنان نباشــي،
كل كفّا ٍر أثيم( .بقره )276/خداونــد ربا را از ميان
و در پيشگاه خداوند اســتغفار كني( ،البته روشن
برميدارد و صدقــات را افزايش ميدهد و خداوند
است كه معناي استغفار براي رسول خدا(ص) غير
هيچناسپاسگنهكاريرادوستنميدارد.
ازمعناياســتغفاربرايديگراناست)كهخداوند
 3ظالمين
آمرزنده و مهربان است .و آنان كه بر خويش خيانت
«و ا ّما الّذين آمنــوا و عملوا الصالحــات فيوفيهم
كردند و مرتكب گناه شــدند قابل دفاع نيستند،
يحب الظالمين» (آلعمران،)57/
اجورهم و اهلل ال ّ
زيرا خداوند افراد خيانتپيشه و گنهكار را دوست
و اما آنان كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام
ندارد.
دادند ،خداوند پاداش كامل بــه آنها خواهد داد و
 6مفسدين
خداوندستمكارانرادوستنميدارد.
ً
اليحــب
اهلل
و
ا
فســاد
االرض
فــي
يســعون
«و
 4متكبرفخرفروش
ّ
«و اعبدوا اهلل و ال تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً
المفسدين( .مائده .)64/قوم يهود تالش ميكنند
براي فســاد در زمين ،و خداوند مفسدان رادوست
و بذي القربي و اليتيمي و المســاكين و الجار ذي
ندارد.
القربي و الجــار الجنب و الصاحــب بالجنب و ابن
 7اسرافكنندگان
يحب من كان
ســبيل و ما ملكت ايمانكم ّ
ان اهلل ال ّ
«و هوالذي أنشأ ج ّنات معروشات و غيرمعروشات
مختاالً فخوراً» (نساء -1 ،)36/خدا را عبادت كنيد
الر ّمان
و هيچچيز را همتاي او قرار ندهيــد -2 ،و به پدر و
و النخل و الــزرع مختلفاً إكله و الزيتــون و ّ
متشــابهاً و غيرمتشــابه» او خداوندي است كه با
مادر نيكي كنيد -3 ،و همچنين به خويشاوندان،
غستانهاي معروش (كه درختانش بر داربستها
 -4يتيمان -5 ،و مســكينان -6 ،و همســايگان
قــرار دارد ،مانند ،مــو ،كيــوي و  )...را بيافريد ،و
خويشاوند -7 ،و همسايگان نزديك -8 ،و دوستان
باغهاي غيرمعروش (درختاني كه نياز به داربست
و نزديكان -9،و واماندگان در سفر -10،و بردگان و
ندارند) را همچنين نخل و انواع كشتزارها را داراي
كنيزكانيكهمالكآنهاهستيد.وخداونددوست
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رنگهاوطعمهايگوناگون.
ب ّالمسرفين»
«كلوا من ثمره اذا أثمر و آتوا حقّه يوم حصاده و التسرفوا ان ّه ال يح 
(انعام)141/؛ از ميوهها و ثمــرات آنان در هنگام بــاروري بخوريد (و بهرهمند
شويد) و هنگام برداشت محصوالت حقوق واجب (و مستحب) آن را بپردازيد.
(و در بهرهوري از محصوالت اسراف نكنيد) ،كه خداوند اسرافكاران را دوست
ندارد.
 8مستكبرين
«ال ُه ُكم اله واحد فالذين ال يؤمنون باالخره قلوبهم منكره و هم مســتكبرون»
(نحل )22/خداوند همه شما ،همان خداوند يگانه است ،اما آناني كه به آخرت
ايمان نميآورند دلهايشــان حقيقت را انكار ميكند و آنان مســتكبرند« .ال
يحب المستكبرين» (نحل)23/
جرم ّ
يســرون و ما يعلنون ان ّه ال ّ
ان اهلل يعلم ما ّ
قطعاً خداوند از آنچه پنهان ميدارند و آنچه آشــكار ميكنند باخبر اســت و او
مستكبرانرادوستندارد.
 9سرمستانشادومغرور
«ان قارون كان من قوم موســي فبغي عليهم» قارون از قوم موسي بود ،لكن بر
ّ
ان مفاتحة لتنوء بالعصبة
آنان سركشــي و طغيان كرد« .و آتيناه من الكنوز ما ّ
أولي القوة » ما آنقدر به او از خزانهها و گنجهــا داده بوديم كه حمل كليدهاي
اليحب
ان اهلل
آن از توان مــردان زورمند خارج بــود« .اذ قال له قومه ال تفــرح ّ
ّ
الفرحين» ،قوم او به او گفتند اينقدر سرمســت و شــادمان و مغرور مباش كه
الدار اآلخره»،
خداوند انسانهاي اينگونه را دوست ندارد« .و ابتغ فيما اتاك اهلل ّ
از اينهمه ثروت و مكنت كه خداوند به تو ارزاني داشــته است بهره گير و سراي
الدنيا»وبهرهخويشازدنياراازياد
آخرتترانيزآبادكن«.والتنسنصيبكمن ّ
مبر«،واحسنكمااحسناهللاليك»بهكارهايخيرونيكواقدامكنهمانگونه
يحب
كه خداوند به تو نيكي كرده اســت« .و ال تبغ الفســاد في االرض ّ
ان اهلل ال ّ
المفسدين»(قصص)77-76/
ودرزمينسركشيوفسادمكنكهخداوندمفسدانرادوستندارد.
10كافران
«منكفرفعليهكفره»هركسكافرشودكفرشبهزيانخوداوست.
«و من عمل صالحاً فألنفسهم يمهدون» و آنكس كه كار نيك انجام دهد براي
خود «سرمايه نيك» آماده ميكند« .ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات من
فضله» تا خداوند پاداش دهد از فضل خويش آناني را كه ايمان آوردند و كارهاي
اليحبالكافرين»خداوندكافرانرادوستندارد.
شايستهانجامدادند«.ان ّه
ّ
ال روشن است كه هركدام از اين عناوين بحث خاص خود را ميطلبد فع ً
كام ً
ال به
حد
مقدسش
ذات
محبت
و
خداوند
واسعه
رحمت
كند.
ي
م
كفايت
مقدار
همين
ّ
و مرزي ندارد و بر همه سايهگستر است لكن اين افراد قابليت خويش را از دست
داد هوازفيضعظمايرحمتواسعهحضرتحقمحرومند.
چونكهرحمانيتششكاملبود
فيضرحمانجملهراشاملبود
نيستآنانرالياقتاينچنين
قابليتنيستجمعيراازاين
گشتهاندازرحمترحمانجدا
اليحبفرمودهبرآنهاخدا
اليحبالكافرين
كتابش
در
اينچنين
فرمود
حضرتحقخويش
ّ
ناسپاسانسركشانمستكبرين
معتدينومفسدينومسرفين
اليحب ّ
الظالمين
گفتهرحمان
بدزبانانبيخياالنخائنين
ّ
وايبراحوالشاندرآنسرا
حبخدا
جملگيمحروماز ّ
نگارنده
41

تحلیل

جاهلیت سعودی

عربستانچراشیخنمررابهشهادترساند؟ارتباطایناتفاقباوضعیتاین
کشوردرمنطقهچیست؟
حجتاالسالم والمسلمین سيدمهدی عليزاده موسوی
رئیس پژوهشکده حج و زیارت

42
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هدف شوم آل سعود

عربســتان یک هدف را دنبال میکند و آن ایجاد اختالف و شکافهای مذهبی برای
بقای خویش است .مثل وهابیت که در طول تاریخ همواره دنبال اختالف افکنی بوده
و در میان شکافهای مذهبی به حیات خود ادامه داده است .

شهادت آیتاهلل شیخ نمر را باید با توجه به شرایط
عربســتان در حوزه بینالملل بررسی کرد؛ یعنی
اول نگاهی به جایــگاه و عملکرد سیاســتهای
خارجی عربســتان سعودی داشــته باشیم و بعد
نسبت به شهادت شــیخ نمر و علل اقدام عربستان
در شهادت ایشان نظر دهیم.
با بررسی سیاستهای خارجی عربستان در سال
گذشته میبینیم که عربستان در برنامههای خود
هیچگونه توفیق و موفقیتی نداشته است ،نخست
اینکه در جریان بیداری اسالمی ،هنگامی که در
سال  ،2011جهان اسالم با بحث رنسانس اسالمی
یا بیداری اسالمی یا انقالب عربی مواجه میشود،
عربستان تالش بســیاری کرد که بتواند این روند
و پدیده را کنترل کند ،اما موفــق نبود و بجای آن
در مصر جریان سلفی را ســر کار آورد و تالش کرد
احزابی چون حزب سلفی «النور» و «الفضیله» را
حاکم کند  .ولی مردم علیه اخوان المســلمین که
قدری متمایل به عربستان شد ،اعتراض کردند.
از ســوی دیگر به بحرین آمدند و میخواســتند
قیام مردم بحرین را سرکوب کنند .ورود سربازان
عربســتان به بحریــن باعث ایجــاد انزجار مردم
بحرین نسبت به عربستان شد  .همچنین در تونس
هنگامی که «بنعلی» از قدرت کنارهگیری کرد،
عربستان از او دعوت کرد ؛ حضور دیکتاتور تونس
در عربستان ،باعث شد که مردم تونس نگاه منفی
نســبت به عربســتان پیدا کنند و کینهای در دل
مردم نسبت به عربستان ایجاد شود .اوج شکست
سیاســتهای منطقــهای عربســتان را باید در
سوریه جست و جو کنیم؛ با وجود آنکه برداشت
عربستان این بود طی شــش ماه خواهند توانست
بشار اســد را کنار بزند ،اما با گذشت چند سال از
این واقعه گذشــته.نتیجه این ماجراجویی صدها
هزار کشته و آواره است .حتی جریانهای تکفیری
که خــودش آنها را بــه وجــود آورد ،امروزعلیه
عربســتان موضع میگیرند و منافع و مواضع این
کشور را تهدید میکنند.
درعراق نیز با تشــکیل داعش بهزعم خودشــان
کوشیدند که دولت شــیعی عراق را از بین ببرند و
به نوعی شــکافهای مذهبی را عمیق کنند ،ولی
رشد و پیشروی نیروهای مقاومت مردمی و ارتش
عراق و بســیج عمومی مردم نتوانست این توطئه
عربستان را به سرانجام رســاند و در این حوزه هم
شکســت خورد .در یمن هم شــاهد هستیم که
محمد بن ســلمان ـ که جوانی اســت بی تجربه ـ
رهبر حمله به یمن میشــود و اکنــون چند هزار
کشــته روی دســت مردم یمن مانده و عربستان

عم ً
ال هیچ دســتاوردی نداشته است .اگر تمام این
قضایا را کنار هم قرار دهیم ،میبینیم که عربستان
یک هــدف را دنبــال میکند و ایجــاد اختالف و
شــکافهای مذهبی برای بقای خویش است .اگر
در طول تاریــخ وهابیت هم نگاه کنیــم ،همواره
دنبال اختالف افکنی بوده و در میان شــکافهای
مذهبی به حیات خود ادامه داده است .
شــهادت شــیخ نمــر در ادامــه
شکستهای منطقهای
با در نظر گرفتن همه اين تحــوالت و بعد از واقعه
شــهادت شــیخ نمر ،به این نتیجه میرسیم که
این قضیه هــم در ادامه همان سیاســتها بوده
اســت ،به این معنا که او را مدت ها در زندان نگاه
داشــتند و در این مدت عواطف شیعیان به شدت
تحریک شد ـ هنگامی که میخواستند شیخ نمر
را دســتگیر کنند به ران او تیر زدند و مجروح بود
ـ و بعد مرتب گفتند میخواهیــم اعدامش کنیم
و عواطف شیعیان را تحریک کردند در این شرایط
بود که چنین اقدامی را مرتکب شــدند .هدف آل
ســعود تحریک احساسات شــیعیان بود تا دست
به خشــونت بزنند و هنگامی که این خشــونتها
نمایان شــود ،دولت عربســتان آن را حمل بر این
کند که شــیعیان به دنبال آشــوب و اغتشــاش
هســتند از طرف مقابل اهل سنت را تحریک کند
که در مقابل شیعه موضع بگیرند و یک همگرایی
میان اهل ســنت در مقابــل شــیعه و در نهایت
جمهوری اسالمی ایران به وجود آورند.
موضعگیری شیعیان
پس از اینکه عربستان سعودی شیخ نمر را شهید
کرد ،شــاهد برخی حوادث در ایران بودیم؛ مانند
آتش زدن ســفارت یا تعرض به برخی از مساجد
اهل ســنت در عراق ...و این موارد بهانهها را دست
دولت آل ســعود داد و «عادل الجبیر» به شــدت
نســبت به این قضایا موضعگیری و مظلومنمایی
کرد .بعد شــورای همکاری خلیج فارس تشکیل
شــد و او توانســت به نوعی در فضای بینالمللی
يارگيري کند و به هر حال در این فضا پیش رود .اما
عربستان سعودی از آن غافل است که؛ به هرحال
در داخل کشورشان شیعیان در ایالتهای شرقی
مانند احسا و قطیف در نتیجه سالها ظلم و تعدی
توســط وهابیت ماند آتش زیر خاکســترند .در
نتیجه بهترین راهکاری که عربستان میتوانست
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داشــته باشــد ،این بود که با آزادی شیخ نمر ،این
اقلیت عربســتان را به ســمت خودش جلب کند
و از خشمشــان بکاهد تا به نوعی حسن نیتش را
به جمعیت شــیعیان نشــان دهد و اگر این اتفاق
میافتاد ،عربســتان ســعودی میتوانســت به
اصطالح نوعی همگرایی و تقویت فرهنگ عمومی
را در جامعه داشــته باشــد ولی این کار را نکرد و
این امر هم به علت سیاســتهایی است که دولت
عربســتان به علت سرگشــتگیهایی که دارد به
آن دچار شــده اســت .به علت اینکه افرادی که
امروز متولی سیاســت در عربستان شدهاند ،هیچ
تجربهای در این حوزه ندارند و توجهشــان فقط به
جلو پایشان است.
امکان دارد شــهادت شــیخ نمر موجــب ایجاد
شــکافهای مذهبــی در منطقــه شــود و این
شکافهای مذهبی دامن عربســتان را میگیرد؛
با توجه به اینکــه بزرگترین اقلیت عربســتان
شیعیان هستند ،مســلماً آرام نخواهند نشست و
این کینهای که در سراسر دنیا نسبت به عربستان
ایجاد شده تقویت خواهد شد و واقعاً اگر عربستان
سعودی تمایل دارد که در فضای بینالمللی موفق
باشــد ،باید از این سیاســتهای مقطعی و کوتاه
دست بردارد و مسیر خود را مشخص کند.
اگر بخواهیم در تقابل با سیاســتهای خطرناک
عربســتان موفق عمل كنيم ،باید ریشه و زیربنای
این اندیشــهها را بشناســیم و بدانیم که آنها به
دنبال ایجاد تفرقه میان شــیعه و ســنی هستند.
مرزهای بین اهل ســنت و وهابیت را تبیین کنیم
و اهل سنت را کنار شــیعیان و در تقابل با وهابیت
قرار دهیم و برای اهل سنت بیان کنیم که وهابیت
نهتنها دشمن شیعه ،که دشمن اهل سنت است.
امروز استراتژی وهابیت این است که با اهل سنت
همگرا شــود و هنگامی که تا حدودی خاطرش از
شیعه جمع شود به سراغ اهل سنت خواهد رفت.
اما با مراجعــه به تاریخ میبینیم که اهل ســنت و
شــیعه همواره در کنار هم بودهاند و با هم زندگی
کردهانــد ،ولی هیــچگاه وهابیت در عربســتان
نتوانســت اهل ســنت معتــدل ماننــد حنابله،
شافعیها و احناف را تحمل کند ،لذا به نظرم یگانه
راه مقابله با این توطئهها آن اســت که کام ً
ال مرز
وهابیت را جدا کنیم و با تمام توان مراقب باشــیم
که توطئه وهابیت و عربســتان سعودی شناخته
شود ،که آنها نتوانند اهل سنت را کنار خودشان
قرار دهند.

اگر بخواهیم
در تقابل با
سیاستهای
خطرناک
عربستانموفق
عملكنيم،باید
ریشهو زیربنای
این اندیشهها را
بشناسیموبدانیم
که آنها به دنبال
ایجادتفرقهمیان
شیعهو سنی
هستند.مرزهای
بین اهل سنت و
وهابیتراتبیین
کنیم و اهل سنت
را کنار شیعیان و
در تقابل با وهابیت
قرار دهیم و برای
اهل سنتبیان
کنیمکهوهابیت
نهتنهادشمن
شیعه،کهدشمن
اهل سنتهست
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نمايي از ميدان توپخانه و عمارت بلديه تهران در دوره پهلوي دوم

بهداشت ،خیریه و چند ماجرا

تبارشناسی مؤسسات خیریه در ایران( اواخر پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم)
حسین حاج محمدی
در سلســله مقاالتی با عنوان تبارشناسی مؤسسات خیریه در ایران تالش میشــود با بهرهگیری از نگاه
تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک موجود به تبارشناسی مؤسسات خیریه ایران  -اعم از دولتی و مردمی
ــ پرداخته و ضمن تحلیل اجتماعیـتاریخی ،عوامل تأثیرگذار بر شــکلگیری و تکوین انواع مؤسسات
خیریه در ایران بررسی شود .در شماره پیشــین از اهمیت موضوع رفاه اجتماعی وتأکیدات دین اسالم بر
لزوم آبادانی دنیا و بهرهمندی همگانی از نعمتهای الهی سخن گفت .درنوشتار حاضر سازمانی شدن ارائه
خدمات رفاهی ،و زمینههای ایجاد چنین سازمانهایی مورد بررسی تاریخی قرار گرفته است.
اقدامات مرتبط با امور خیریــه ،عموماً در دو
بخش رفاهی و بهداشــتی اســت .در سلسله
مقاالتی کــه تاکنــون درباره تبارشناســی
مؤسســات خیریه تقدیم میشــد ،محوریت
با امور رفاهی بــود ،اما در نوشــتار حاضر به
اقدامات خیریه در امور بهداشــت و سالمت
پرداخته خواهد شد.
امروزه ،بهداشــت و ســامتی ،الزمة هم و از
ثمرات دوران مــدرن به شــمار میروند .اما
اکتشافات پزشــکی و طبی در ایران باستان
و همچنین در آثار حکمای اســامی ،گویای
درگیــری دانشــمندان اعصــار گوناگون با
مقوله بهداشت اســت .بر این اساس ،ارجاع
اکتشافات پزشــکی و دغدغههای درمانی به
دوران مدرنیته و رنســانس امــری غیر قابل
پذیرش است 1.درتعریف بهداشت و سالمت
نیز تعابیر مختلفی از قبیــل فقدان بیماری،
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ثبات حیات و تحرک درجهان و برخورداری
از آسایش کامل جســمی ،روانی و اجتماعی
استعمال شــده است که بررســی آنها خارج
از موضوع نوشــتار حاضر اســت .متن حاضر
بدنبال شناسایی تاریخی اقدامات موسسات
خیریه در زمینه بهداشــت اســت و در جمع
بندی نهایی ،تحلیلــی از رویکرد دوره مدرن
به پزشکی ارائه خواهد داد.
تاریخچه بهداشــت و موسسات
بهداشتی در ایران
نخســتین حکومتی کــه در ایران بــه ایجاد
مراکز خدمــات بهداشــتی مبــادرت کرد،
حکومت ناصرالدین شــاه بود .پیگیریهای
وی و امیرکبیــر ،موجــب تأســیس اولین
مریضخانه در تهران به ســال  1266شد2.
در ســال 1300ش ،در پیج مرکز اســتانی،

بخشهای بهداشــتی دولتی تأسیس گردید.
کمبود آگاهیهای عمومی درباره بهداشــت
و ســامت ،یکی از مهمترین تهدیدکنندگان
ســامت مردم بود در این میان آنچه آسیب
بیشــتری وارد میکــرد ،ارتش،محــوری
رضاخان بــود که نه تنهــا بســیاری از امور
اقتصــادی و کشــاورزی را بــه ارتشــیها
میســپرد ،بلکه «به نظر میرسید که توجه
به بهداشت عمومی مردم ،در مقایسه با توجه
خاص حاکمیت بــه مراقبت بهداشــتی در
ارتش ،به عنوان دومین اولویت حکومت قرار
میگرفت»3.
وظایف بلدیه
در دوره رضاخــان ،بلدیــه در حکــم بازوی
اجرایی دولت ،مســئولیت تأسیس مؤسسات
و مراکــز مختلف برای تأمین خواســتههای
حکومت را به عهده گرفــت .یکی از وظایفی
که بلدیه به عهده گرفت ،توجه ویژه نســبت
به خدمات رفاهی و بهداشــتی بود که در این
خیرین برای امور
مســیر باید موقوفاتی را که ّ
بهداشــتی اختصــاص میدادنــد مدیریت
میکــرد .باتوجه به اهمیت وآســیبپذیری
زنان و کودکان ،حفاظت از آنــان در اولویت
برنامهها قرار گرفت و در این راســتا مدرسه
آموزش قابلگی تأســیس شــد و اولین دوره
آن در ســال  1312به پایان رسید .تأسیس
مراکز حمایتی از زنان بــاردار و مراکز معاینه
عمومــی و مجانی بــرای نوزادان ،تأســیس
شیرخوارگاهها ،تقسیم شیر بین اطفال فقیر،
برپایی مجالس سخنرانی و تبلیغات بهداشت
محور ،از جمله اقدامــات مدیریتی دولت در
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تاریخچه وقف
خیرین انجام
امور بهداشــت بود که با کمک ّ
میگرفت.
در کنــار بلدیــه ،مؤسســات عامالمنفعــه
دیگری نیز وجود داشــتند که در راســتای
اجــرای قوانین جدیــد طبابت و بهداشــت
اقــدام میکردند .در رأس این ســازمانها و
مؤسسات ،باید از جمعیت شــیر و خورشید
ایران نام برد.
جمعیت شیر و خورشید
«جمعیت شیر و خورشید» نخستین سازمان
خیریه ایران بود که عهــدهدار وظایف مهم و
متعــددی از قبیل تأســیس بیمارســتان و
درمانگاه ،تهیــه دارو و تجهیزات پزشــکی،
تربیــت پرســتار ،نگهــداری از کــودکان
بیسرپرســت ،ارائه برنامههای ویــژه برای
جوانان و برخی فعالیتهای عمرانی در داخل
و خارج از کشــور و امداد رســانی در حوادث
غیر مترقبه بود .نخســتین رویکرد تشــکیل
مؤسســه خیریه امــدادی در ایــران تحت
حمایت دولت ،در ســال  ۱۳۰۱خورشیدی
صورت گرفت .در این ســال به کوشش دکتر
امیراعلــم اقداماتی برای تأســیس شــیر و
خورشــید با حمایت دولت انجام شــد .این
جمعیت در ســال  1302ش به طور رسمی
تشکیل و در کشور منشــأ فعالیت و خدمات
خیرخواهانــه گوناگونــی گردیــد .جمعیت
در همین سال رســمیت یافته و به عضویت
اتحادیه بینالمللی صلیب سرخ درآمد.
نخســتین حرکت امدادی جمعیت شــیر و
خورشید ،کمک به زلزلهزدگان تربتحیدریه
بود و این کمکرسانی در زمانی بود که هنوز
هیچگونه امکاناتــی در اختیار جمعیت نبود.
در سالهای بعد ،تشــکیالت جمعیت رو به
گسترش گذاشت و بســته به موقعیت ،افراد
عضو جمعیت به کمک ســانحهدیدگان و نیز
نیازمندان میشــتافتند .از جمله این موارد،
کمکرسانی به زلزلهزدگان شیروان در سال
۱۳۰۸ش بود .دوران خدمتگذاری شــیر و
خورشید را میتوان در سه بخش پیگرفت:
 -1پیش از شهریور 1320
 -2بعد از شــهریور  1320تا انقالب اسالمی
در سال 1357
 -3بعد از انقالب اسالمی.
در دوران پیــش از  ،1320اقدامــات ایــن
جمعیت بیشــتر محدود به امــور امدادی و
رسیدگی به حال آسیبدیدگان در حوادث و

سوانح گوناگون بود و احیاناً تأسیسات درمانی
مفیدی نیز ایجاد میکرد ()4
موسسات خیریه برای بانوان
بخش بانوان جمعیت شــیر و خورشید که در
امور مربوط به زنــان اقدام میکرد ،در 1307
ش تأســیس شــد .از جمله اقدامات بخش
بانوان ،تشکیل کمیســیون خیریه بود که با
هدف جلب امکانات ایجاد موسســات خیریه
برای بانوان و با ریاست شمس پهلوی تشکیل
گردید.
این کمیســیون و اقدامات بعدی توانســت
مســیر تأســیس بنگاهی اختصاصــی برای
حمایت از مادران و کودکان گردد.
جمعیت شــیر و خورشــید در دوران پهلوی
دوم (پس از  )1320در زمینه خدمات خیریه
نیز اقداماتی را انجام داد .جمعیت ،هدف خود
را ایجاد روح همکاری و تعاون برای کمک به
همنوعان محروم میدانســت و در این راستا
توانســته بود اعتماد مــردم را نیز جلب کند.
مردم در موارد فراوانی به این مؤسســه کمک
میکردند و با وقف امــاک و ثروت خود ،در
جهت تعــاون اجتماعی قدم بر میداشــتند.
یکی دیگر از اهــداف مهم جمعیــت ،امداد
فوری به مصدومین و ســانحه دیــدگان بود
که در موارد آتشســوزی ،ســیل ،زلزله و...
وارد عمل میشدند .تأســیس درمانگاههای
عمومی و مجانی و آسایشــگاهها برای ایتام و
اطفال نیز از دیگر اهداف جمعیت بود.
جمعیت شــیر و خورشید ســرخ ،در بخش
بهداشت اقدامات مهمی به انجام رساند که از
جمله آن اقدامات میتوان به واکسیناسیون
اجباری ،آبله کوبــی ،ایجــاد داروخانههای
مجانی و اســتخدام داروســازان ،تأســیس
مریضخانه ویژه زنان و اطفال ،شفاخانههای
مخصوص بیماران مبتال به سل و ...اشاره کرد.
درمانگاه جنوب شــهر ،یکی از قدیمیترین
مؤسسات جمعیت اســت.کادر پزشکی این
درمانگاه عبارت بودند از سه پزشک دیپلمه،
یک مامــا و دو دانشــیار و دو خدمتکار جزء.
درمانگاه کودکان نیز در سال  1328و با وقف
خیرین به نام صدراهلل
زمین توســط یکی از ّ
خان ،تأسیس شد .مشــارکت باالی مردمی
در برنامههــای این جمعیت ،عــاوه بر رفع
مشــکالت مالی ،تجربه نوینــی از همگرایی
آحاد جامعه برای امدادرســانی به نیازمندان
را به نمایش گذاشت.
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نتیجه یک اشتباه
رعایت نکــردن بهداشــت و نبــود امکانات
بهداشــتی فراگیر در هر دو دوره پهلوی اول
و دوم ،موجب شــیوع بیماری هــای فراگیر
و کشنده از جمله وبا و آبله شــده بود .تلقیح
اجبــاری واکســن بیماریهای مســری و
آبلهکوبــی ،از جملــه اقدامــات حکومت در
راستای رفع مشکالت بهداشــتی مردم بود.
غرب زدگــی و خــود فراموشــی در دوران
پهلوی مانع از ایجاد مراکــزی بومی و فراگیر
در زمینه بهداشت گردید .متأسفانه بهداشت
و سالمتی در کشــوری که پیشینهای سرشار
از حکیمان و طبیبــان جهانی دارد ،مقولهای
مــدرن و وارداتــی تلقــی شــده و اقدامات
بهداشــتی مؤسســات خیریه نیز عمدتاً در
شــهرهای بزرگ ،آن هم در قالــب اقداماتی
نمادیــن پیگیــری میشــد .بیتوجهی به
اصول بهداشتی و ســامتی بومی و اسالمی،
متأســفانه موجب ترویج هرچــه پررنگتر
پزشکی مدرن گردید که نتیجه آن را در رشد
شتابان و روزافزون بیماریها و بیمارستانها
در کنار کاهش ســامتی و تحرک مشاهده
میکنیــم .در طب ســنتی ایــران ،یکی از
مهمترین پایههای حفظ صحت و پیشگیری
از بیماریها ،تغذیه صحیح اســت .محمد بن
زکریای رازی نخستین کسی است که کتابی
به نــام منافع و ضررهــای غــذا تألیف کرد.
شیخالرئیس ،ابوعلیسینا نیز بخش بزرگی از
کتابهای خود را در ارتبــاط با تغذیه تألیف
کرده است) 5(.
بزرگان حکمت اسالمی ،شــعار پیشگیری
بهتر از درمان اســت را عم ً
ال نشان میدادند
اما پزشــکی مدرن تنها به درمان شیمیایی و
دارویی میاندیشد.
سهم مشارکت مردمی
مشارکت مردمی در امور رفاهی و خیریه نیز
تفاوتهایی باهم داشــتند و به نظر میرسد
که در حوزه خدمات رفاهی ،حضور و تعامل
بیشــتری وجود داشــت .شــايد دلیل این
مشــارکت را بايد در هزینههای مالی کمت ِر
مشــارکت در کارهای خیریه رفاهی دانست
که با هزینههای اندک نیز امکان مشــارکت
در این امور وجود داشــت .در حوزه خدمات
خیریــه بهداشــتی ،مشــارکت و همکاری
کمتری از مــردم دیده میشــود .در حوزه
خیریــه رفاهــی ،حمایت قانونــی و دولتی

()7

در حوزه خیریه
رفاهی،حمایت
قانونی و دولتی
عظیمیدر
انجامکارهای
خیروجود
نداشت و برخی
از اقدامات نیز
صرفاًبرای
کسب شهرت و
وجههاجتماعی
انجاممیگرفت،
اما در حوزه
بهداشتی،عالوه
برهزینههای
باالی امور
بهداشتی،
چنینعواملی
کمتروجود
داشتند
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نکته

اصول اداره امور رفاهی
از نگاه دینی
درنگاهدینــی،ادارهاموررفاهیدارایمختصاتســاختاريخاصی
اســت که از ویژگیهای جامعه نبوی نیز قابل اخذ و تعميم است .در
آغاز استقرار مسلمانان در مدینه ،دامنه فقر بسیار گسترده بود .عالوه
بر اصحاب ُص ََّفّه ،که در فقر شدید به ســر میبردند ،زندگی مهاجران
به انصار وابســته بود ،اما دیری نپایید که به برکت برنامههای صحیح
اقتصادیوخدماتاجتماعی،وضعیتهمهآنانبهبودیافت،بهنحوی
کهدراواخرســالهایعمرپربرکتپیامبــر(ص)همگیمهاجران،
مسکن ،شــغل و وضعیت رفاهی مناســبی پیدا کردند .امیرمؤمنان
میفرماید :رســيدگى به حال يتيمان و زمينگيران و سالخوردگان
بيچاره،كهپيشكسىدستدرازنمىكنندرابرعهدهگيروروزىشان
را جارى كن ،كه ايشان بندگان خدايند .پس با مددرسانى به ايشان و
تأمينروزىواداىحقوقشانبهاندازهالزم،بهخداوندنزديكىبجوى،
پاكىنيتهاخلوصمىيابند!9
كهكارهابا ِ
الگويتأميناجتماعياسالمعبارتاستاز:جامعهمحوري(ب هجاي
تمحوري)؛استحقاقگرايي(ب هجايعامگرايي)؛منطقهمحوري
دول 
(بهجاي تمركزگرايي) و عدم دوگانگي ميــان منابع مالياتي و منابع
تأميناجتماعي.الگويمزبوردارايويژگيهايكاركرديبرجستهاي
استكهازميانآنهامیتوانبرویژگیهایمهمزیراشارهکرد:
-1تقدمتوانمندسازيوخوداتكاييافرادبروابستگيبهكمكها
-2فدانشدنتأميناجتماعيبهپاياهدافرشداقتصادي
-3برخورداريتأميناجتماعيازكاركردعدالتبيننسلي
-4فراگيريتأميناجتماعينسبتبهاقليتهايمذهبي
-5تواناييتبديلتهديدهابهفرصتها
منطقهگرایی ،مســئله مهمی اســت که در اقدامــات خیریه مدرن
از آن غفلت میشــود .تأكيد بر اولويت حتمي تخصيص زكات مال و
زكات فطرة هر منطقهاي به نيازمندان همان منطقه و تقدم نيازهاي
منطقهاي در تخصيص ساير درآمدهاي بيتالمال ،همچنين برتري
انفاقووقفبــرنزديكانوتأكيدبراهدايچهرهبهچهرهومســتقيم
كمكهاي مالــي همگی مــواردی از منطقهگرایی دینی هســتند
که الگوی اقدامات خیریه میباشــند .با حاكميــت چنين الگويي،
كارآمدي مديريت اطالعات نيازمندان تســهيل گرديــده و يكي از
مشــكالت عمده تخصيص خدمات رفاهي در جوامع فعلي ،از ناحيه
عدم تقارن اطالعات و پديده سواري مجاني ،به حداقل خواهد رسيد.
اين الگو همچنين ،از بروز پديده ديوانساالري و گسترش هزينههاي
اجراييخدماتاجتماعيجلوگيريخواهدكرد.عالوهبراين،بهدليل
مشاهده مســتقيم آثا ِر كمكهاي اعطايي ،انگيزة عرضهكنندگان
افزايشمييابد.
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عظیمی در انجام کارهای خیر وجود نداشت
و برخــی از اقدامات نیز صرفاً برای کســب
شهرت و وجهه اجتماعی انجام میگرفت اما
در حوزه بهداشتی ،عالوه بر هزینههای باالی
امور بهداشــتی ،چنین عواملی کمتر وجود
داشتند .در بسیاری از موارد ،اقدامات خیریه
بهداشــتی در سطح بخشــنامههای دولتی
متوقف میشــد و یا همت واقعــی در میان
مسئولین دیده نمیشــد و یا در طی مراحل
اجرای کار ،به واســطه فساد اداری و حیف و
میل امکانات دولتی ،عمــ ً
ا چنین اقداماتی
بینتیجه رها میشدند)6(.
همچنانکــه در ابتدای نوشــتار گذشــت،
مسئولیت اصلی بهداشت اجتماعی بر عهده
بلدیه بــود تا با ایجاد مؤسســات مربوطه در
پیشــبرد اهداف بهداشتی دولت تالش کند.
در همین زمینه ،تأســیس اندرزخانه برای
رسیدگی به سالمتی زنان باردار ،دارالرضاعه
بــرای حفاظــت از کودکان بیسرپرســت،
مریضخانههای مسلوالن و بیمارستانهای
بانــوان توســط بلدیــه انجــام میگرفت.
دارالمجانین نیز از جمله این مؤسســات بود
که برای بیماران روانی اختصاص داشت و با
توجه به افزایش معضــات اجتماعی ،تعداد
بیماران نیز افزایش یافتــه و بلدیه ناچار به
اختصاص مراکز جدید برای مجانین شــد.
«بودجهای که برای رســیدگی به وضعیت
تیمارســتان تخصیــص داده شــد ،بالغ بر
ماهی  30هزار تومان بــود .حیف و میل این
بودجه از سوی برخی مســئوالن و بیماران
خرید ،که چهبســا بــا رئیس تیمارســتان
تقســیم میکردند ،در نهایت برای دیوانگان
تیمارستان جز گرســنگی و چوب و شالق و
زنجیر چیزی باقی نمیگذاشت»()7
در ایــن میان یکــی از مضحکتریــن انواع
خیریــه بهداشــتی ،خدمــات بهداشــتی
خارجیها بود که توســط مبلغان مسیحیت
انجام میگرفت .در دورانــی که عامل اصلی
قحطی و بیماری در ایران ،حضور استعماری
خارجیها بود ،تأســیس مراکز بهداشــتی
توسط ایشان قطعاً با اهداف دیگری از جمله
ترویج مسیحیت بوده است .مؤسسات تحت
نظر بلدیــه در حــد ایدهآل ســازمان های
بهداشــت جهانی نبودند اما ایجاد و به بهره
برداری رســاندن آنها می تواند گام کوچکی
در ایجاد محیطی پاک تلقی گردد.

سرنوشت شیر و خورشید
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال
 ،۱۳۵۷تغییرات وسیعی در ساختار ،ماهیت
و وظایف جمعیت شــیر و خورشید به وجود
آمد .بر اساس مصوبه دولت موقت ،در اسفند
 ،۱۳۵۷کلیه مؤسســات درمانی و بهداشتی
و بیمارستانی ،به همراه چندین پرورشگاه و
خانه کودک ،از جمعیت هاللاحمر منفک ،و
با حفظ مالکیت جمعیــت به وزارت بهداری
و بهزیســتی وقت انتقال یافت .این مصوبه
باعث تغییر سیاســتهای کلــی جمعیت و
توقف تمامی فعالیتهای درمانی و حمایتی
آن شــد .همچنین بر پایه مصوبههای بعدی
هیئت دولــت ،مراکز مختلف پژوهشــی ـ
حمایتی جمعیت بــه وزارت بهداری واگذار
شــدند و برخی از امکانات ترابــری هوایی و
دریایــی از جمله هواپیماهــای جمعیت به
سایر نهادها واگذار شــد .در دی  ۱۳۶۲برابر
ماده واحده مصوب مجلس شورای اسالمی،
عنــوان جمعیت بــه جمعیــت هاللاحمر
جمهوری اسالمی ایران تغییر یافت)8( .
منابع:
 -1چنین ارجاعــی را میتــوان در آثار زیر
مشــاهده کرد :ملکزاده الهام ،مؤسســات
خیریه رفاهی بهداشــتی در دوره رضاشاه،
نشــر تاریــخ ایــران ،ص .187صادقــی
حسنآبادی ،علی ،کلیات بهداشت عمومی،
دانشگاه شیراز ،ص.7
 -2فریــدون آدمیت ،امیرکبیر ،انتشــارات
خوارزمی ،تهران ،ص.31
 -3ملکزاده الهام ،مؤسسات خیریه رفاهی
بهداشتی در دوره رضا شاه ،نشر تاریخ ایران،
ص200
 -4همان ،ص224
 -5بهداشــت تغذیــه از دیــدگاه حکمای
پزشــکی ایران ،دکتر حســین روازاده ،نشر
پویندگان دانشگاه ،ص.13
 -6ملکزاده الهام ،مؤسسات خیریه رفاهی
بهداشتی در دوره رضا شاه ،نشر تاریخ ایران،
ص 278
 -7همان ،ص264
 -8تاریخچــه جمعیت هاللاحمر ،ســایت
رســمی جمعیت هــال احمــر جمهوری
اسالمی ایران
9نهجالبالغه ،نامه .53
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ادبیات انقالب چگونه ماندگار شد

تاریخ نگاری

هنوزاول
راهیم

مصاحبه

سیرتکاملی
خاطرهنگاریانقالب
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انقالباسالمی
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و با اخالق
بهیادامیرحسینفردیکههمهعمر
خود را صرف ادبیات انقالبی کرد
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تاریخ نگاری
تمام بشــریت در طول زمانها و مکانها «اسوه
حســنه» و نمونه «کامل» اســت .رسالت سوم
قرآن ارائه تجربه اقوام و ملل گذشــته اســت.
بنیاســرائیل چگونه بودند؟ از دســت فرعون
چگونه نجات پیدا کردند؟ چه افکار طاغوتیاي
در ذهنشــان بــود کــه در برابر موســی(ع)
میایستادند؟ یا علل ســقوط نوح ،لوط و اقوام
گذشــته چه بود؟ چهــارم ،بینــش و نگرش
انسان ،خدا ،جهان و جامعه است .مورخ انقالب
اسالمی که ماهیت اسالمی دارد ،مسلماً نگرش
و بینشــش را از آنجا میگیرد .وقتی که بحث
تقوا مطرح میشود ،فقط برای نماز نیست ،زبان
انسان هم باید تقوا داشته باشد.کسی که قلم در
دست میگیرد باید تقوا داشته باشد.

هنوز اول راهیم

گفتاری درباره تاریخنگاری انقالب اسالمی
قاسم تبریزی
پژوهشگر تاريخ معاصر

این متن ،برگردان گفتوگویی است که با قاسم تبریزی ،پژوهشگر تاريخ معاصر انجام و در قالب یادداشت
تنظیم شده است .بایدها و نبایدهای تاریخ نگاری انقالب اســامی محور اصلی این یادداشت را  است و به
چند موضوع کنکاش برانگيز دیگر نیز میپردازد.
     ویژگی تاریخنگاری اسالمی
پیش و بیــش از همه باید به این مســئله ایمان
داشت که انقالب ما چون ماهیتی اسالمی دارد
و هدف و رسالت آن تحقیق فرهنگ ،ایدئولوژی
و تمدن اســامی اســت ،تاریخنگاریاش هم
نشــأتگرفته از مبانی ایدئولوژی و جهانبینی
اســام اســت .قرآن کریــم وقتــی از تاریخ و
سرگذشــت پیشــینیان صحبــت میکنــد،
میفرماید اولین مســئله تاریخ ،عبرت است .به
تعبیر روشنتر وقتی سرنوشت سالطین جور؛
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شــداد ،نمرود و فرعون ،ســتمگران ،کافران،
منافقان و افراد منفی را مطــرح میکند ،برای
عبرتگیری است .به معنای متعارف« ،تاریخ»
نمیگوید اما بینــش و نگرش تاریخی میدهد.
دومین مســئله ،ارائه الگوســت .وقتی قرآن از
حضرت موسی ،عیسی ،یوسف ،نوح ،مؤمنين،
متقین ،افراد صالح و حکیــم صحبت میکند،
درحقیقت اســوه ،الگو و نمونــه ارائه میدهد.
در مورد مقام حضــرت محمد(ص) میفرماید:
اســوه حســنه ـ در حقیقت پیامبر(ص) برای

     تاریخنگاری غربی
جریان تاریخنگاری غربی یا مراکز شرقشناسی
که عمدتــاً ماهیت اســتعماری داشــتهاند ،با
اهداف اســتعماری وارد تاریخنــگاری ممالک
شرق و جهان اسالم شده اســت .این اتفاق نیاز
به کالبدشکافی ،بررسی و نقد در عملکرد 300
ســاله دارد .هدف ،روش ،کارنامــه ،تأثیر آن بر
سیاســت ،حکومــت ،جامعه ،بهویــژه محیط
علمی و دانشــگاهی ما چه بوده؟ چه انحرافات
و اعوجاجاتی پدیــد آورده؟ چگونه هندســه
تاریخی ما را تغییر داده؟ حقایق را به چه شکل
وارونه کرده؟ چگونه سنتها را مورد هجمه قرار
داده؟ آيا مبانی الهی تاریخنگری ،تاریخنویسی
را تبدیل به نگرشهای مادی و ماتریالیســتی
کرده؟ چگونه تحریفات و تحقیقات بیاســاس
و خدشــهدار خود را به نام «تحلیــل علمی»،
«تحقیق بیطرفانه»« ،بررســی روشــمندانه
علمی» ...در جامعه ما گســترش داد؟ جمعی
شیفته و شــیدا ،عدهای بدون تأمل و تفکر آن
را سرمشق قرار داده ،دستهای مبشر و مروج آن
شدند .امروز نقد ،بررسی ،تحلیل ،روش ،هدف
و عملکرد مراکز شرقشناســی ،ایرانشناسی،
اسالمشناســی و شیعهشناســی غــرب از
ضروریترین کارهايی اســت که باید محققان،
مورخان و اندیشمندان ما به صورت جدی آن را
مورد توجه قرار دهند ،حتی مراکز تاریخنگاری
ما بخش غربشناسی و «شرقشناسی غرب»
را تجزیه و تحلیل کنند .بد نیست اشاره داشته
باشــیم به تاریخنگاران غربی کــه درباره ایران
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تاریخنگاریشاهنشاهی

چاپلوسی،دروغگویی ،تعریف و تمجید از شاه ،خاندان پهلوی و درباریان فراوان بود.
تاریخنگاری شاهنشاهی به ابتذال و پان ایرانیسم مبدل شد .تمام تاریخ تملق از شاه،
وصلکردنرضاخانوپهلویبهایرانباستانوتعریفهخامنشیشدهبود.

نوشتهاند :مشــهورترین آنها ســرجان ملکم
است؛ اولین کســی که هندســه تاریخی ما را
تغییر داد .تاریخ ما عمدتاً یا از حضرت آدم آغاز
میشد یا از اســام .ولی این فرد این جریان را
قطع کرد و آن را تحت عنوان پوشــالی« تحلیل
علمی  -مادی» جا انداخت .مضافاً تاریخ ایران را
از باستان شروع کرد که با اسالم و دین و تعالیم
انبیا منقطع شود.
سرپرسی سایکس ،رئیس پلیس جنوب ،فردی
نظامی که انواع و اقســام جنایت را در حق ملت
ایران مرتکب شــد و قتل عامهای متعددی در
بوشــهر ،برازجان و دشتســتان انجــام داد ،به
عنوان یک تاریخنگار ،تاریــخ ایران را با تحریف
و دروغ نوشــت و بعدها در مرکز شرقشناسی
و ایرانشناســی کمبریج مشــغول به کار شد.
ســایکس بیشــتر از  60عنوان کتــاب درباره
ایران نگاشــته اســت .آنچنان نوشتههایش
سایه بر عملکرد او داشته و دارد که برخی افراد
سطحینگر ،غافل ،بیتوجه یا شــیدا و شیفته
شرقشناسان غربی ،جنایات و عملکرد او را در
دوران حضورش در ایــران ،خاصه جنوب غربی
ایران نادیــده گرفته و حتی حاضــر به بیان آن
عملکرد نیستند! دســته دیگر،آثارش را مبنای
تحقیقات تاریخــی قرار میدهنــد .امروز باید
پیرامون او دهها کتاب نوشته شود تا نسل حاضر
و نسلهای آینده او را به درســتی بشناسند .از
جمله دیگر چهرههــای ایرانشــناس باید از
ادوارد براون نام برد .شــخصی کــه در ترویج و
گســترش بابیگــری و ازلیگری فعال شــد
و مدعی شــد بیشتر از  2500رســاله در بابیت
جمعآوری کرده!
دیدار پانــزدهروزه وی با یحیی صبــح ازل در
قبرس! دیدار هفدهروزه او با حســینعلی نوری
در فلسطین و ...خصوصاً دورانی که وی به ایران
آمد ،یک سال در شــهرهای ایران به گردش و
عیاشی پرداخت! دفاع او از سیدحسن تقیزاده
پس از ترور آیتاهلل سیدعبداهلل بهبهانی! و نامه
تذکرگونه به آیتاهلل آخوند خراسانی! ...و نهایتاً
دورانی خــود را قطب دراویش نامیــد و دهها و
صدها موضوع در مورد این انگلیسی هزار و یک
رنگ ،باعث خفت اســت( .رجوع شود به کتاب
ادوارد براون  /نوشته عباس سفر))1(.
هانری کربن اسالمشناس فرانسوی است .خوب
تحقیق میکند ،با عالمه سیدمحمدحســین

طباطبایی مینشــیند و مباحثــه و مصاحبه
میکنــد ،ولــی ناگهــان شــروع بــه تبلیغ
شیخیگری میکند.
گلدزیهر ،یک صهیونیســت ضددین و اســام
اســت و کتابهایی ضد دین ،اســام و تصوف
دارد .در مــورد گلدزیهر نقادیهای مناســبی
صورت گرفــت از جمله اثر اســتاد امام محمد
غزالی مصری ترجمه و مقدمه حجتاالســام
سیدصدرالدین بالغی.
گراهام فولر ،ریچارد کاتــم ،جیمز بیل .مارک
جی .گا زیورسکی و ...دیگر فعاالن این عرصهاند
که اولی معاون رئیس شــورای ملی در سازمان
سیا اســت .او در ســال  1982به عنوان افسر
اطالعات ملــی در امور خاور نزدیک و آســیای
جنوبی در ســازمان ســیا فعالیت خود را آغاز
کرد!گراهام آثاری در مورد جغرافیای سیاسی
اسالم و غرب ،قبله عالم ،آینده سیاسی نگاشته
و امروز شیعهشناسی را آغاز کرده!
چهره دوم به ظاهر کارمند ســفارت آمریکا در
تهران بود که بعدها مشخص شــد مأمور سیا و
مسئول ارتباط با برخی سیاسیون و ملیون است
و نقش جمــعآوری و تحلیل و ارائــه اطالعات
به آمریــکا دارد( .رجوع شــود به اســناد النه
جاسوسی)
ســومین چهره آمریکایــی ،بین ســالهای
نهضت ملی شــدن نفت تا روی کار آمدن دکتر
علی امینی ( )1340-1330مشــغول اجرای
برنامهها و تحقیقات بــود! در ظاهر نقاد آمریکا
بود ،ولی کتاب ناسیونالیســم در ایران نمونهای
از کار و هویت واقعی اوست .عمرش کفاف نداد
که بیشتر به ملت ایران خیانت کند.
چهارمین چهره کــه به اصطالح نقــاد برخی
سیاستهای ایاالت متحده است ،عضو انجمن
مطالعات سیاســی آمریکا و جامعــه مطالعات
ایرانیهاست!او پس از اجرای طرح آمریکاییها
در ایران (انقالب سفید شاه) تحقیقات پیرامون
ایران را آغاز کرد و همواره در کتابش سعی دارد
به ظاهر ،منتقد سیاست آمریکا در ایران باشد .او
ارتباط گستردهای با مقامات آمریکایی در ایران
داشت و ســعي میکرد از مستشاران نظامی تا
برنامهریزان اقتصادی سیاسی ،و به اصطالح از
برخی اسناد نیمهمحرمانه به صورت نیمهواقعی
استفاده کند .او مخالف سلطه آمریکا و برنامهها
و حضور مستشــاران نیســت ،بلکه از این که

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره هفتم | بهمن1394

آمریکاییها درک صحیحــی از واقعیات ایران
نداشتند ایراد میگیرد!
اشکال عمده از نظر ایشــان فقط این است که
گروهک تروریستی منافقین ،گروههای حافظ
منافع اسرائیل در درون حکومت آمریکا و رژیم
صهیونیســتی ،عوامل اصلی در ارائه چهرهای
مخدوش و وارونه از ایــران در عرصه بینالمللی
هســتند! از منظر ایشان ســلطه آمریکا ،غارت
ایران ،جنایات بیشــمار آمریکاییان و حکومت
دستنشانده آن مهم نیست!
و آخریــن چهره ،بایــد از به اصطــاح محقق
نهضــت ملی شــدن نفــت ،دوران مبــارزات
ضداســتعماری ملت ایــران علیــه انگلیس
وطرفدار آمریــکا نام برد .او خــود را متخصص
در جهان ســوم و وابســته به ســازمان ســیا
ميداند .در ســالهای متوالی به ایران میآمد
و به عنوان استاد دانشــگاه (میهمان) مطالبی
مطرح میکرد و در زمینــه خاورمیانه و جهان
ســوم تحلیل ارائه مــیداد .او عضــو انجمن
علوم سیاســی آمریکا ،عضــو انجمن مطالعات
بینالملــل و دارای کتاب و مقاالتــی در مورد
ایران اســت و در کودتای آمریکایی انگلیســی
 28مرداد  1332ســعی دارد آمریکا را از نقش
کلیدی تبرئه و علــل کودتا را شــاه و انگلیس
بنامد! انتقادات او از آمریکا ،نه به خاطر ماهیت
اســتعماری و امپریالیســتی و جهانخواری
آن ،که انتقاد از روش گاهی ناشــیانه اوست .او
دسترســیهای زیادی به اسناد ســازمان سیا
داشته و دارد .برخی تحلیلهایش در نهايت به
نفع منافع و اقتدار آمریکاســت! او حتی امروز
به دنبال از سرگیری روابط ایران و آمریکاست!
بدون آنکه به جنایتها و توطئههای «ســیا»
در طی ســه دهه اخیر و کینهورزیهای ایاالت
متحده در حــق ایــران و جهان اشــاره کند.
تحلیلهــای وی برای افراد ســطحی ،به نوعی
خوشایند است!
در مجموعه  12جلدی کتاب دانشــگاه کمبریج
که تاریخ ایران از باستان را نوشــته ،عمدتاً آن را
تحریف کرده است .تاریخ ،هویت و شناسنامه هر
مملکت است .وقتی هویت یک جامعه گرفته شد
آن جامعه فشــل ،بیرنگ و بیخاصیت میشود.
اینها با مأموریت و هدف آمدنــد .اهل ایران که
نیستند ،ایران هم ثروتی در اختیارشان نگذاشت
که بیایند درس بخوانند و ایرانشــناس شــوند.

اسنادخود
ساواکمیگوید
کهجمشید
آموزگارطرفدار
آمریکاییهاست
و با آنها ارتباط
دارد .تقیزاده،
فراماسونوابسته
بهانگلیسهاست.
جمال امامی جزو
مدافعانسیاست
انگلیسدر ایران
است.مجموعه،
ماهیتاین
حکومت را نشان
میدهد .بر اساس
اسناد ،بیش از
 3200دولتمرد
دورهمحمدرضا،
فراماسونهستند
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مشکالتتاریخنگاریانقالب

تاریخ نگاری
آمدند تا تاریخ این مرز و بوم را تحریف و ملت ما را
بهزعم خودشان بیهویت کنند.

اینکهبگوییم
انگلیسیها
هیچ نقشیدر
ایران نداشتندو
رضاخانمستقل
بوده،سخنی
متقننیست،
چون اسناد دربار
و خاطرات رجال
سیاسیهمان
دوره نشان میدهد
انگلیسیهااورا
آوردند .یا این که
القامیکنندبدون
اسنادانگلیس
نمیتوانتاریخ
نوشت

     تاریخنگاری شرقی
جریــان تاریخنــگاری شــرقی بــه واســطه
سیاســتهای اتحــاد جماهیــر شــوروی
سوسیالیســتی شــکل گرفت .مورخانی مثل
ایوانف و پتروشوفســکی روس ،درســت روش
غرب را داشتند .اما با توجه به اینکه آنها مخالف
غرب بودند ،از روش دیگری استفاده میکردند.
ایوانف در تاریخ «ایران نوین» علیه میرزاکوچک
خان ،شهید آیتاهلل سیدحسن مدرس و نهضت
امام خمینی(ره) مینویســد .پتروشوفســکی
درباره اســام ،ســربداران و تاریخ گذشــته ما
مینویســد .افرادی مثل مرتضــی راوندی ،باقر
مؤمنی و بیشتر تودهایهایی که عمدتاً چشم به
شــرق و آکادمیهای تاریخنگاری داشتند هم از
آنجا تغذیه میکردند و میکنند .هنوز آن تفکر
بر برخی از آثار نویسندگان سایه دارد.
     تاریخ نگاری شاهنشاهی
در دوران گذشــته تملق،چاپلوسی،دروغگویی،
تعریف و تمجید از شاه ،خاندان پهلوی و درباریان
فراوان بود ـ کاری به استثناها نداریم ـ  .در دوران
پهلوی تاریخنگاری شاهنشــاهی به ابتذال و پان
ایرانیســم مبدل شــد .تمام تاریخ تملق از شاه،
وصل کــردن رضاخان و پهلوی به ایران باســتان
و تعریف هخامنشــی شــده بود .به قول مرحوم
جالل آلاحمد 1300 ،سال را اینجا قطع کردند،
ُدم رضاخــان را به کوروش و داریــوش گره زدند.
نویسندگانی هم مثل شــجاعالدین شفا ،ابراهیم
صفایی ،ســعید نفیســی ،علی شــعبانی ،پرویز
خانلری و پــورداوود مروج آن شــدند و از طرف
دیگر راه را برای تاریخنگاری مســتقل بستند .لذا
ما در دوره پهلوی ،تاریخنگار اســامی نداریم .یا
روحانیت در تبعید بود یا در شــکنجه و زندان یا
منزوی یا ممنوع القلم .به همین دلیل بســیاری
از منابع تاریخ مشــروطهمان ـ که با ما  110سال
بیشترفاصله ندارد ـ موجود نیست .تازه داریم در
خانهها و جاهای دیگر آنها را پیدا میکنیم.
     تحول در تاریخنگاری
انقالب اسالمی ،همانگونه که سیستم حکومتی
را متحول کــرد ،در تاریخ نگاری هــم تحول به
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نسل اول انقالب که دارد تاریخ انقالب را مینویســد 3 ،مشکل دارد .اول خألیی است
که در تاریخ معاصر  150ســاله اخیر وجود دارد ،باید این خــأ را پر کرد .دوم القائات
وشبهاتیاستکهدیگرانواردکردند.سوممعارضینیکهدرداخلوخارجهستند.

وجود آورد و نســلی با ایدئولــوژی و جهانبینی
انقالب اســامی پا به عرصه گذاشــت .نه مثل
تقیزاده و امثالهم به غرب وابســته بود ،نه مثل
باقر مؤمنــی و مرتضی راوندی به شــرق ،و نه به
بهائیت ،فراماســونری و صهیونیســم گرايش
داشت و نه شــیدا و شــیفته مراکز تاریخنگاری
اروپا و آمریکا بود ،بلکه کام ً
ال مســتقل،از درون
این مملکت بدون هیچگونــه گرایش به غرب و
جریانات معارض با فرهنــگ ،کار تاریخنگاری را
شروع کرد.
وانگهی تاریخنگاری ،گســتردهتر و عمیقتر شد.
حضرت امام(ره) و نظریهپــردازان انقالب ،مثل
اســتاد شــهید مرتضی مطهری ،نــگاه و بینش
تاریخی عمیق داشــتند .مجموعه صحبتهای
حضرت امام درباره تاریخ ،احــزاب و گروهها ،هر
یک ،کتابي  700صفحهای شــده اســت .شهید
مطهــری در تحلیــل نهضتهای  100ســال
اخیر مبانی تاریخی دارد .از آنســو ،کســانی که
در دوران پهلــوی مبارز بودند ،شــروع به تحلیل
و ارائــه خاطراتشــان کردنــد .به عنــوان مثال
خاطرات عزتشــاهی كــه در حقیقــت تاریخ
 20ســاله پایان پهلوی اســت .تازه این مربوط به
یک نفر است .دومین دســتاورد انقالب ،باز شدن
آرشیوهای اسنادي است؛ بزرگترین خدمتی که
به تاریخنگاری این مملکت شــد .مث ً
ال وزارت امور
خارجه مقداری از اسناد را منتشر کرد .مجموعه
اســنادی که به طور مســتقیم منتشــر شد یا به
صورت تحلیلی در اختیار مورخان گذاشــته شد،
نشان داد که نبیلالدوله ســال  1300یک چهره
مبلغ بهایی در آمریکا ،ســفارت مــا را در اختیار
دارد .یا عینالملک هویدا در کنسولگری ایران در
سوریهُ ،مبلغ بهائیت اســت .یا در حکومت هویدا،
 9وزیر بهایــی داریم .دیگر ،اســناد دربار بود که
ســری و یا به کلی
بخش عمدهای از این اســنادّ ،
محرمانه بــود .از جمله  165هزار ســند از دوره
رضاخان است .گرچه هنوز اول راهیم ،اما اتفاقات
بیســابقهای در تاریخنگاری رخ داده است .امروز
بیش از  20مرکز اسنادی فعال شده است.
     مشکالت تاریخنویسان نسل انقالب
نســل اول انقــاب کــه دارد تاریــخ انقالب را
مینویسد 3 ،مشــکل دارد .اول خألیی است که
در تاریخ معاصر  150ساله اخیر وجود دارد ،باید
این خأل را پر کرد .دوم القائات و شــبهاتی است

که دیگران وارد کردند .ســوم معارضینی که در
داخل و خارج هستند .در داخل ،همان جریانات
مشغول ترجمه و تألیف هستند ،با همان نگرش؛
گاهی هم مبتذلتــر و نازلتر .ایــن جریان القا
میکند که بدون اســناد انگلیســی و آمریکایی
و اروپایی ،نمیشــود تاریخ ایران را نوشت .خود
این القائات یعنی دست را بستن و دوباره تسلیم
تاریخنگاران غربی شــدن یا منتظر ماندن برای
انتشار اسنادی که هیچگاه انتشار نمییابد .اسناد
(ک.گ.ب)؛ بــا آنکه اتحاد جماهیر شــوروی
سوسیالیستی ســقوط کرد ،نه خیانتهای چپ
را در نهضت جنگل انتشار داد نه اسناد را« .فرقه
کمونیست» در آلمان ،نه علل دستگیری و زندان
و اعدام صدها ایرانی را منتشــر کــرد و نه تبعید
آنها را در دوران استالین!
حتماً روسها حاضر نیســتند اسناد خیانتبار و
وابستگی حزب توده ،فرقه دموکرات آذربایجان،
حزب دموکرات کردســتان و سازمان فدائیان را
منتشر کنند .همچنان د ِر آرشــیو «کا.گ.ب»
بسته است و دخالتها و جنایتهای شورویها
انتشار نیافته است.
گرچه اســناد دوران روســیه تــزاری در زمان
سلطه کمونیستها و دیگر اســناد « اینتلجنت
سرویس» در مورد مأموران و وابستگان انگلیس
در ایران امثال ملکــم فان ،فروغــی ،تقیزاده،
حســینقلیخان نواب و ...یا عملکــرد جوالیس
انگلیــس در ایران امثال الپــارد ،میس لمبثون
و ...یا جنایاتی که در طی دویســت سال گذشته
انگلستان مرتکب شد انتشــار نیافت .تشکیالت
فراماســونری ،بهائیت و ...نيز منتشــر نشدند.
همچنین آمریکاییها نیز اسناد «سیا» را درباره
ایران و دخالتهای مســتمر  37ســال دوران
محمدرضا منتشر نکردند و ایضاً فرانسه و . ...پس
محقق ایرانی منتظر کدام اسناد باشد؟ اسنادی
که برخی واسطهها از کنســولگری و گزارشات
معمولی با ســر و صدا میآورند؟! متأســفانه در
برخی صداقت نیســت و در جمعی شــجاعت و
فضیلت کــه این شــگردها و خدعههای غرب را
بیان کنند.
کســانی که این حرف را میزنند ،سه دستهاند:
یک ،آدمهای ســطحی که نه بینــش تاریخی
دارند ،نــه بینــش اجتماعــی و نه سیاســی.
دوم کســانی کــه جریانــات تاریخنــگاری
غــرب را نمیفهمند و مراکز شــرق شناســی،
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ایرانشناســی ،اسالمشناســی و وابســتگی
این جریانــات را به ســرویسهای اطالعاتی یا
امور خارجه دخیل نمیدانند .ســومین دســته
بیماریهای دیگــری دارند .وقتــی میبینیم
گراهام فولر ـ که معاصر و زنده اســت ـ  25سال
جاســوس ســیا در خاورمیانه بوده و االن دارد
تاریخ تشیع در ایران و خلیج فارس را مینویسد،
دیگر جــای شــبهه باقــی میمانــد؟ ریچارد
کاتم که جاسوس آمریکا در ســفارت بود ،دارد
«ناسیونالیســم در ایران» و «تحوالت در ایران»
را مینویســد .پس اینکه بگوییم انگلیســیها
هیچ نقشی در ایران نداشتند و رضاخان مستقل
بوده ،سخنی متقن نیســت ،چون اسناد دربار و
خاطرات رجــال سیاســی همان دوره نشــان
میدهد انگلیســیها او را آوردند .یا این که القا
میکنند بدون اســناد انگلیس نمیتوان تاریخ
نوشت .اوالً آیا انگلیس اسناد اینتلجنت سرویس
را در اختیار ما میگذارد؟ اگر بگذارد که خودش
محکوم میشــود! آیا اســناد چگونگی بهوجود
آوردن بهاییگری ،ازلیگــری ،انجمن اخوت،
جریان فراماســونری ،فراموشــخانه ،جنایات
رضاخان و  ...را میدهد؟ آیا اســناد تحلیلهای
سیاسی سفرا و سیاستگزارانشــان را در اختیار
ما میگذارد؟ چند ســند کنســولگری شیراز را
میدهد ،آن را هم کــه میخوانی میبینی 4-5
اشــکال در آن وجود دارد .تازه این اصل اســناد
هم نیست ،تایپ شده است! پس با القای اینکه
بدون اســناد اروپــا ـ آمریکا ،نمیتــوان تاریخ
نوشت ،میخواهند به نوعی جلو تاریخنگاری در
ایران را بگیرند ،از طرف دیگــر القا کنند هرچه
غربیها نوشــتهاند ،درست اســت و این ادامه
همان حرکت عصر قجر و پهلوی است.
     برای نمونه
رضاخان ،سوم اسفند  1299توسط انگلیسیها
روی کار میآید .اول فروردین  1300میشــود
 26روز .حــزب صهیونیســم در ایــران اعالم
موجودیت میکند .اســرائیل  1328تشــکیل
میشــود 28 .ســال قبل از تأســیس اسرائیل،
درست در کودتا روی کار میآید .بعد نامه به امور
خارجه ایران مینویسد که ما حزبمان را در مرکز
راهاندازی کردهایم ،ما را به رســمیت بشــناس.
 16فروردیــن  ،1300نامه دوم بــه امور داخلی
مینویســد که ما حزبمان را در سراســر ایاالت

مملکت راه انــدازی کرده ایم چرا مــا را هنوز به
رسمیت نشناختهاید)2(.
 1102ابوالفضل گلپایگانی ـ از رهبران بهائیت ـ
میگوید ما با علیاکبر داور صحبت کردهایم قرار
است بهائیت دین رسمی شود)3(.
تشکیالت فراماســونری هم از زمان ناصرالدین
شاه بوده .این اســناد وقتی منتشر شد ،ماهیت
حکومت را نشان میدهد)4(.
اســناد خــود ســاواک میگوید که جمشــید
آموزگار( )5طرفدار آمریکاییهاســت و با آنها
ارتباط دارد .تقیزاده ،فراماســون وابســته به
انگلیسهاســت )6(.جمال امامی جزو مدافعان
سیاست انگلیس در ایران اســت )7(.مجموعه
اســناد ،ماهیت این حکومت را نشــان میدهد.
بر اساس اســناد ،بیش از  3200دولتمرد دوره
محمدرضا ،فراماسون هستند)8(.
 183لژ فراماســونری در ایران فعالیت میکنند.
االن مورخ انقالب اسالمی در این زمینه دستش
پر اســت .البته فراموش نشــود که تاریخنگاری
معاصر ما هنــوز ابتدای راه اســت .مســلماً در
مبانی نظری هنوز ضعیفیم .ما  96رشــته تاریخ
یا گرایش تاریخــی در دانشــگاهها داریم ،ولی
متأسفانه هنوز وارد تاریخنگاری معاصر نشدهاند

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره هفتم | بهمن1394

و هنوز دانشــگاه به دالیلی در تاریخ معاصر ورود
نکرده است!
 .1رجــوع شــود بــه کتــاب جریانشناســی
تاریخنگاریهــا (دوران معاصــر ،ابوالفضــل
شکوری ،تهران ،بنیاد تاریخ انقالب اسالمی)
 .2رجوع شود به روزشــمار تاریخ معاصر ایران،
تهــران ،مؤسســه مطالعــات و پژوهشهــای
سیاسی ،جلد اول
 .3ظهور الحق ،جلد  ،8خطی
 .4اســناد فراماســونری 5 ،جلد ،تهران ،حوزه
هنری سازمان تبلیغات اسالمی
 .5جمشــید آموزگار به روایت اســناد ساواک،
تهران ،مرکز اسناد تاریخی
 .6سیدحســن تقیزاده به روایت اسناد ساواک،
مرکز اسناد تاریخی
 .7جمال امامی به روایت اسناد ساواک
 .8اسناد فراماســونری 2 ،جلد ،تهران ،مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای سیاسی
از این دست اســناد نيز میتوان نام برد :برادران
رشیدیان به روایت اسناد ساواک 4 ،جلد ،تهران
مرکزی بررســی تاریخی و مجموعه  24جلدی
رجال عصر پهلوی به روایت اســناد ســاواک از
همین مجموعه.
51

رابطهادبیاتانقالبوجنگ

گفت وگو

بسیاریازنسلامروزمابزرگشدهجنگهستندودراینفضاارتباطعمیقتریمیان
این نسل و کســانی که جنگ را هدایت کردند ،برقرار میشود .ریشه جنگ در انقالب
استومابدونپرداختنبهاینریشهنمیتوانیمبهطورکاملبهبحثجنگبپردازیم.

سیرتکاملیخاطرهنگاریانقالب

توگو با محسن کاظمی نویسنده کتاب «خاطرات عزتشاهی»
گف 
زهرا سیادت موسوی

یکی از نویسندگانی که آثار ماندگاری در زمینه تاریخ شــفاهی به چاپ رسانده ،محسن کاظمی ،نویسنده
کتاب «خاطرات عزتشاهی» است .این نویسنده و پژوهشــگر در این گفتوگو درباره ویژگیهای تاریخ
شفاهی ،ســیر خاطرهنویســی در ایران ،دلیل تقدم ادبیات جنگ بر ادبیات انقالب و  ...نکات قابل تأملی
مطرح کرده است .یادداشتهای سفر شهید صیاد شیرازی ،سالهای بیقرار ،خاطرات مرضیه حدیدچى،
یادداشتهاى سفر صیاد شیرازى و شبهای بیمهتاب از جمله آثار محسن کاظمی محسوب میشوند.
   شما بیشتر به عنوان نویسنده
انقالب شناختهشــده هستید تا
نویســنده جنگ ،دالیل شما برای
انتخاب این حوزه چیست ؟
52

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

دارند که در حال تالش هســتند .اما در بحث
انقالب بــه دلیل گرایشهای سیاســی و بُعد
زمانی آن از وضع موجــود ،عالقه کمتری در
نویســندگان وجود دارد تا بخواهند وارد کار
در این حوزه شوند .کما اینکه این حوزه برای
مردمی که سیاستگریز هســتند نیز چندان
جذابیتی نخواهد داشــت .در حالی که جنگ
فضای احساساتیتر و ایدئولوژیکتری دارد و
مقدستر اســت و خانوادهای در ایران نیست
که به شکلی با جنگ ارتباط پیدا نکرده باشد.
بسیاری از نســل امروز ما ،بزرگشده جنگ
هستند و در این فضا ارتباط عمیقتری میان
این نسل و کسانی که جنگ را هدایت کردند،
برقرار میشود .اعتقاد من این است که ریشه
جنگ در انقالب است و ما بدون پرداختن به
این ریشــه نمیتوانیم به طور کامل به بحث
جنگ بپردازیم .لذا تــا زمانی که در این حوزه
فقر نویســنده و محقق وجــود دارد ،بر خود
واجب میدانم که در این حوزه بمانم.
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خاطراتعزتشاهی

«خاطرات عزتشــاهی» مجموعهای از خاطرات عزتشاهی ،مبارز انقالبی است که
توانست در جریان رویارویی با رژیم شاه از بازجویی و زندان جان سالم به در برد و خود
رابهپیروزیانقالباسالمیبرساند.

  انقالب تحول بســیار بزرگی
اســت که ظرفیت الزم برای خلق
رمانهای زیــادی دارد ،اما معدود
کتابهایی در این زمینه نوشــته
شده اســت .به نظر شما مهمترین
دالیل این امر چیست؟
به طور کلی نویســندگان مــا در زمینه جنگ
بیشــتر فعال بودهاند و هســتند تا انقالب .به
جز تعداد اندکــی ،غالب آثار تولید شــده در
حوزه انقالب بسیار ســطحی هستند و چندان
عمقی ندارند .عالوه بر این ،نویسندگان انقالب
در زیر سایه سنگین نویســندگان جنگ دیده
نمیشوند .کســانی که در نبردها بودند ،خود
در این زمینه دست به قلم شــدهاند و دیدهها
و شنیدههای خود را زیاد و کم روایت کردهاند؛
اما ادبیات انقالب اســامی سرگذشت دیگری
دارد .ادبیات انقالب ســویههای مختلفی دارد.
انقالب یک نوع دگرگونیهایی در ما ایجاد کرد
که این دگرگونی باعث تحوالت بزرگتری در
ما شــد .با این حال ابعاد جنگ بسیار بزرگتر
از انقالب اســت؛ به لحاظ آن هجمهای که به
کشور ما وارد شد و تمام دنیا در برابر ما ایستاد.
جنگ روی پایه انقالب ســوار بــود اما جنگ،
نفس انقالب را گرفت .بالفاصله بعد از انقالب،
جنگ حادث شــد ،بدون اینکه کسی بخواهد
فرصت فکر کردن به انقــاب را پیدا کند و این
وظیفه اول هرکس بود که بــه جنگ بپردازد؛
حتی افرادی بودند که قلم در دســت داشتند،
اما قلمها را بر زمین گذاشتند و سالح در دست
گرفتند و وارد جنگ شدند .هیچ فرصتی برای
پرداختن به بحــث انقالب نبــود و این قضیه
شامل مرور زمان هم شــد که نهایتاً به سردی
گرایید.
   انگیزه خود شما برای پرداختن
به ادبیات و تاریخ شــفاهی انقالب
چیست ؟
ما خــأ بســیاری در زمینه ادبیــات و تاریخ
انقالب داریم ،که الزم اســت بیشــتر در این
زمینــه کار شــود .باید رویدادهــای حقیقی
انقالب را منتشــر کنیــم ،تا بدانیــم اکنون
چه داریــم و به چه قیمتی آنها را به دســت
آوردهایم و چه چیزهایی را از دســت دادهایم
تا اینها را به دســت بیاوریم .انقالب یکی از
برشهــای مهم تاریخی کشــور ماســت که

بایســتی حتماً الیههای پیچیده آن باز شود.
جنگ ساده است و دو سویه دارد :حق و باطل.
ولی انقالب بسیار بسیار پیچیده است .گروهها
و ســازمانهایی که آمدند و تــاش کردند،
اکنون چه جایگاهــی در تاریــخ دارند؟ اگر
برخی از آنها حتی از مســیر انقالب منحرف
شدند ،دلیل نمیشــود که در تاریخ به آنها
بیاعتنا باشــیم .باید تمام مســیر حرکتی و
تکوینــی و حتی انحــراف و ســقوط آنها را
نوشــت .اما ما فقط به مقطع انحراف و سقوط
آنها نظر داريم .این برای آگاهی نســلهای
آتی الزم اســت .اگر ما نگوییم و ننویســیم،
روزی دیگرانــی آنطور خواهند نوشــت ،که
دوســت دارند .از این رو من الزم میدانم که
همه کارهایم را به شــیوه مســتند در اختیار
مخاطبان قــرار دهم ،حتی اگــر کار خاطره
انجام میدهم.
   تاریخ شــفاهی در چند سال
اخیر رونق گرفته است .به نظر شما
دلیل آن چیست؟
در گذشــته ،در کشــور ما در زمینه خاطرات
شــفاهی آثــاری تولید میشــد کــه ارائه
دهندگان ،خود نمیدانســتند کارشان تاریخ
شفاهی اســت ،تا اینکه جریانی بعد از جنگ
جهانی دوم در غرب آغاز شــده بود ،آوازهاش
به کشور ما هم رسید ،یعنی «تاریخ شفاهی»
و اســتفاده از ضبط صوت برای نوشتن تاریخ.
ما نیــز آن را در داخل ،مصــادره به مطلوب
کردیم .پیشتر از ما ،ایرانیان خارج از کشــور
درگیر این روش و مقوله تاریخ شفاهی شدند.
این امر به آن معنا نیســت که مــا با آن بحث
غریــب بودیم ـ شــما میدانید کــه فرهنگ
کشور ما بیشــتر بر اســاس فرهنگ شفاهی
اســت .بســیاری از اخبــار ،ضربالمثلها و
اصطالحات ما به صورت شــفاهی نســل به
نسل ،دهان به دهان منتقل شده است ـ بلکه
منظور ما اســتفاده از مقوله تاریخ شفاهی در
وضعیت تعریف شدهای اســت که به صورت
کالســیک در غرب وجود دارد .در عین حال
این بدان معنی نیست که ما در حال استفاده
از یک روش غربی هســتیم و به ما برچســب
غربزدگی بزنند .نه ،ما از یک روش درســت
اســتفاده میکنیم کــه آن را در کشــورمان
بر اســاس فرهنــگ و آيین اندیشــهورزی
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برش گفت وگو

در انتظار رمان
ماندگار انقالب
ادبیات ما اعم از شعر و داســتان ،در دوره های مختلف همراه انقالب
اسالمیبودهاست،امامعتقدمهنوزتارسیدنبهنقطهمطلوبفاصله
بســیار هســت و همچنان باید در این راه آثار در خوری خلق شود.
آنچهانجامشدهفقطچشــیدنبهاندازهتشنگیبودهاست.ماهنوز
نتوانسته ایم انقالب را به نســل امروز معرفی کنیم .سؤال این است،
پسازگذشتسهدههازانقالبچرانتوانستهایمیکرمانارزشمند
وتأثیرگذارباموضوعانقالببهجهانیانعرضهکنیم؛یکاثرجهانیو
ماندگارکهترجمانتمامنسلهاباشد.کشورهایدیگردنیاازمسائل
پیشپاافتادهوکممایهخودداستانهایبلندمینویسندوبهکمک
ادبیات ،حماسه سازی و افسانه ســرایی میکنند.ما جدا از پیشینه
تاریختمدنیکشورمان؛بحثمهمنهضتاسالمیراداریم.متأسفانه
هنوزنتوانســتهایم ازایناقیانوسعمیقبهاندازهبندانگشــتیاثر
شاخص در زمینه ادبیات منتشر کنیم .انقالب ظرفیتهای زیادی
داردکهبخشیازآنداستاناست.درزمینههایدیگرادبیاتوحتی
در زمینه تاریخ هم خألهایی دیده میشــود .البته ما در دورهای ،در
زمینه کار تاریخی اوج گرفتیم ،اما نتوانســتیم ثابت بمانیم و اکنون
بسیار افت کرده ایم .جنگ ،یک رخداد از رخداد های انقالب ماست.
ازق َِب ِلجنگ،تعدادبسیارزیادی کتابداستانوخاطرهمنتشرشده
اســت ،در حالی که ماد ِر جنگ ،انقالب است .نه اینکه انقالب سبب
جنگ شده باشد ،بلکه آنچه که باعث شد تمام دنیا به سوی ما هجمه
کند ،علتش انقالب اســت و این انقالب در دنیا برتابیده نمی شود و
برای اینکه آن را سرکوب کنند جنگ راه می اندازند و آنچه که باعث
می شود ما در برابر آنها مقاومت کنیم ،روحیه و شخصیت فرزندان
انقالباستکهدر جریانانقالبشــکلگرفتهاست.آیاماتوانسته
ایم این ظرافت ها را منتقل کنیم؟ آیا توانسته ایم به کمک داستان،
نقاط ضعف و قوت انقالب را منعکس کنیم؟خیر .داســتان راه نرم و
آرامی اســت که از طریق آن میتوان عملکرد موجود انقالب و سیر
تکاملیاشرابدونخراشبهنقدکشید.امامامتأسفانهنتوانستهایم
در این زمینه موفق باشیم .انقالب ظرفیتهای فرهنگی ،اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی زیادی را در خود داشته و دارد؛ ما در معرفی این
ظرفیتهاچهکردهایم؟هیچ.بحــثانقالبباهویتوماهیتتمام
ایرانیانعجینشدهاســت.درواقعپدیده تاریخیکهدرسال 57به
نتیجهرســید،هویتجدیدیبرایماشکلداد.دنیااگرمیخواهد
امروزمارابشناســدعالوهبراینکهایرانراکشوریشیعهوباسابقه
 2500سال تمدن به یاد می آورد ،با مشــخصه انقالب به ذهن می
سپارد،گرچهشجاعتومیهنپرســتیمارادرصحنهدفاعمقدس
دیدهولینگاهاصلیشبهرویانقالبماست.
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لزوماهتمامبیشتربهتاریخنگاریانقالب

گفت وگو

در دهه دوم ما
متوجهمیشویم
که در غرب چه
اتفاقیمیافتدو
سرمایهانقالب
ما دارد به یغما
میرود و افراد
دیگری با نگاه
خودشان،
طوری که دلشان
میخواهد
خاطراتشانرا
مینویسند.در
این زمان کسانی
کهدغدغهتاریخ
دارند،تصمیم
میگیرندوارد
عملشوند

و پندارهــای کشــور خودمان بومیســازی
کردهایم .ما هنوز هــم نمیتوانیم یک الگوی
مشــخصی را در جنگ نام ببریم و بگويیم در
آن تاریخ شــفاهی جنگ صورت گرفته است.
اما در انقــاب نمونههای بــارزی داریم .این
بدین دلیل اســت که موضــوع انقالب ،تاریخ
اســت و الزم اســت ما حتماً از زاویــه تاریخ
شــفاهی به آن بپردازیم ،امــا جنگ و ادبیات
جنگ بیشتر در وادی احساس و خاطرهزدگی
سیر میکند ،نه تاریخ شفاهی.
   تاریخ شــفاهی چه تفاوتی با
خاطره شفاهی دارد و ارتباط این دو
با هم چگونه است؟
این مشکل در جامعه تاریخی و ادبی ما وجود
دارد که مــرز بین تاریخ شــفاهی و خاطرات
شــفاهی را نمیبینند ،در حالی کــه این دو
مقوله کام ً
ال جدا از هم هســتند .امر خاطره،
برونریختهای ذهنی اســت و شما اتفاقاتی
را کــه در یــک دوره زمانی به شــکل درون
ریختهای ذهنی داشــتید ،در یــک فرآیند
دیگر به صــورت برونریختهــای ذهنی در
عرصه نمایش میگذارید تا دیگران بتوانند از
آن استفاده کنند.
گاهی اوقات این برونریختها اگر از قلم خود
شما ساطع شــود ،این بحث خاطرهنویسی یا
خاطرهنگاری اســت .اما اگر شــخص دیگری
وارد کار شــود ،این خاطرات را از شما بگیرد
و ضبط کند ،این میشــود خاطرات شفاهی

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

چــون مصاحبهاش فعال نیســت و مســتند
نمیشود .کســی که خاطرات آن را میگیرد،
مصاحبهگر نیست بلکه خاطرهگیر است و تنها
گوش شنوایی است برای کسی که خاطراتش
را روایــت میکند و یک نفر به شــکل متکلم
وحده خاطراتش را بازگو میکند .در حالی که
تاریخ شفاهی دو سویه است.
درســت اســت که بنمایه تاریخ شفاهی هم
خاطره اســت ،اما در تاریخ شــفاهی یک سو
مصاحبهگر است و یک سو مصاحبهشونده یا
همان راوی اســت ،هر دو حضور دارند .وقتی
متنی از تاریخ شفاهی میخوانید حضور مورخ
را هم میبینید .مورخ شفاهی ما کام ً
ال مسلط
بر قضایاست و او هم در این متون جوالن داده
و یک مصاحبه فعال را شکل میدهد .در بحث
خاطره فقط بحث مونولوگ اســت ،در حالی
که در تاریخ شــفاهی ما دیالوگ داریم .تاریخ
شــفاهی کارش با واقعیت و حقیقت تاریخی
است و بر اساس رسالت تاریخی که دارد عمل
میکند.
   چرا الگوی تاریخ شــفاهی در
ادبیات جنگ جایگاهی ندارد ؟
من نمیگویم که در بحــث جنگ نمیتوانیم
تاریخ شفاهی داشته باشــیم ،بلکه بر اساس
آثار منتشــر شــده باید گفت در ایــن زمینه
اهتمام نشده است .فضای امروز ادبیات دفاع
مقدس ،فضایی تنیده در نور و آسمانی است؛
فضایی کام ً
ال احساسی و مقدس و تاحدودی

نکته
خاطرات عزت شاهی
کتاب «خاطرات عزتشــاهی» مجموعهای از خاطرات عزتشاهی ،مبارز انقالبی اســت که توانست در جریان رویارویی با
رژیم شــاه از بازجویی و زندان جان ســالم به در برد و خود را به پیروزی انقالب اسالمی برســاند .تدوینکننده کتاب ،برای
مستندســازی در منابع و مآخذ متنوع از قبیل منابع مکتوب الکترونیکی و منابع شــفاهی به تحقیق و جستجو پرداخته و
حدود سه هزار سند ،اخبار ،گزارشهای حوادث مربوط به گروهها و مبارزان ضد شاهی قبل از انقالب و پس از انقالب ،شرح
زندگی شــخصیتهای مطرح قبل و پس از انقالب را واکاویده و با عزتشاهی در میان گذاشــته است .ویژگی این خاطرات
نسبت به خاطرات تکنگاری شــده دیگر ،در تاریخ شفاهی بودن آن اســت .چرا که برای تعریض و تأیید گفتار راوی کتاب،
نقبی به اظهارات و گفتار شفاهی شخصیتهای مطرح در خاطرات وی زده اســت .کاظمی این افراد را از نقاط دور و نزدیک
یافته و به پای مصاحبه درباره موضوعات تحقیق نشــانده است .کاظمی در فرایند شــکلگیری کتاب تالش کرده تا جای
ممکن برای شخصیت و نقشآفرینان خاطرات عزتشــاهی و حوادث و رخدادهای دوران مبارزات وی ،سند و مدرک ارائه
دهد و حقیقت تاریخی را بازسازی کند تا چیزی پنهان نماند .وی به شرح احوال و در صورت امکان مشخصات ظاهری افراد
اشاره کرده تا خواننده با دادهها و اطالعات بیشتری داوری کند.
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شــعارزده .لذا میبینیم تا نویسندهای کمی
از این فضا دور میشــود ،به ضد دفاعنویسی
متهم میشود .در امر تاریخ شفاهی ما بارها و
بارها به راوی برمیگردیم و قرار نیست هرچه
کــه راوی میگوید ،ما به عنــوان مصاحبهگر
بپذیریم .بــرای اینکه مصاحبه پرچالشــی
داشته باشیم ،باید گفتوگو در فضای دیالوگ
شــکل گرفته باشــد .خواننده از ما به عنوان
مورخ انتظار دارد که تحقیق کرده باشــیم تا
مطلب بر اساس مســتندات تاریخی صحیح
باشــد .همانقدر که راوی در شکلگیری کار
مؤثر است ،به همان اندازه هم مصاحبهگر در
جایگاه مورخ نقش دارد.
   ســیر تکاملی خاطرهنگاری
انقالب در ایــران را چگونه ارزیابی
میکنید؟
دهه اول بعد از انقالب ،حدود سالهای  57تا
 67که پایان جنگ را هم در بر دارد ،در زمینه
خاطرات ،وضعیت رو به ســکونی داشــتیم و
حتی رو به عقب .چرا که مــا قبل از آن برخی
جریانهای فکری را داریم که خاطراتشــان
منتشر میشــد .اما در این برهه ،ما وضعیت
ســاکنی داریم .غربیها در همین زمان بسیار
فعالنــد و از اینــس فضاها خوب اســتفاده
میکنند و افرادی که روزی در ایران ســفیر
بودند ،دائم خاطراتشان را منتشر میکنند.
پس از پایــان جنگ ،بحــث خاطرات جنگ
حرکتی در بحث خاطرهنگاری ایجاد میکند
که شــروع آن درســت پس از پایــان جنگ
اســت .این همان مقطع دوم اســت؛ در دهه
دوم مــا متوجه میشــویم کــه در غرب چه
اتفاقی میافتد و ســرمایه انقــاب ما دارد به
یغما میرود و افراد دیگری با نگاه خودشــان،
طوری که دلشــان میخواهد خاطراتشان را
مینویسند .در این زمان کســانی که دغدغه
تاریخ دارنــد ،تصمیم میگیرنــد وارد عمل
شــوند و در برابر غربیهــا کار دیگری انجام
دهند و دســت به تحقیق و پژوهش میزنند
که کارهــای پختهای حاصل نمیشــود ،چرا
که هنوز آغاز کار اســت .در همیــن برهه ما
مواجهیم با موجــی از خاطرات که توســط
گریختگان از کشــور نوشته میشــود .اما در
داخل هم فعالیتهایی آغاز شده است و ما از
انفعال بیرون آمدهایم.
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سایهجنگبرسرادبیات

جنگدرستهفدهماهپسازانقالبحادثشدوفکروذکرجامعهراازمسئولینگرفت
ومعتقدانونویسندگانوشــاعرانرابهقدریبهخودمشغولساختکهبهمهمترین
موضوعحیاتیواساسیکشورتبدیلشد.

درجستجوییکاتفاقویژه

عظمتانقالباسالمیایرانبهلحاظطولداستانیوصفحاتنیازبه
یکرمانحجیمداردتابتواندهمهابعادآنرامطرحکند
محمد رضا سرشار
نویسنده و پژوهشگر ادبی

انقالب اســامی ایران پدیدهای منحصربهفرد است که در اواخر قرن بیستم میالدی
رخ داد؛ با این حال انقالب ما در دنیا و در میان دولتهــای جهان کام ً
ال غریب ماند و
تحریم شد .وانگهی ادبیات و هنر ما نتوانســت چهره واقعی انقالب را برای جهانیان
ترسیم کند؛ در حالی که در دیگر کشــورهای صاحب انقالب ،ادبیات و سینما معرف
انقالبشان بودهاند.
   پیام انقالب باید صادر شود
البته فراموش نکنيم که انقالب اســامی ایران،
در دلهای مردم آزادیخواه جهان ـ با هر اعتقاد
و دین و آيینی ـ جــاي دارد و آن را به دفعات و
در شکلهای مختلف دیدهایم .اما ملت ما برای
این انقالب ابزار تبلیغات ندارد ،بنابراین شاهدیم
که پس از انقالب ،عمده آثــار ترجمه از ایران ـ
به شــکل محدود و معدودی ـ که در کشورهای
دیگر صورت گرفته از نویسندهها و شعرای غیر
معتقد به انقالب اســت و اتفاقاً آثــاری از آنها
ترجمه میشود که مضامین ضد اسالمی و ضد
انقالبی داشته باشــد .بنابراین اگر خود نظام و
فرهنگــی معتقد به اســام و انقالب،
نهادهای
ِ
آســتینها را باال نزنند و کارهای ارزشــمندی
در این زمینه انجام ندهند ،پیــام انقالب صادر
نمیشود.
   ویژگیهای رمانانقالبی
در داســتان انقالب ،شــخصیت اصلی ،پیرنگ،
درونمایه و گستردگی بســتر اجتماعی و سیاسی
بسیار اهمیت دارد؛ اما داســتانهایی که در مورد
انقالب نوشــته میشود ،معموالً شــخصیتی را از
یک طبقه محــروم اجتماعی معرفــي ميكنند.
این شخص نه تحصیالت چندانی دارد و نه دانش
و شــعور سیاســی ،و صرفاً با دیدن یک سلســله
ظلمهای اجتماعی ،که بیشتر تبعیض در مسائل
مالی اســت ،خواهان انقالب و تغيير ميشــود و
مهمترین فعالیتی که انجام میدهد ـ در بیشترین
بعد سیاسی ـپخش اعالمیه است.

این چیز بدی نیســت ،امــا ابعاد انقالب ما بســیار
وســیعتر از این مسائل اســت .از زمانی که در دهه
بیست ،جنبشهای مردمی شــکل گرفت ،احزاب
مختلف و جریانهای فکری متفاوتی به وجود آمدند
که یکی از آنها جریان فکری اسالمی بود که از دهه
بیست با فدائیان اسالم آغاز شــد و با اعدام انقالبی
افرادی چون رزمآرا و حســنعلی منصور توســط
هیئتهای مؤتلفه در دهه چهــل ادامه پیدا کرد .یا
شــاخهای از نهضت آزادی که تفکر اسالمی خاص
خودش را داشــت ،یا گروه سازمان مجاهدین خلق
که در ابتدا ظاهرا ًبه صورت اســامی شــروع بهکار
کرد و بعد اهداف خود را آشکار ساخت .همینطور
موجی که با حضور دکتر علی شــریعتی پدید آمد
و با قیام پانزده خرداد به رهبــری امام خمینی(ره)
تداوم پیدا کرد .اینها همــه جریانهایی بودند که
به شــکل مثبت یا منفی در انقالب حضور داشتند.
اگر همــه این جریانــات در قالب هنری به شــکل
داستان مطرح نشوند ،بستر واقعی که منجر به قیام
سالهای  56و  57شــد ،روشن نمیشود .به همین
خاطر اســت که هنوز رمانی که توانسته باشد بستر
سیاسی و اجتماعی انقالب را در حد قابل قبول ارائه
دهد نداریم .در آثار تولید شــده ،همه نویسندهها،
یک شــاخه کوچک را در نظر گرفته و بخش اندکی
از انقالب را مطــرح میکنند .در این صورت عظمت
انقالب یا ابعاد مختلف آن برای نسلهایی که در آن
زماننبودند،آشکارنمیشود.
   رمان در خور انقالب نداریم
انقالبی با این عظمت ،به لحاظ طول داستانی و
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صفحات ،نیاز به یک رمــان حجیم دارد تا بتواند
این ابعاد وســیع را مطرح کند .رمان برای خود
مشــخصاتی دارد و تنها به این معنا نیســت که
نویســنده ،زندگی یک نفر را در نظــر بگیرد و
مستقیم از اول تا آخر روایت کند .رمان شاخهها،
زندگیها و خانوادههای متعــددی میخواهد.
اینها اجزای مختلف رمان را نشان میدهد که
در یک موضوع مشــترک هستند و در یک نقطه
با هم تالقی پیدا میکنند .بنابراین ما به معنای
واقعی کلمه رمانی در زمینه انقالب نداریم.
   سایه جنگ بر سر ادبیات
كمرنگ شــدن ادبيــات انقالب در كشــور ما،
داليل متعددي دارد؛ جنگ درســت هفده ماه
پس از انقالب حادث شــد و فکر و ذکر جامعه و
مســئولین را گرفت و معتقدان و نویسندگان و
شاعران را به قدری به خود مشغول ساخت که به
مهمترین موضوع حیاتی و اساسی کشور تبدیل
شد و همه مســائل اعم از ادبیات را تحتالشعاع
قرار داد .این جنگ ،هشــت ســال طول کشید.
هشــت ســال به اضافه این هفده مــاه کفایت
میکرد که موضوع انقالب به حاشــیه رود .بعد
از جنگ شــکلهای مختلفی از ادبیات جنگ به
وجود آمد و مسائل جدیدی حادث شد که اجازه
نداد ذهنها مجددا ً به انقالب رجوع کند .تعداد
اندکی کار در این زمینه تولید شــد که همت و
دغدغه و دوراندیشــی خود این نویســندگان
را نشــان میداد که ایــن جریــان را فراموش
نکردهاند.

در داستان انقالب،
شخصیتاصلی،
پیرنگ،درونمایه
وگستردگی
بستراجتماعی
وسیاسیبسیار
اهمیت دارد؛ اما
داستانهایی
که در مورد
انقالبنوشته
میشود،معموالً
شخصیتی را از
یکطبقهمحروم
اجتماعیمعرفي
ميكنند
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برگیاززندگی

یادبود

فردی پيش از انقالب اســامي از مؤسسين كتابخانه مســجد جواداالئمه در سال
 1353بود  .فردي عالوه بر سردبيري و مديرمسئولي «كيهان بچهها» مؤسس و مدير
مسئولكيهانعلميو دارایودههامسئوليتومديريتاجراييديگربودهاست.

نویسنده متعهد و با اخالق

به یاد امیرحسین فردی که همه عمر خود را صرف شکوفایی رمان و
ادبیات انقالبی کرد
مجید احمدی

اميرحسين فردي از پیشگامان ادبیات انقالب اسالمی است؛ او با کتابهای«آشيانه در مه»« ،سياه چمن»،
«يك دنيا پروانه»« ،كوچك جنگلي» و رمان «اسماعيل» دِینش را خیلی زود به انقالب ادا کرد .حركتهاي
ادبي و هنري آغازين حوزه انديشه و هنر اسالمي (حوزه هنري) در آغاز دهه شصت نيز پيوند ريشهدار او را با
هنر انقالب اسالمي نشان ميدهد.
فردی ،پيش از انقالب اســامي نيز از مؤسســين
كتابخانه مســجد جواداالئمه در ســال  1353بود
و شوراي نويسندگان آن مســجد را رقم زد .فردي،
عالوه بر سردبير و مديرمســئول «كيهان بچهها»،
مؤسس و مدير مسئول كيهان علمي ،عضو شوراي
داســتان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
عضو شــوراي داســتان بنيــاد حفظ آثار و نشــر
ارزشهاي دفاع مقــدس ،مدیر مرکز آفرینشهای
ادبی حوزه هنری بود و دهها مســئوليت و مديريت
اجرايي ديگر برعهده داشت .امیرحسین فردی که
در روز پنجم اردیبهشت ســال  1392درگذشت،
56

همه عمر دغدغه انقالب اســامی را داشــت و در
این راه تالش میکرد .در ســالروز پیروزی انقالب
اسالمی ضمن گرامیداشت یاد او ،مجموعه مطالبی
به احترام ایشــان منتشر میشــود .یادش گرامی،
روحششاد.
  نویسنده شــاخص در حیطه ادبیات
انقالب
فیــروز زنوزیجاللی نویســنده ،دربــاره زندهیاد
امیرحســین فردی این طور میگوید :بدون شک
یکی از نویســندگان شــاخص در حیطــه ادبیات

انقالب اسالمی بود .من صرفنظر از اینکه سالها
با او دوســت و در حوزه هنــری همکار بــودم ،در
دبیرستان «اتابکی» واقع در امامزاده حسن نیز با او
هممدرسهای بودم .البته او یکسال از من بزرگتر
بود.خاطرمهستدرآنسالهامعلمادبیاتمدرسه
اتابکی زندهیاد اکبر رادی بود .بعــد از اینکه هر دو
از مدرســه فارغالتحصیل شــدیم هریک به مسیر
جداگانهای که سرنوشت برایمان در نظر گرفته بود
رفتیم؛ من به نیروی دریایی رفتم و چند ســالی را
در آنجا خدمت کردم .وقتــی به حوزه هنری آمدم
و کارم را شــروع کردم ،باز هم دست سرنوشت ما را
در کنار یکدیگر قرار داد .امیرحســین فردی دارای
ویژگیهای نیکوی فراوانی بود ،طوری که میتوان
او را از معدود نویسندگانی به شمار آورد که از کبر و
غرور همواره پرهیز میکرد .دستش را روی قلبش
گذاشــته بود و خالصانه در مســیر ادبیات فعالیت
میکرد و همانطور که میدانید قدمهای مؤثری در
این زمینه برداشــت .نکتهای حائز اهمیت درباره او
این است که دور از حواشی جامعه بود و وجود تمام
این خصایص باعث شــد خبر درگذشــت او مانند
شوکی به پیکره اهالی قلم باشــد .ناگفته نماند که
زندهیاد امیرحســین فردی از پایهگذاران جشنواره
داستان انقالب بود و تا زمانی که از دنیا رفت سعی بر
روشننگهداشتنچراغاینوادیداشت.
  نویسندهومسئولیدغدغهمند
هدایتاهلل بهبودی دیگر نویســندهای اســت که
نظــرش را دربــاره زندهیــاد فردی جویا شــدیم:
امیرحســین فردی از جمله نویســندگانی بود که
همواره مورد احترام اهل قلم بود و در سهســالی که
به عنوان مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری
فعالیت میکرد ،همواره به پررنــگ کردن ادبیات
انقالب اسالمی پایمردی و عالقه نشان میداد و در
این مســیر قدمهای تاثیرگذاری برداشت .او چه در
حوزه رمان و چه درحوزه داســتان کوتاه قلمها زد و
قدمهابرداشت.
  الگوییبرایجوانها
نرگس آبیار ،نویســنده و فیلمســاز هــم اینطور
میگوید :سالها بود که ایشان را میشناختم بهویژه
دورهای که او داوری جشــنواره غنیپور را برعهده
داشت به عنوان یکی از اعضای هیئت داوری در کنار
او فعالیت میکردم و از او چیزهای زیادی فراگرفتم.
بیتردید کسانی که از دور و نزدیک او را میشناسند
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متخصصکشفاستعداد

ابراهیم حسن بیگی :دلسوزیاي که امیرحسین فردی با اهل قلم داشت ،به کشف
استعدادهای زیادی منجر شــد .اگر نویسنده جوانی برای نشــریههای او مطلب
میفرستاد،حتماًزمینهایرافراهممیکردتاباقلماوازنزدیکآشناشود.

01
این نکته را به خوبی میدانند که فردی فارغ از اینکه
نویسندهای متعهد بود ،شــخصیتی آرام و مهربان
داشــت .هیچکس از او چه در طول فعالیت در حوزه
هنری و چه در سالهایی که سردبیر و مدیرمسئول
کیهان بچهها بود ناراضی نبود و هرگز نشنیدم کسی
پشت سر او حرف بزند .امیرحسین فردی به معنی
واقعی هنرمندی متعهد به ارزشها بود و آثاری که
در زمینه ادبیات انقالب اســامی از او به جا مانده،
میتواند الگوی خوبی برای نویسندگان جوانی باشد
کهقصددارندمسیرفعالیتاوراادامهدهند.
   نویسندهایاخالقمداروفروتن
از ابراهیم حســنبیگی که خود از نویسندگان حوزه
ادبیات داستانی اســت درباره ویژگیهای اخالقی و
خصوصیات زندهیاد فردی میپرســیم .او میگوید:
فردی ،از اولین نویسندگانی بود که ادبیات را به شکل
جدی وارد حوزه هنری کرد .در آن زمان او ُجنگی به
نام«بچههایمسجد»رامنتشرمیکردومسئولاین
ُجنگ بود و من که در آن زمان در بندرترکمن زندگی
میکردم ،برای این نشریه شعر و داستان میفرستادم
تا اینکه در سال  1368به تهران آمدم و از نزدیک با او
آشنا شدم و او مســئولیت ُجنگ «بچههای مسجد»
را به من ســپرد .آنهایی که فردی را میشناســند،
بیتردید متفقالقول بر این باورند که او نویسندهای
اخالقمدار و فروتن بود .من به شــخصه هرگز خشم
او را ندیدم .از اینها گذشــته ،انساني قانونمدار بود؛
به چراغ راهنمایی توجه زیادی میکرد ،شتابزدگی
در کار او معنا نداشت و برای عبور از خیابان همیشه از
روی خطکشی راه میرفت .به طور کلی نویسندهای
بودکهبرایرسیدنبهمقصدعجلهنمیکرد.طمأنینه
عجیبی در او وجود داشت .دلســوزیاي که فردی با
اهل قلم داشــت ،به کشــف اســتعدادهای زیادی
منجر شــد .اگر نویســنده جوانی برای نشریههایی
که او سرپرســتی و مدیرمســئولی آنها را برعهده
داشت مطلب میفرســتاد ،حتماً زمینهای را فراهم
میکرد تا او را ببیند و با قلم او از نزدیک آشــنا شود.
خاطرهای هم در این زمینه دارم؛ نویســندهای یکی
از آثار خود را برايمان فرســتاده بود .نام این نویسنده
رضا امیرخانی و اثرش در نوع خود منسجم و پرمحتوا
بود .او با امیرخانی که در آن زمان نویسندهای بسیار
جوان بود تماس گرفت و خواست او را از نزدیک ببیند،
بعد هم که امیرخانی آمد و با هم آشنا شدند .مقصودم
این است که به هر حال نویسندهای بود که به نوقلمان
توجهزیادیمیکرد.

سیاه    چمن
زمان وقوع حوادث داســتان حدود بهار سال  1358اســت؛ زمانی که انقالب اسالمی در جمهوری
اســامی ایران به پیروزی رســيده و کمکم دوران ثبات خود را آغاز کرده و این در حالی است که در
موقعیت مکانی وقوع حوادث داســتان سیاهچمن ـ مناطق روســتایی اطراف شهرستان کهنوج در
جنوب شرق کشــور ـ هنوز نشــانههایی از بازماندگان اربابها و خانها و ظلم و ستم آنها به مردم
فقیر روستایی دیده میشود .داستان از آنجا آغاز میشــود که در صبح بهاری خیرمحمد (پیرمرد
روستایی) ،امانداد (فرزندش) را با گوسفندها به سیاهچمن روانه میکند .میردادخان پیغام میآورد
که به دستور سیفاهلل خان ،از فردا گله به سیاهچمن نبرد. ...

02

اسماعیل
اتفاقات این داستان در بســتر انقالب اسالمی شکل
میگیرد.اسماعیل ،تهرانی است و بچه جنوب شهر؛
کمی شر و شور و اندکی متفاوت با دیگر همساالنش.
پدر رفتگرش را در کودکی از دست میدهد و مادر ،با
داشتن خواســتگاران متعدد ،تن به ازدواج نمیدهد
تا با همــه بضاعتش ،پدرانه به جــاآورد آداب مادری
را! اســماعیل از درس بیزار میشود و سر از قهوهخانه
در میآورد .چند ســالی را به بیکاری و بطالت سپری
میکند تا اینکه به مدد یک قاچاقچی! به اســتخدام
بانک شــاهی درمیآید .وضــع خانواده را ســامان
میبخشــد و به دختری از محلههای مصفای جنوب
شــهر دل میبندد .عشــقی که جنبه اثیــریاش تا
لحظات پایانی همراه مخاطب خواهد ماند. ...

04

03

کوچک
جنگلی
ویژگیهای چندســویه میرزا کوچکخان ،عشق او
به زادگاه و مردمش ،اعتقــادات مذهبی ،تحصیالت،
آموزشها و تجربیاتــی که در داخل و خــارج ایران
کســب کرده بود ،ارتباطات وی با افــرادی که برخی
از آنها از چهرههای شــاخص در تاریــخ جهاناند و
رأفت و شکیبابی ،از این شخصیت تاریخی ،چهرهای
مردمی و خســتگیناپذیر پدید آورده است که نام و
آرمانش همیشه در یادها باقی خواهد ماند .در کتاب
کوچک جنگلی ،نویســنده به کمک قوه تخیل خود
ماجراهایــی را خلق و به وقایع تاریخی این داســتان
ضمیمه کرده اســت تا جنبههای ادبی و هنری متن
ارتقاء یابــد و حاصلکار بــه اثری نافذ و پرکشــش
نزدیکتر شود.

گرگسالی
رمان «گرگســالی» ادامه «اسماعیل» اســت .داســتان رمان درباره جوانی مبارز است که پس از
فرار از دست نیروهای ســاواک به منطقه ســبالن پناه میبرد و در آنجا با گرگهای آدمخواری که
آمریکاییها برای اصالح نژاد گرگهای ایرانی به آن منطقه فرســتادهاند ،درگیر میشود .فردی در
این داستان به کشمکش میان اسماعیل و گرگها میپردازد«.گرگسالی» پیش از انقالب اسالمی
را روایت میکند که آمریکاییها و اسرائیلیها در اطراف مجتمع اقتصادی کشاورزی مغان دست به
اصالح نژاد گرگها میزنند ،اما این گرگهای اصالح نژادی توسط آمریکاییها مبدل به گرگهای
آدمخوار میشوند و زندگی را بر مردم منطقه تنگ میکنند.
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دیدگاه

وجـه اسالمی
و مـردمی
شعر انقالب

دکتر علی موسوی گرمارودی

ویژگـیهای
شعـر انقالب

علیرضا قزوه

58

انقالب مــا دو وجه كام ً
ال مشــــخص
دارد :يكي وجه اسالمي و ديگري وجه
مردمي .اين دو وجــه غيرقابل تفكيك
از انقالب ماســــت .حاال به نظــر من
حتي اگر يــــك تحليلگــر الييك هم
بيايــد و بخواهد نگاهــي به انقالبها
بكنــــد ،نميتواند اين دو وجــــه را
ناديده بگيرد؛ ولو خودش به اســــام
اعتقاد هم نداشــــته باشــــد .اين دو
وجه اگر در هر شعري به صورت توأمان
باشــــد ،وجه انقالبي ميشــــود .ما
شــعرهايي داريم كه مردمــي بودهاند؛
بيآنكه شاعران آنها اهل قبله باشند.
اينها بیگمان شعرشــان شعر مردمي
است ،اما با يك نگرش ،من همه اينها
را شــعر انقالبي و حتي شــعر انقالب
اســامي ميبينم .چرا؟ براي اينكه ما
در مورد دانشــمندانمان همين كار را
كردهايــم و ميكنيم؛ يعني شــــما از

قرن چهــارم كــه اوج دوران فرهنگي
مســلمانان ،بهخصــوص ايرانيان بوده
اســت تا امروز ،اگر نگاه كنيد ميبينيد
كــه مورخــان و تذكرهنویســان ما و
كســاني كه ترجمه زندگانــي بزرگان
ايــن آب و خاك را عرضــــه كردهاند،
آنهايــي كــه در ايــن حــوزه درس
خوانده ولو يهــودي بودهاند ،جزء حوزه
اســالمي ذكر شدهاند.
شــما نمیتوانيــد بگوييد كــه فالن
پزشــك يهودي که در بغداد يا نيشابور
يــا دارالحكمه مســــتخرج اســت و
فارغالتحصيل شــده ،از دانشــمندان
قلمرو اســامي نيســــت .شــما ابن
ميمون را جزو چه كســاني ميدانيد؟
جــزو طبيبهــــاي يهــودي ذكــر
ميفرماييد يــا جزو قلمــرو فرهنگي
اســــامي ما؟ ابن ميمون هم خودش
را در اين قلمرو ميداند .ميدانيد چهره

اصلي خيام محو شده است .برخي خيام
را دوگونه دانستهاند .من مِي خورم و هر
كه چو من اهل بود  /مِی خوردن من به
نزد وي ســهل بود ،اين خيام است كه
عدهاي معتقدند الييــك بود .البته من
اين رباعيها را از خــود خيام نميدانم؛
محققانمان هــم نميدانند.حاال فرض
كنيم ـ در عالم فــرض هيچچيز محال
نيســت ـ كه ما خيام الييك داشــته
باشيم .اگر اين فرض را بكنيم ،اين خيام
جزو قلمرو كيســت؟ جزو قلمرو همين
تاريخ اسالمي كشــور ماست و كساني
كه گوشــــت و پوســت و خونشان در
حوزه ايران اســالمي بارور شده است،
اينها نتايج و ميوههاي اين بوستاناند.
با اين نگاه ،شــاعران الييك هم به نظر
من شاعران انقالب اسالمي هســتند،
چون شعرشان مردمي است و يك وجه
از دو وجه را دارند.

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

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

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

شعر انقالب و
دفاع مقدس

خاطـرات
عـزیز

بیژن ارژن

مصطفی محدثی خراسانی

حمید سبزواری

شــعر انقالب ازدل شــعارهایی کــه از گلوی مردم
برمیآمد و در خیابانها شکل میگرفت ،برخاست
و بعدها تبدیل به ترانهها و اشعاری شدند که ادبیات
انقالبومقاومترابهوجــودآوردندوهدفآنبیان
حماسهبود.بعدازپایانجنگکهکشوردچارآرامش
نســبی شــد ،مضامین دیگری نیز به حوزه ادبیات
انقالب و مقاومــت راه یافت .در واقــع بعد از جنگ،
مضامین عاشــقانه و ژانرهای دیگر هنری وارد شعر
شدند و ادبیات مقاومت توانســت زندگی خود را به
گونهای دیگر ادامه دهد .امروز شــاعرانی که در این
حوزه شعر میســرایند از عکس و خاطرات برجای
مانده الهام میگیرنــد و آنها را با نــگاه هنرمندانه
خود تلفیق میکنند .در زمــان جنگ نگاه متفاوتی
بر ادبیــات حاکم بــود .در لحظاتی ،شــعری برای
برانگیختن شــور مرد ِم برانگیخته گفته میشــد،
مانند شــعر ســهیل محمودی که میگفت جنگ
جنگ تا پیروزی؛ این اشعار با شعارهای حماسهای
میآمیخت .آن زمــان جای صحبــت عارفانه بود.
خاصیت اشعار جنگ به شــعاری بودنشان بود .پس
ازجنگبودکهنویسندههاوشاعرانبهبیانناگفتهها
اقدام کردند .االن قدری نگاهها تغییر کرده و متکثر
شده است ،چرا که وقتی از یک واقعه تاریخی فاصله
میگیریم ،دایــره کثرت افزایــش مییابد ،برخی
از وقایع ســخن میگویند و گاهی تخیل با واقعیت
درمیآمیزد و از ســوی دیگر ،لحظه بیان مســائل و
همزمانی این بیان با برخــی وقایع به تنهایی ممکن
است احساســات متفاوتی را در مخاطب برانگیزد.
امروز تغییراتی مثبتی برای پیشــرفت این ادبیات
ایجادشدهاست.دردانشگاههارشتهایباعنوانشعر
و ادبیات انقالب و دفاع مقدس تدریس میشــود و
هر ساله کنگره شعر و داستان دفاع مقدس و انقالب
برگزار میشود و همه شعرا آثارشان را میفرستند تا
موردداوریقرارگیرد.

شــعر درتمام فراز و فرودهای بزرگ پابهپای انقالب
حرکت کرده است و در بیان و نهادینه کردن ارزشها،
باورها ،اهداف ،اعتقادات و فرهنگ این حرکت و اقدام
خودجوشمردمینقشبزرگیراایفاکردهاست.شعر
نهتنهادرشکلگیریادبیاتانقالب،کهدربستهشدن
نطفه ادبیات مقاومت و دفاع مقــدس و به دنیا آمدن
فرزند این واقعه مؤثر بوده و در واقع شعر دفاع مقدس،
بخش درخشــانی از شــعر انقالب را دربرمیگیرد .تا
جایی که این فاصله به قدری اندک میشود که هویت
شــعر مقاومت و دفاع مقدس ،از شــعر انقالب قابل
تفکیک نیست و دلیل این بیمرزی را میتوان فاصله
اندک وقوع انقــاب تا آغاز دفاع مقدس دانســت .در
ی که در زمینه
واقع در سالهای دفاع مقدس کســان 
شــعر و ادبیات فعالیت میکردند ،هنرمندانی بودند
که در انقالب اسالمی به ثمر نشسته بودند .شعر دفاع
مقدس در ســالهایی به اوج و کمال خودش رســيد
که شــاعران برخواســته از متن انقالب به بالندگی و
توانمندیهای الزم رســيده بودند .حدود سالهای
 64تا  66جوانهايی که در ابتــدای انقالب تازه لب به
سخن گشوده بودند ،توانمند شدند .در آن زمان شاعر
از شعر میتوانست به عنوان ابزاری برای بیان و انتقال
احساسات ،شور ،هیجان و زاللی عمومی استفاده کند
و از این راه به موازات شــرایطی که در سالهای دفاع
مقدس بر کشــور حاکم بود پیــش رود و ارزشهایی
مانند شــهادت و ایثارکه در انقالب پدید آمده بود در
دوران دفاع مقدس تبدیل به زیربنای اصیل مقاومت
شد و این اعتقادات به حدی گستره عمیق و بنیادینی
دارند که ما باید متنظر باشیم در آینده تأثیرات آن در
ادبیاتکشورمانمتجلیشودوبازهممتذکرمیشوم
کهتصورمنبرايناستکهتعريفیکهماازشعرانقالب
داريم ،میتواند همان تعريف شعر دفاع مقدس باشد،
چرا که اوج توانمندی و درخشــش شــعر انقالب در
جريانشعردفاعمقدساتفاقافتاد.
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من هیچ شعری را از روی هوس نگفتم .از نظر تفکر
به جایی رسیدم که احســاس کردم مردم شعری
را میخواهند که در شعر شــاعران متقدم نیست.
دیدم مردم وطن دنبال اسلحهاند .صاحب کلمهها
میتواند کار یک ســرباز را انجام دهد ،حتی گاهی
نقش یک فرمانده را بازی میکند .شــعر «خمینی
ای امام» را ســال  42ســرودم .زمانی که حضرت
امــام(ره) از ایران به عــراق تبعید شــدند ،اما 13
سال زمان الزم بود تا این شــعر در محضر امام(ره)
خوانده شــود؛ یعنی روز  12بهمن ســال 57؛ من
 12بهمن در 4ـ  3کیلومتــری فرودگاه مانده بودم
و نتوانستم اجرای شــعرم را مقابل امام ببینم! البته
من در بحبوحه انقالب و به مناسبتهای گوناگون
هم شــعر میســرودم؛ یکی از حادثههایی که دل
همه مردم ایــران را بــه دردآورد و عمق بیرحمی
رژیم شاهنشــاهی را نشــان داد ،قیام نوزدهم دی
بود .در قیام نوزدهم دی ســال  ،56پس از کشــتار
تظاهرات کنندگان در قم ،مردم شــهرهای دیگر
اربعین شــهیدان قم را برگزار کردند و این قیامها
به پیروزی سال  57منتهی شــد .من هم در رسای
شهیدان قم شعری گفتم و در شعر ساحل خاموش،
پيشبيني كردم كه این اتفاق زمینه انقالب است.
اولین باری که امــام را دیدم هیچوقــت فراموش
نمیکنم .دوســتانی که در حزب تمدن اســامی
بودند به من زنگ زدند و گفتند آقای سبزواری اگر
میخواهی امام را ببینی االن وقتش است .شعرهای
مــن در روزنامه این حزب چاپ میشــد .من هم با
خوشحالی همراه آنها به دیدن حضرت امام رفتم.
حدود  30نفر میشدیم .در آن جلسه از تبسم امام و
لطفی که نسبت به ما داشــتند ،خوشم آمد و همان
موقع هم شعر «خوش آمدی امام ما» را سرودم.
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لزومسرمایهگذاری

گفت وگو

در حوره ادبیات و شــعر انقالب و دفاع مقدس باید سرمایهگذاری جدی صورت گیرد.
این در حالی اســت که در برخی مواقع از گوشه و کنار میشــنویم بسیاری از شعرا و
نویسندگان،برایچاپآثارشانبامشکالتيدستوپنجهنرممیکنند.

نمایشهنرمندانهاندیشهها

گفتوگو با محمدرضا سنگری درباره جایگاه و قدرت شعر انقالب
زهرا موسوی

نام محمدرضا سنگری با ادبیات دینی و حماســی پیوند خورده ،او نهتنها در  زمینه ادبیات صاحب تألیفات
متعددی است ،در مقام پژوهشــگر نيز دیدگاه جامعی به این حوزه دارد .او صاحب تألیفات متعدد پژوهشی
و ادبی درباره فرهنگ و تاریخ عاشوراســت و تاکنون دهها سخنرانی ،مقاله ،پژوهش و کتاب در حوزه ادبیات
و هنر اســامی از خود به جای گذاشته است .مجموعه سه جلدی «بررســی ادبیات منظوم دفاع مقدس» از
آثار این نویسنده است که به عنوان کتاب برتر ســال دفاع مقدس شناخته شده است .از دیگر آثار سنگری،
میتوان به «سوگ سرخ»« ،حنجره معصومه»« ،زبان و ادبیات فارسی پیشدانشگاهی»« ،کرشمههای قلم»،
«یادمان سبز» و «پیوند در فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس» اشــاره کرد .دو کتاب «روایت آتش و عطش» و
«آیینهداران باران» دارای نثر ادبی عاشــورایی است که کام ً
ال به شعر و زبان شــعرگونه نزدیکند و در آنها
برخی صحنههای عاشورا ترسیم شــده است .با شاعر و نویسنده متعهد کشــور درباره شعر انقالب و دفاع
مقدس گپی زدهایم.
  چــرا در اتفاقهــاي تاریخی و
انقالبهای گوناگون ،اولین وسیله
ادبی که بــرای بیان احساســات
مشترک مردم استفاده میشود شعر
است؟
اگر بپذیریم که ادبیات تاکنــون به عنوان زبان
برتر هنری در تمدنها و کشــورهای گوناگون
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت ،میتوانیم به
خوبی به جایــگاه ادبیات پی ببریــم .جایگاهی
که برخاسته از اندیشــه است و بدون بهرهگیری
از تواناییهــای هنری و خالقیــت ،هرگز تأثیر
عمیق و مانــدگاري بر جای نخواهد گذاشــت.
اندیشه ادبی توسط شعر ،شکلی مکتوب به خود
میگیرد و تبدیل به زبان و نوشــتاری میشود
که برای درک آن انســانها نیازی به پیشــینه
و محیط جغرافیایی یکســان ندارنــد .در واقع
شعر و ادبیات ،زبان و احســاس مشترک ميان
انسانهاســت و توليدات فرهنگــي و تمدن هر
جامعه را به ســمع و بصر جهانیان میرســاند و
بجز هنر و ادبیات ،ایــن کار از عهده هیچ نیروی
دیگــری برنميآيد .به واســطه ایــن دو گوهر
باارزش است که انسانها برای درک یکدیگر نیاز
به تکلم و گفتوگو احساس نمیکنند و این امر
را میتوان معجزه ادبیات به حساب آورد.
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   شــما برای شــعر ،بــه عنوان
تاثیرپذيرتریــن گونــه ادبی ،چه
تعریف و رسالتی قائل هستید؟
وظیفه شــعر و به طــور کلی ادبیــات ،نمایش
هنرمندانه اندیشههاســت .نقش و تأثیر شــعر
بهخوبــی در ادبیات انقالب قابل رؤیت اســت و
شاید به همین دلیل است که رسانهها ،ارزشها
و باورهای ادبی را در بســتهبندیهای متفاوت
فرهنگی جای میدهند تا به شــکلی شایسته به
مخاطبان عرضه شــود .ادبیات بسیار تأثیرگذار
است و نقش و تأثیر ویژهای در جامعه دارد .شعر،
ادبیات داســتانی ،فضاهای مجازی که در آنها
مطالب و نقدهای ادبی نوشــته میشود ،همه و
همه در دایره گســتره ادبیــات میگنجد که با
اســتفاده مثبت از آنها میتوان فضای فرهنگی
سالمی در جامعه ایجاد کرد.
   فکر میکنید شعر تاکنون چقدر
در بیان و انتقال مفاهیــم انقالب و
دفاع مقدس موفق بوده است؟
اگر اثر خوبی تولید شــود ،جامعه از آن استقبال
میکند و به آن اقبال نشــان میدهد .به عنوان
مثال در ادبیات داستانی میتوان به نمونه موفق
«دا» ،نوشته سید اعظم حسینی اشاره کرد که با
بستهبندی مناسب فرهنگی برای انتقال مفاهیم

دفاع مقدس به رشته تحریر درآمد و به مخاطبان
عرضه شــد و دیدیم که این نشان میدهد مردم
میتوانند بهخوبــی کار خــوب و تأثیرگذار را از
اثر ضعیف تفکیک کنند .ما مجموعه شــعرهای
بسیاری داریم که با توجه به تیراژ پایین و محدود
شعر ،به دفعات چاپ شدهاند .حتی سینما نیز از
این امر مستثنی نیست و در این سالها آثاری بر
پرده سینماها ظاهر شدند که حتی بر کسانی که
انقالب را باور ندارند و نداشتهاند نیز تأثیرگذاشته
است .فیلمنامه که ســتون اصلی فیلم را تشکیل
میدهد ،بخشــی از ادبیات محسوب میشود و
تأثیر برخی از فیلمهای دفاع مقدس به واســطه
فیلمنامههای درخشانشان انکارناپذیر است .به
عنوان مثال فیلمهای آقــای حاتمیکیا ،هرگز
تأثیر خود را بر مخاطب از دســت نمیدهند .من
هر بار که از کرخه تا راین ،بوی پیراهن یوســف
و آژانس شیشــهای را میبینم ،متأثر میشوم و
این نشــان میدهد که اگر از زبان هنر و ادبیات
بهدرستی اســتفاده شــود و بهخوبی در اختیار
مخاطب قرار گیرد ،شاهد تولید و ماندگاری آثار
جاودانی خواهیم بــود و این اتفــاق را در زمینه
کارهای طنز نیز شاهد هستیم .باز تأکید میکنم
که اگر آثار فاخر تولید شــوند ،حتمــاً تاثیرگذار
خواهند بــود .بنابرایــن ادبیــات در روزگار ما
کارکرد خود را از دســت نداده است و حتی امروز
میتوانیم کاربــرد آن را در فضایهای جدیدی
مانند ســایتهای ادبی و وبالگها و شبکههای
اجتماعی ببینیم.
   آینده شــعر انقالب و مقاوت را
چگونه ارزیابی میکنید؟
امــروز در حوزه ادبیات و شــعر انقــاب و دفاع
مقدس باید سرمایهگذاری جدی صورت گیرد.
این در حالی اســت که در برخی مواقع از گوشه
و کنار میشنویم و یا حتی میبینیم که بسیاری
از شــعرا و نویســندگان ،برای چاپ آثارشان با
مشکالتي از قبیل مشــکالت مالی دست و پنجه
نرم میکنند و همچنین بسیاری از آثار به خاطر
عدم حمایت و توزیع نامناسب  ،فرصت انعکاس
نمییابد و به شکوفایی نمیرسد .امیدوارم برای
رسیدن به افقی درخشان در زمینه شعر و ادبیات
انقالب و دفــاع مقدس کمکهــای همهجانبه
همراه با برنامهزیری از ســوي فعاالن اين عرصه
صورت گیرد تا جهانیشدن این بخش از ادبیات
ایران را به نظاره بنشینیم.

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره هفتم | بهمن1394

هنر

گلبانگپیروزی

مبارزات مردمی زمینه ساز خلق نوعی
جدید از هنر شد

موسیقی

خجستهباداین
پیروزی

عکس

روایتصادقانه
وجسورانهانقالب

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره هفتم | بهمن1394
دربارهمجموعه«عکسانقالب
پایخاطراتمحمدگلریزدرباره
بهروایتاکبرناظمی»
چگونگیخلقآهنگهایانقالبی

نوای
ماندگار
بارضامهدویدربارهموسیقیانقالب
ومختصاتآندردورههایمختلف

گفت و گو

61

الهامازشعارهایمردمی

موسیقی

از شعارهایی که مردم در آن زمان سر میدادند در کارمان الهام گرفتیم .نکته جالب در
اینباره این بود که اغلب شعارهای مردمی دارای ملودیهای زیبایی بودند .به عنوان
مثالقطعه«گلبانگآزادی»ازدلهمینشعارهایمردمیبیرونآمد.

خجسته باد این پیروزی

پای خاطرات محمد گلریز درباره چگونگی خلق آهنگهای انقالبی
منیژه خسروی

سرودهای انقالبی بخشی از خاطرات مشترک چندین نسل است؛ چه آنها که در کوران انقالب اسالمی شرکت
داشتند و چه نسلهای بعد که هر ساله در ایام بهمن ،پیروزی انقالب را جشن میگرفتند .این سرودهای حماسی،
هر چند ظاهری ساده دارند اما چنان تأثیری برجا گذاشتند که حاال از آنها به عنوان «گنیجنه ملی» یاد میشود.
در این میان محمد گلریز و صدای نوستالژیکش سهم زیادی در خلق خاطرات دارند .سراغ خواننده «این بانگ
آزادی»« ،خجسته باد این پیروزی»  ...رفتیم تا بخشی از خاطرات را مرور کنیم.
آقای گلریز ،شما در دورهای آواز
میخواندیــد که موســیقی وجاهت
خود را از دســت داده بــود .آن زمان
میدانســتید که در حــال خلق آثار
تأثیرگذار و ماندگار هستید؟
اوایل که در کشاکش پیروزی انقالب اسالمی قرار
داشتیم و شــروع به خواندن میکردیم ،خودمان
هم نمیدانســتیم بایــد چه نوع موســیقیای را
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انتخاب کنیم .بهتدریج هنرمندان و آهنگسازانی
چون آقــای راغــب ،میرزمانی ،مرحــوم ملکی،
فریدون شــهبازیان ،مرحوم میرزاده و  ...که برای
موســیقی انقالب کار میکردند ،این وادی را نظم
و ترتیب بخشــیدند .ما هم آمدیم از شــعارهایی
که مــردم در آن زمان میدادنــد در کارمان الهام
گرفتیم .نکته جالب در اینبــاره این بود که اغلب
شــعارهای مردمی دارای ملودیهــای زیبایی

بودند .به عنــوان مثال قطعــه «گلبانگ آزادی»
از دل همین شــعارهای مردمی بیــرون آمد که
نتیجهاش تداوم این آهنگ و پخــش هر روزه آن
پیش از اخبار ســاعت  2بعدازظهر بــا کالم امام
خمینی(ره) شده است.
و جالب اینکــه هنوز هم میتوان
این آهنگها را شنید و لذت برد .یعنی
مشمول زمان نشدهاند.
بله؛ مث ً
ال آهنگی که من سالها پیش درباره شهید
مطهــری خواندم تنهــا باید به یــک برهه زمانی
محدود شود؟ یا این «گلبانگ آزادی» یا «شهیدان
خدایی» و ...اینها قطعاتی هســتند که هنوز بعد
از گذشت ســالها جریان دارند و از پویاییای که
باید ،نزد مردم برخوردار هستند .امروز در معرض
موسیقی مبتذل قرار داریم؛ موسیقیای که دارای
شعرهای سخیفی اســت و باید واقعاً فکری درباره
این مسئله شود .این نوع موســیقی میتواند روح
و جسم جوانان را مســموم کند .من فکر میکنم
مهمترین کاری که میشود در این میان انجام داد،
این است که سطح ذائقه جوانان را با فرهنگسازی
ارتقا دهیم .ضــرورت دارد که صاحبنظران روی
موســیقی کار کنند و درباره آن در صدا و ســیما
صحبــت و بحث شــود ،آثــار روانی موســیقی
زیرزمینی بر جوانان بررســی شــود تا بتوانیم از
رهگذر چنین فعالیتهایی به گسترش موسیقی
ســالم و اصیل ایرانی بپردازیم .خاطرم هست در
زمان پیــروزی انقالب مــن به عنــوان خواننده،
همراه شــاعر و آهنگســاز نزد امام خمینی(ره)
رفتیم .زندهیاد حاجاحمد ما را به ایشــان معرفی
کردند و گفتند او خواننده آهنگ شــهید مطهری
است .دقیقاً خاطرم هســت حضرت امام آن زمان
ما را دعا کردند و چند بار فرمودنــد :در پناه خدا و
اسالم .ایشان بر همه چیز اشــراف داشتند و واقعاً
یکی از نوابغ جهان اسالم بهشمار میرفتند.
بحث را به آسیبشناسی موسیقی
بردید ،واقع ًا برای نسل جدید میتوان
آهنگ حماسی و انقالبی تولید کرد؟
یکی از دوســتان موســیقیدان مــا چندی پیش
برای یک مســافرت کاری به انگلستان رفته بود و
تعریف کرد در آنجا موســیقی جنگ دوم جهانی
را میگذاشــتند و از نسل گذشــته تا امروز به آن
افتخــار میکردند .پس میتــوان اینطور نتیجه
گرفت که موســیقی حماســی و انقالبی ،اساساً
بهمثابه یک میراث محســوب میشــود و موجب
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موسیقیانقالبرامراقبتکنیم

مسؤوالنمیگویندهرچهداریمازفرهنگوهنرانقالباستامامتأسفانهدرعمل
بهاینمسئلهتوجهینمیشودونهتنهاسرمایهگذاریدراینزمینهانجامنشده،
کهازکمبودکنسرتهاییباموضوعموسیقیمقاومتوانقالبرنجبردهایم.
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سرودهای انقالبی
چطور ساخته میشد؟

احمدعلی راغب  /آهنگساز

افتخار همه نسلهاست .شما نگاه کنید ،سرود ای
ایران در هر برههای از زمان و برای هر نســل و ِرنج
سنی که پخش شود ،میتواند او را تحتتأثیر خود
قرار دهد اما مسئلهای که درباره این نوع موسیقی
وجود دارد این اســت که موســیقی انقالب قطعاً
نیازمند تبلیغات و سرمایهگذاری است .موسیقی
انقالب موســیقیای است که هر کشــوری به آن
افتخار میکند .چرا ما نکنیم؟! پس معلوم اســت
که ما در این زمینه کمکاری کردهایم.
برای حفظ و اشاعه موسیقی فاخر،
مسئوالن باید پیشقدم و دغدغهمند
باشند.
بله؛ مســؤوالن فرهنگــی و هنری همیشــه در
صحبتهایشــان میگویند ما هرچــه داریم از
فرهنگ و هنر انقالب داریم اما متأسفانه در عمل
به این مسئله توجهی نمیشود و عم ً
ال میبینیم
نهتنها سرمایهگذاری در این زمینه انجام نشده،
که از کمبود کنســرتهایی با موضوع موسیقی
مقاومت و انقــاب رنج بردهایم .طی ســالهای
گذشته به اینگونه موسیقی نهتنها توجهی نشان
داده نشــده ،بلکه درباره آن تبلیغ و اطالعرسانی
نیز نشــده اســت .اما جالب اســت که به محض
برپایی یک کنســرت پاپ ،سطح شــهر مملو از
تبلیغات برای این کنســرت میشود ،ولي درباره
موســیقی مقاومت هیچوقت چنین تسهیالتی
وجود نداشــته اســت .این غفلت در حالی اتفاق
میافتد که با اهمال در این حیطه دل دشــمنان
را شاد میکنیم.
اگر موافــق هســتید کمی هم
خاطرهبازی کنیم .در کوران انقالب چه
میکردید؟
آن موقع خانهام در خیابان ایران بود و تا مدرســه
علوی که امــام خمینــی(ره) در آن زمان آنجا
ســاکن بودند راه زیادی نبود .من در خیابان ایران
صحنههایی را دیدم که هرگز نمیتوانم توصیفش
کنم؛ صحنههایی که به واســطه عشــق و شــور
و شــوق مردم شکل گرفته بود .شــما تصور کنید
از ســر خیابان ایران تا مدرســه علوی  10دقیقه
بیشــتر راه نبود ،اما در آن زمان مردم برای اینکه
بتوانند امام را مالقات کنند نزدیک به  3ســاعت
طول میکشید تا از عرض این خیابان عبور کنند.
در آن زمان ما با موســیقیدانها تبادلنظر کرده و
شعارهای مردم را به موســیقی تبديل میکردیم.
البته در این بین شاعرانی چون حمید سبزواری،

مرحوم شــاهرخی و مهــرداد اوســتا ،علی معلم
دامغانی ،مشفقکاشــانی و  ...به ســرودن اشعار
زیبایی درباره انقالب پرداختنــد .به هر حال این
پیروزیها هرگز آســان به دســت نیامد ،چنانچه
خود امام خمینی(ره) نیز بارها به این مسئله اشاره
کردند که اگر میخواهیم این پیروزی بماند ،باید
وحدت کلمه را حفظ کنیم همانطور که تاکنون
نیز حفظ شده است.
از این دســت خاطرات ،زیاد بیان
کردهاید؛ قصد مکتوب کردن آنها را
ندارید؟
چرا ،دوســت دارم .به یــاری خدا بایــد این کار
را بکنم  ...خاطره شــیرین دیگر این بــود که ما به
دلیل آشــنایی با بچههای صدا و سیما ،تلویزیون
مدار بســتهای را تهیه کرده بودیم که پانصد متر
اطراف خود را پوشــش میداد .حتی کسانی که از
جاهای دیگر ایران میآمدنــد ،اخبار صحیح را از
آنجــا میگرفتند .خالصــه آن دوران هر روزش
خاطــره بود .صفــا و صمیمیت خاصــی همراه با
شور و حماســه انقالبی بین مردم حاکم بود و من
هیچوقت خاطرات شــیرین آن دوران را فراموش
نمیکنم .روزی کــه امام(ره) تشــریف آوردند،
خیابانهای منتهی بــه فرودگاه و بهشــت زهرا
یکپارچه جمعیــت بود .به قول معــروف جا برای
ســوزن انداختن پیدا نمیشــد .تنهــا کاری که
توانســتم بکنم این بود كه با جمعیــت ،امام(ره)
را بدرقه کنم .حال عجیبی بود .کســی ســر از پا
نمیشناخت .فکر نکنم کسی این چنین روزی را
فراموش کند.
گفتهاید که اولین آهنگی که پس
ازانقالب خواندید سرود «معلم» بود.
چه خاطرهای از خلق آن دارید؟
در واقع این اولین ســرودی بود که به طور رسمی
از صدای جمهوری اســامی ایران پخش شــد.
«معلــم» ســرودی در وصــف مرحــوم آیتاهلل
طالقانی اســت که آقای راغب آهنگ آن را ساخته
بود .زمانی که ما ایــن کار را اجــرا کردیم ،رادیو
وضعیت مناســبی نداشــت ،همه جای آن خراب
بود ،خون در تمام راهروها ریخته شده بود و ما در
سختترین شرایط و با کمترین امکانات آن را اجرا
کردیم .حتی چون گروه کر نداشتیم ،با آهنگساز
و نوازندهها آن را چند بار همخوانی کردیم .کمکم
اوضاع بهتر شد و توانستیم در یک سال حدود 80
سرود بخوانیم.

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

ناظمی ،سی سال برای چاپ این مجموعه انتظار کشید تا باالخره موفق شد سال88
با همکاری انتشارات سوره مهر این مجموعه را منتشر کند .این تأخیر سیساله در
انتشاراینکتاب،برخوردسلیقهایمدیرانفرهنگیبااینمجموعهعکسبودهاست.

عکس

روایتصادقانهوجسورانهانقالب
درباره مجموعه «عکس انقالب به روایت اکبر ناظمی»
حسین سلیمی
عکسهاهنوزجادومیکنند؛باپیدایشابزارارتباطی،قدرتعکسدرانتقالمفاهیمغیرقابلانکاراست.عکسهاحکم
بازآفرینی خاطرات را هم دارند؛ برای همین اســت که مجموعه عکسهای دوران انقالب مردمی ایران همزمان از ارزش
خبریواهمیتتاریخیبرخوردارند«.عکسانقالببهروایتاکبرناظمی»ازجملهتالشهاییاستکهدرچندسالاخیر
برای حفظ و گسترش عکسهای دوران انقالب در یک کتاب چاپ شده .اكبر ناظمي ــ عکاس این مجموعه ــ سال ،57
وقتي در آلمان مشغول تحصيل بوده ،خبر اعتراضهاي مردمي در ايران را از شبكههاي خبري ميشنود و بالفاصله از مرز
بازرگان به ايران ميآيد .ناظمی در آن دوران  28ساله بوده و به گفته خودش چون فيلم رنگي گران بوده ،مجبور میشود
تهكاستفيلمهايرفقايفيلمسازشرابرداردوباآنهاعكسبگيردکهحاصلكار،ميشود4000قطعهعكسازانقالب.
در آن اوضاع ،عكاسي چندان كار راحتي هم نبوده.
عكاســان روزنامههايي مثل كيهــان و اطالعات و
آيندگان ،كارت داشتهاند و كســاني كه خودشان
عكس ميگرفتهانــد ،از دو طرف مورد ســوءظن
بودهانــد .تظاهركننــدگان فكــر ميكردند آنها
64

نفوذياند و نيروهاي امنيتي هم به خاطر نداشــتن
مجوز ،اجازه عكاســي نميدادند .اعتمــاد مردم با
حضور مــداوم عكاس جلب ميشــود .از آن طرف،
مأمورين مانع میشــدند و در این میان عكاس ،در
اوضاع ســختی ،نگاتيوهايش را مخفی میکرد .يا

وقتهاييكهدربازرسيحكومتنظامي،دوربينها
راميگشتند،نگاتيوهارااليدرزديوارميگذاشتتا
فردا بردارد و ظاهر و چاپشان كند .بعد هم كه چاپ
ميشــد ،آنها را كنار هم روي مقوا ميچســباند و
جلوي دانشكدهها و دانشگاه قرار ميداد ،تا مردم را
ازحوادثانقالبباخبركند.
درمسیرآزاداندیشی
عکسهای ناظمی به واقع رنــگ و بوی عکسهای
خبری را دارند .البته باید گفــت دو واقعه بزرگي كه
اساس عكس خبري را در ايران پيريزي كرد ،انقالب
اسالمي ايران و وقوع جنگ تحميلي بود؛ در واقع قبل
از انقالب دنیای عکس ما خالی از عکاسی خبری بود
و ما بجز يكسري عكسهاي ورزشي عكس خبري به
معناي واقعي نداشــتيم .اما عكسهايي كه از برخي
اتفاقات در ديگر كشــورها وجود داشــت ،حاصل
حضور خبرنگاران خارجي در منطقه بود كه به دست
رســانههاي قبل از انقالب هم ميرسيد و در جرايد
چاپ ميشــد .اما باید اذعان کرد كه به واســطه دو
اتفاق تاريخساز در ايران ،عكاسان خبري ايراني جزء
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2ساعتميخوابيديم

ي با البراتوارها مشكل بود .فيلمهاي عكاسي
آن زمان نگاتيوها گران و از طرفي همكار 
را با مصيبت آماده ميكرديم كه چاپ شــان تا صبح طول مي كشيد.شــايد در طول
شبانهروز 2،ساعتميخوابيديم وصبحروزبعد،عكسها توزیعميشد.

بزرگترين و بهترين عكاسان خبري جهان شدند.
عكاسان خبري در تمام دنيا چشــم مردم و وجدان
آگاه جهان محسوب ميشــوند ،زيرا با دوربين خود
مهمترين رويدادها را ثبت ميكنند و با اينكار ثابت
كردهاند كه عكاســي تنها تفريح و سرگرمي نيست،
بلكه ميتواند نقش بزرگي همچون كمكرســاني
عکاس
عكاسي
به مردم جنگزده ايفا كند .دوربين
ِ
ِ
خبری ،در واقع همچون اســلحهاي بزرگ با كارايي
ويژه است و البته مهمترين ويژگي عكاس خبري در
اينمسير،آزادانديشياوست.
انتظاریبهدرازایسیسال
در این میان ناظمی ،ســی ســال بــرای چاپ این
مجموعه انتظار کشــید تا باالخره موفق شد سال
 88با همکاری انتشارات ســوره مهر این مجموعه
را منتشــر کند .این تأخیر سیســاله در انتشار این
کتاب ،برخورد ســلیقهای مدیران فرهنگی با این
مجموعه عکــس بوده اســت .چرا کــه ناظمی در
عکسهایش نشان داده که در دوران انقالب ،اقشار
مختلف جامعه یک هدف مشترک داشتند؛ تحقق
جمهوری اسالمی .با این حال وقتی ناظمی تصمیم
به انتشار عكسهایش گرفت با حذف برخي ا ز آنها
مواجه شد ،درحاليكه ناظمی همیشه معتقد بوده
که اين عکسها بايد بــدون هيچگونه مميزياي به
چاپ برسد و اين هدف تا انتشــار این کتاب از سوی
سوره مهر محقق نشــده بود .و حاال ،بعد از سالها،
اين عكسها از محاق درآمده اســت و در منظر ديد
مخاطبانـنسلهايبعدازانقالبـقرارگرفتهاست.
ديدن آن لحظههاي ماندگار ،ميتواند شور زندگي
را در وجود انسانهاي عدالتخواه احيا كند .عكس،
به عنوان يك وســيله تأثيرگذار هنــري ،ميتواند
در قالب ابزار رســانهاي ،تأثيرات مثبتــي را در بين
مخاطبان رقم زند .بازنگري اين عكسها به شــكل
خردهفرهنگهاي انقالب ،ميتواند اطالعات خوبي
را در معرض ديد مردمشناســان و جامعهشناسان
قرار دهد ،عــاوه بر آن ديدن قــاب اين لحظههاي
ماندنيبرايانقالبيوننيزجذابخواهدبود.
عکسهاییازجنسصداقت
کتاب ناظمی محصول بررســی و انتخــاب،از بین
همان  4هزار فریم عکسی است که از سالهای قبل
از انقالب تا پیروزی نهضت اسالمی کشورمان ثبت
و ضبط کرده است؛ یعنی از شــهریور  57تا پیروزی
انقالب .از جمله نکاتی که در این عکسها میتوان

مشــاهده کرد ،تنوع حضور مردمی و بیان تصویری
مردمیبودن انقالب قرن اســت .به تصوير كشيدن
کودک و نوجوان ،جوان و پیر ،زن و مرد ،دانشــجو
و مکانیک و نانــوا  ،حضور زنان بیحجاب و نشــان
دادن ترکیب شــرکت کنندگان در راهپیماییها و
همچنین جســارت او در ثبت لحظه لحظه انقالب،
نشــانگر زوایایی جدید و ناگفته از روزهای مبارزه با
رژیم پهلوی اســت .عکاس ،بیمحابا بــه همه جا
سرک کشــیده ،به گارد نزدیک شده و عکسهایی
درشــت از چهره آنها گرفته ،به سردخانهها رفته
و از چهره شــهدا ،در ســختترین و رعبآورترین
شــرایط و در حالی که نیروهای گارد بیمحابا همه
را به گلوله میبســتند ،عکس گرفته است .کتاب،
همچنین حاوی زوایای مختلف یک انقالب مردمی
است؛ از دیوار نوشتهها و شعارهای متداول ،تا انواع
راهپیماییهای آن روزها و سیل جمعیت در اقصی
نقاط تهران و البته عکــس معروفش ،پیرمردی که
روزنامه کیهان با تیتر «شــاه رفت» را در دست دارد
و به دوربین لبخند میزند .ناظمی در عکسهایش
تالش کــرده ،بیوقفه لحظه لحظه مبــارزه را ثبت
کند و کوشــیده با انتخابی دقیق ،در کتابی محدود،
حاصل را به مخاطــب عرضه کند و خوشــبختانه
کیفیت فنی کتاب نیز به قدری هست که نتیجه کار
او را دیدنــی کند .او که به هر حــال در قطع محدود
کتاب ،عکسهایش را به چاپ سپرده در ابتدا و انتها
نیز در کادرهایی کوچک حدود صد عکس را منتشر
کرده ،گویی نگران آن باشد که شاید مجال دیگری
دست ندهد .او به خوبی میداند که باعکسهایش
سفیر انقالب در جهان و بهویژه کانداست؛ آنچنان
کــه در «تقدیمنامه»نیز ،کتــاب را متعلق به ملت
ایران میداند ...« :ملتی که از قیام مشــروطه به بعد،
نشان داد هر زمان دست به دست هم دادند ،به آنچه
خواستند رســیدند» از طرح جلد کتاب هم باید یاد
کرد که عکســی از زاویه باال روي آن نقش بسته كه
اوجحقارتنیروهایگاردپهلویرابهزیبایینمایش
داده است .تظاهرات مردمی ،حضور زنان و کودکان،
ورود امام خمینی(ره)به کشور ،جماعت منتظر در
البی فرودگاه مهرآباد ،سخنرانی امام در بهشت زهرا،
حضور امام در مدرســه رفاه ،جنازههای شــهدا در
سردخانههای رژیم ،قیامهای گوناگون در دانشگاه
تهران ،شخصیتهای فعال انقالب ،دیوارنوشتهها
و شــعارهای دیواری ،صفهای نفــت ،اعالنها و
کاریکاتورهای دیــواری و  ...از جمله موضوعات این
عکسهاهستند.
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نکته

خاطرات ناظمی از
عکاسی در دوران انقالب

زمان پايان تحصيالتم نزدیک بود كه خبــر دادند در يزد مردم
شــلوغ كردهاند و رفتارهاي ضــد نظام شاهنشــاهي در حال
انجام اســت .باور نميكردم .ولي بعد از ديدن تصاوير از طريق
تلويزيون دوربين را روي شــانه انداختم و مستقيم راهي تهران
شدم .وقتي رسيدم مردم مشــغول خواندن نماز بودند و پس از
آن به سمت حسينيه ارشــاد حركت كردند .دوربين عكاسي و
فيلمبرداري  60ثانيهام ،از خرداد  57تا  22بهمن  57فعال بود
كه حاصل آن امروز حدود  4000عكس از انقالب و حدود  25تا
 30ساعت فيلم است كه تنها  160عكس از آن چاپ شده است.
ما منتظر انقالب بودیم ،چرا كه زمينههــاي آن در منزل پدرم
ايجاد شــده بود .مرحوم آيتاهلل مهدوي كني ،يكي از افرادي
بود كه به عنوان ســخنران در مجالس عزاداري كه پدرم برگزار
ميكرد ،مستمر حضور داشتند .خودم سخنرانيهاي سال 42
حضرت امام را به خوبي به ياد دارم.
آن زمان نگاتيوها گران و از طرفي همكاري با البراتوارها مشكل
بود .فيلمهاي عكاســي را با مصيبت آماده ميكرديم كه چاپ
شــان تا صبح طول مي كشيد.شــايد در طول شــبانهروز 2 ،
ساعت ميخوابيديم و صبح روز بعد ،عكسها در ميان مجالت
و نشريات و دانشــگاهها و فضاهاي مختلف تقسيم ميشد .آن
زمان جريانهاي انقالبي رسانه و خروجي نداشتند؛ خروجي و
چش م و رسانهشان ما بوديم .نگاهشان به لنز ما بود.
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رازماندگاری

گفت وگو

عاملاصلیدرماندگاریموسیقی،بهخصوصدرکشورهاییمانندایرانکهبسیاربه
کالمتوجهمیکنندوبعدبهموسیقیمیرسند،ترانهوشعرمناسباست.بایدیکشعر
وترانهانقالبیوجودداشتهباشد،تایککارموسیقیاییمتناسبباآنبهوجودبياید.

نوایماندگار

با رضا مهدوی درباره موسیقی انقالب و مختصات آن در دورههای مختلف
محمد حسینی
درباره موسیقی انقالب و اینکه آیا ضرروت تولید آثاری با این تم الزم اســت ،بارها سخن گفته شده .رضا
مهدوی که از چهرههای شناخته شــده در تهیه و تولید آثار موســیقایی با محتوای انقالب اسالمی است،
عقیده دارد باید مفاهیم بلند انقالب همواره در آثار موســیقایی جاری باشد به شرط آنکه هنرمند در خلق
اثرش در تنگنای ســفارش قرار نگیرد .مهدوی ضمن آن که از هنرمندان فعال حوزه موسیقی است ،تجربه
ســالها مدیریت را نيز در کارنامهاش دارد ،برای همین اشــارة گفتههای او ،هم به وجوه هنری است و هم
مسائل کالن حوزه موسیقی را در بر میگیرد.
میکنند و بعد به موســیقی میرسند ،ترانه و شعر
از نظر شــما یک اثر موسیقیایی
مناســب اســت .موضوعيت هــر کاری را ترانه و
چه مؤلفههایی باید داشــته باشد تا
شــعرش تعیین میکند .قطعاً باید یک شعر و ترانه
بتوان آن را يك اثر انقالبي ناميد؟مثل
انقالبی وجود داشته باشــد ،تا یک کار موسیقیایی
آهنگهایی که پس از انقالب ســاخته
متناســب با آن به وجود بياید .برای حماسی بودن
شــد و امروز هم با شــنیدن این آثار
یا انقالبی بودن موســیقی ،لزوماً نبایــد از تمهای
خاطراتانقالبدرذهنمرورمیشود.
ریتمیک اســتفادهکرد و حالت مارشگونه به آن
عامل اصلــی در ماندگاری موســیقی ،بهخصوص
داد تا بتواند انقالب و حماســه را تداعي کند ،خیلی
در کشــورهایی مانند ایران که بسیار به کالم توجه
66

وقتها موسیقی خیلی سنگین و غیر ریتمیک هم
میتواند اين كار را انجام دهد .اما وجه غالب اینطور
تعریف میشود که؛ موسیقی باید دارای ریتم تندتر
و حالت مارشگونه باشد .موسیقیهایی که بیشتر
نظامیها در بحثهای موسیقی انقالبی یا مردمی،
که با حرکت و مشتهای مردم همراه است و مردم
خود قصد انقــاب و حرکت دارنــد در نظر دارند،
موسیقیهای تند و مارشگونه است .در این زمینه
بحث موســیقی در یک طرف و بحث ترانه در طرف
دیگر کار قــرار میگیرد .و در اصل این ترانه اســت
که موجب الهام به آهنگساز میشود و او را به سمت
ساختیککارمتناسبهدایتمیکند.
شــما اصالت را به شعر میدهید و
معتقید برای ســاخت آثار موسیقایی
انقالبیابتدابایدشعرآنانقالبیباشد؟
بله؛ بعد از انقالب ،در عرصه ترانهســرایی با مشکل
مواجه شــدیم و میتوان گفت عقب هســتیم ،به
خصوص بعد از دهه شــصت ،چون در دهه شصت
انگیزههای زیادی برای ترانهســرایی وجود داشت
چه در مورد انقــاب و چه در مــورد دفاع مقدس.
میتوان گفت در حال حاضر معضل اصلی ما فقر در
زمینه ترانه و شعر است.
شــاعران امروز بیشــتر از قالب
کالســیک فاصله گرفته و به ســمت
شعر نو ،ســپید و فضای پلیتمیک و
پلیفنیک وارد شدهاند .شاعران اعتقاد
دارند روی اینگونه اشــعار نمیتوان
آهنگ ســاخت ،برای ساخت آهنگ
رویاینترانههامشکلیوجوددارد؟
نه اینطور نیســت ،توانایی موسیقی مانند گذشته
نیســت .توانایی موســیقی افزایش پیــدا کرده،
تکنولوژی و ابــزارآالت مدرن به کمــک میآید تا
بتوان بر روی هرگونه شعری آهنگ ساخت .مشکل
این نیست که قالب شــعر از آهنگسازی جلوگیری
میکند ،بلکه مشــکل اصلی موضوع و مفهوم شعر
اســت که دیگر انقالبی نیســت ،اگر هم شعری با
موضوع انقالبی و بیداری اســامی ارائه میشود،
چندان مناسب به نظر نمیرسد و خیلی سخت به
کار آهنگسازی میآید و در نهایت ساخت اینگونه
آثار چندان مورد اســتقبال و پســند مخاطب قرار
نمیگیــرد .مانند کارهایــی که تلویزیــون مدام
میسازد ،اما مورد پســند مخاطب نیست ،چرا که
اینگونه کارها در دســت ه کارهای سفارشــی قرار
میگیرد که بدون عالقه هنرمند شکل میگیرد .در
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ذوقوقریحهآهنگساز

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

هنر نمیتوان یک نمونــه را در نظر گرفت و کار را بر
اساس آن الگو پیش برد .الگوسازی به معنای تقلید
نیست ،الگو سازی یعنی الهام بخشیدن به هنرمند
برای خلق اثر.
آلبومهايــی با موضــوع انقالب
ساخته شده ،اما تعداد کمی از این آثار
ماندگار میشوند .برای ماندگاری چه
مؤلفههاییالزماست؟
برای ماندگاری یــک اثر ،عوامل متنوعــی را باید
در نظر گرفــت .به عنوان مثال؛ زمــان یک اتفاق یا
حرکت عامل بســیار تعیین کنندهای است چرا که
تزریق کننده حس به هنرمند است .ما نمیتوانیم
بدون داشــتن انقالب یا بدون  17شهریور یا بدون
 22بهمن حس انقالب را بــه هنرمند تزریق کنیم.
سرود انقالبی را هر نســلی بدون حضور در فضای
آن انقــاب میتواند درک کند و حــس انقالب در
آن اثر خودنمایی میکنــد .در مرحله بعد ما نیاز به
موضوعات انقالبی و حماســی داریم ،دفاع مقدس
هنوز تمام نشدهاست ما همچنان از کیان و ناموس
خود دفاع میکنیم و موضوع دفاع مقدس همچنان
ادامه خواهد داشت.
حال با توجه به نیازهایی که به این موضوعات وجود
دارد،بایدببینیممتولیانفرهنگیچگونهمیتوانند
انگیزه را در هنرمندان ایجاد کنند .این مهم است که
متولیان فرهنگی بخواهند که اشعار صرفاً مناسبتی
نباشــد و در آنهــا از واژههای کلیــدی مورد نظر
آنها استفاده شــود .نباید انتظار داشته باشیم که
موضوعات مناسبتی به صورت مستقیم مورد اشاره

هنرمند قرار بگیرد .از اشکاالت مسئولین ،چارچوب
تعیین کردن برای اشعار اســت .نمونههایی چون
«ای ایران» و «یار دبســتانی» که ماندگار شــدند
غیر سفارشی ساخته شــد ه بودند و با حس درونی
هنرمندمنطبق.
در ســاخت آثار با محتوا و مضمون
انقالبی از گروه سرود استفاده میشود.
دلیل این نوع اســتفاده چیســت؟
آیا دلیــل همان القای حــس اتحاد و
همصداییاست؟
سرود فرمی است که در تمام جهان استفادههای
خاصی دارد و ما هم در دهه شــصت بــه خوبی از
سرود استفاده کردیم .اما از دهه هفتاد در مدارس
و مراکــز فرهنگی و امــور تربیتی ایــن بحث به
فراموشی سپرده شــد و خودمان فکر کردیم که
باید کنار گذاشــته شــود ،ولي دوباره به ضرورت
این موضوع پیبردیم .تکخوانی ،یک فرم اســت
که در جای خود مورد اســتفاده قــرار میگیرد و
همخوانی فرم دیگری است که جایگاه خود را باید
حفظ کند .البته هر همخوانیاي را نمیتوان سرود
نامید ،سرود باید چند صدایی باشد باید صداهای
مختلف از جمله تنور ،باریتون ،باس و دیگر صداها
را داشته باشــد .باید گروههای ســرود معتبر در
کشور ایجاد شود و سازمانهای مختلف به دنبال
ایجاد آن هستند .تشکیل گروه سرود کار سختی
نیســت اما انگیزهای برای ایجــاد آن وجود ندارد
چراکه احساس میکنند این کاری ساده است ،اما
همین کار ساده تبدیل به یک معضل شده .سرود از

شناسنامه
رضا مهدوی ،نوازنده و معلم سنتور ،پژوهشگر ،منتقد و مؤلف و هنرآموخته موسیقی در مدرسه
هنر و ادبیات صدا و ســیما و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران اســت .او نزد اسفندیار قرهباغی،
وارطان ساهاکیان ،محمدعلی بهارلو ،کریم صالح عظیمی ،حسین ملک ،رضا شفیعیان ،مسعود
شناسا ،رؤیا حالج ،پرویز مشکانیان ،فرامرز پایور و مجید کیانی تحصیل کرده .مهدوی پایهگذار
و مدرس هنرستان موســیقی حوزه هنری است و  10ســال مدیریت بخش موسیقی دانشگاه
سوره را بر عهده داشــته .از اولین ورودیهای دانشجویی دانشگاه امام حسین(ع) در دهه شصت
است و  10سال مدیر کل مرکز موسیقی حوزه هنری بوده .او طراح و مجری برنامههای پژوهشی
آموزشــی از  1368در کشــور بوده و از  1370تاکنون کارشناســي و مجریگــري برنامههای
موسیقایی صدا و سیما را عهدهدار است و اکنون ســردبیر ماهنامه و کتاب فصل مقام موسیقایی
و مدرس دانشگاه فرهنگیان است .او برگزیده دریافت نشــان هنر انقالب در دوره اول سی سال
خلق آثار فاخر روز هنر انقالب اسالمی است.
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مباحث کلیدی و پایهای و یادآور خاطرات انقالب
و جنگ است .ما باید ســرود را به شکلهای جدید
احیا کنیم ،مدارس هم به کلی ســرود را فراموش
کردهاند .پیش از این ،در مراســم صبحگاه اغلب
سرود هم اجرا میشد که امروز این موضوع از دهه
هفتاد به فراموشی ســپرده شدهاست و این باعث
تأسفاست.
آیا ســازبندی در کارها میتواند
نشــانگر یــک کار انقالبی باشــد و
ترکیبــی از ســازها را میتوانیم یک
ترکیببندیسازیبرایساختیککار
موسیقیاییانقالبیبدانیم؟
نه ،نمیتوان قائل به این ســازبندی بود .به عنوان
مثــال در اول انقــاب گروه چاووش ســرودهای
انقالبی را با تار و ســنتور و تنبک ساخت که بسیار
بهتر از سرودهایی بود که با شیپور و طبل و سازهای
نظامی نواخته میشد .سرود انقالبی به ذوق و قریحه
آهنگساز او بستگی دارد .ما با ساز محلی سرودهای
زیبایی داریم که ماندگارند کــه نمونه آنها «دایه
دایه وقت جنگه» در لرســتان بود یا در آذربایجان
شرقی و خوزستان سرودهای بی نظیری ارائه شده
است.
در بین هنرمنــدان مختلف چقدر
تمایل برای ساخت آثار انقالبی وجود
دارد؟
در بحث کالمــی یعنی شــعر و ترانــه ،گاهی کم
توجهی از بعضــی هنرمندان دیده میشــود ،اما
در بحث موســیقی تمام هنرمندان با هر عقیدهای
حاضر به همکاری در این حوزه هستند .هنرمندان
از متعهدترین افــراد در جامعه هســتند ،چون از
میان مردم برمیخیزند و دوســت دارند برای دین،
مردم ،اجتماع و جغرافیای خود کاری انجام دهند.
هنرمند به مــردم تعلــق دارد؛ هنرمند یعنی یک
انسان مردمی ،هنرمندی که از مردم دور میشود،
دیگــر نمیتوان عنــوان هنرمند را بــه آن اطالق
کرد .هنرمنــدان مردمی در تمام شــرایط حاضر
به همکاری برای مردم هســتند .اگــر گاهی دیده
میشود که هنرمند همکاری خود را کمتر میکند،
به دلیل مدیریتهای غلط ،سلیقهای و ممیزیهای
نادرست است که هر ساله در حال تغییر است .عدم
مدیریت صحیح حس هنرمنــد را از بین برده و او را
منزوی میکند .هنرمند زودرنج اســت و به واسطه
یک حرکت نادرست گوشهگیر میشود و از کارهای
خود عقب میافتد.

مشکلاصلی
موضوعومفهوم
شعر است که دیگر
انقالبینیست،
اگر هم شعری با
موضوعانقالبی
و بیداری اسالمی
ارائهمیشود،
چندانمناسببه
نظر نمیرسدو
خیلیسختبه
کارآهنگسازی
میآید و در نهایت
ساختاینگونه
آثار چندان مورد
استقبالوپسند
مخاطبقرار
نمیگیرد
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مفاهیمسادهوکوبنده

پوستر

تصاویری همچون مشــت ،خون ،گل الله ،پرنده و تفنگ ،عنصر غالب پوسترهای
دوران انقالب است و بیننده را در برداشت اول متأثر میکنند ،مردم با این پوسترها به
خوبیارتباطبرقرارمیکنند.

جلوهای از آمال و آرزوهای یک نسل

گذری بر چگونگی خلق پوسترهای انقالبی ،کارکرد و ماهیت آنها
علی صابری

پیش از هر چیز ،پوسترهای انقالب اسالمی ایران ،احساسی نوستالژیک در نسلی از جامعه پدیدار میکنند.
این نسل همان نسلی است که بخشی از عمر خود را در دوران انقالب سپری کرده است و وقایع انقالب بخشی
از خاطرات آنهاست .از زاویهای دیگر اما ،این پوسترها بخشی از تاریخ هنر گرافیک کشور به شمار میروند
و البته از این منظر از اهمیت باالیی نیز برخوردارند ،زیرا افزون بر جنبههای زیباییشناسي ،میتوانند از ابعاد
جامعهشناسي ،روانشناسي و فنآوری ساخت نیز ارزیابی شوند.
نظامزبانیخاص
ازنظرفنآوریساخت،پوسترهایانقالبدردورهای
طراحی و اجرا شدهاند که هنوز رایانهها در عرصه هنر
گرافیک،بهعنوانابزاردستهنرمندگرافیستارایه
نشده بودند .از این منظر اگر بخواهیم آغاز استفاده از
رایانهبهعنوانیکابزارگرافیکیرابهعنوانسرفصل
یکدورهجدیددراینهنرمطرحکنیم،اینپوسترها
متعلق به سنت گذشــته گرافیک میشوند .به این
ترتیب میتوان با بررسی این پوسترها و قیاس آنها
باپوســترهاییکهاکنونخلقمیشوند،بهتفاوتو
دو نوع برخورد هنری که ناشی از استفاده از ابزارهای
متفاوت در زمینه خلق هنر اســت ،پی برد .بررسی
پوسترهای انقالب نشــان میدهد که در غالب این
پوســترها هنرمند از عکس به عنوان ساختار اصلی
پوستر استفاده نکرده اســت ،در حالی که در غالب
پوسترهاییکهبااستفادهازابزاررایانهخلقمیشوند،
عکس سازنده اصلی پوستر اســت .هنرمندانی که
پوسترهای انقالب را طراحی کردهاند ،از شیوههای
طراحی و تصویرســازی به جای استفاده از عکاسی
برایخلقپوستربهرهبردهاند.همینمسئله،حالتی
متفاوتبهپوسترهایانقالببخشیدهاستکهپیامد
آنرابایددرزیباییشناسیپوسترهاجستجوکرد.به
این ترتیب پوسترهای انقالب یک نظام زبانی خاص
خود را که بر اســاس تصویر پیریزی شده است در
برابردیدبینندهقراردادهاند.کشفایننظامبهمعنی
خوانشپوسترهایانقالباست.نکتهاینجاستکه
نظامهای زبانی در عرصه هنری از کیفیتی نامتعین
برخوردارنــد ،اما میتــوان بر اســاس ویژگیهای
جامعهشناسی دوره خلق این پوسترها ،تا حدودی
پیبهماهیتآنهابرد.
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پوسترهاییجامعهشناسانه
بخشی از اهمیت این پوسترها ،معنای آنهاست؛ در
حالیکهبخشدیگریازآنمربوطبهحســیاست
کهدربینندهخودایجادمیکنند.رمزگشاییمعنایی
این پوســترها ،بیش از اهمیت هنری ،ویژگیهای
جامعهشناســی زمان خود را طرح میکنند و نشان
میدهندکهجامعهایرانیدرزمانخلقاینپوسترها
بهچهچیزهاییتوجهوحساسیتنشانمیدادهوبه
کدامسمتحرکتمیکردهاست.
مفاهیمسادهوکوبنده
اســتفاده از رنگ ســیاه و قرمــز که رنــگ اغلب
پوسترهاست ،مفاهیم ســاده و کوبنده ،تصاویری
همچون مشت ،خون ،گل الله ،پرنده و تفنگ ،عنصر
غالب این پوسترهاســت و بیننده را در برداشت اول
متأثر میکنند ،مردم با این پوسترها به خوبی ارتباط
بر قرار میکنند و این پوســترها هســتند که قشر
زیادی از مردم و جامعه را با پوســتر آشنا میکنند.
نکته جلب توجه در پوســترهای انقــاب ،رعایت
ادبونزاکتیاســتکهدربسیاریازپوسترهادیده
میشــود؛تندترینانتقاداتنیزاغلببابینزاکتیو
توهینهمراهنمیشوند.پوسترهابیشتربیانیههایي
هســتند بســیار منطقی و متین ،هرچند همراه با
هیجان از طراحان صادر شــده اند .در این پوسترها
هجو و هزل جایی ندارند ،بر خالف آنچه در گرافیک
سیاســی ســایر کشــورها به کرات دیده میشود.
ســالهای۱۳۵۵تا،۱۳۶۰سالهایاوجشکوفایی
پوسترهای انقالبی است ،در این سالها پوسترهای
زیادی ساخته میشود ،که گهگاه آثاری درخشان و
در خور توجهاند .اما با شــروع جنگ نگاهها به سمت

جنگ میرود و طومار پوسترهای انقالب ایران بسته
میشــود ،ولي پوسترهای سیاســی و اجتماعی به
شکلهایدیگربهحیاتخودادامهمیدهند.
انتقالسریعپیام
وقتی که هنرمنــد از بازتاب عکــس اجتناب کرده
اســتونیــازیدربازنماییواقعیــتآنندیده،به
تصویرسازی پناه آورده است .تصویرسازی ،در ذات
خود،بازساختعالمخیالدرجهانمواداست.یعنی
تصویرگر ،رؤیای خود را تصویــر میکند و در واقع از
آنچه دوست دارد آنگونه باشد ،سخن میگوید ،نه از
آنچههست.اینمسئلهنشانمیدهدکهپوسترهای
انقالببیانآمالوآرزوهاییکنسلاست.اینآمال
و آرزوها در آرمانهای آن نسل نهفته است .بنابراین
خوانش این پوسترها به معنی دریافت آرمانگرایی
رایج نسلی است که این پوســترها را خلق کردهاند.
نمادهای بصری و تمثیلهای این پوســترها ،راهی
اســتبهســویآرمانهایهنرمندانیکهزمانیبا
نهایت اعتقاد آرمانشان ،پوسترشان را خلق کردند.
پوستر انقالب ،آینهای است که از شیوه بیان سیاسی
هر ملت ،آرزوها ،امیدها ،مالطفت و خشــمهایش
میگوید .با نگاهی اجمالی به پوســترهای انقالب،
به ریشــهدار بودن اتفاقهای سیاســی و فرهنگی
پی میبریم و از انعکاس آن در تعــدادی از کتابها
و مقاالتی که درباره گرافیک و پوســترهای انقالبی
نگاشتهشده،اینرخدادراباورمیکنیم.
نقاطمشترکپوسترها
در بررسی پوسترهای انقالب نقاط مشترک فراوانی
وجود دارد .در ســالهای انقالب ،برخی از طراحان و
مردم باذوق ،پوسترهایی برای بیان دیدگاههای خود
میســاختند.اینپوسترهابرحســبکارکردشان،
بدون مهارت یا بیاعتنا به مهارت ،ساخته میشدند،
اما اکثر آثار گرافیســتهای آن دوره ،بهرغم رعایت
کارکرد اصلی و انتقال ســریع پیام ،از تکنیک باالیی
برخوردارندوآرامآرامبهالگوییبرایطراحاننسلبعد
در ساخت پوستر تبدیل میشوند .آنها یا شعارهای
میهنی داشتهاند یا با نگاهی نقادانه به طراحی پوستر
پرداختهاند و با پوسترهایشــان اقشــار و گروههای
مختلفی را با گرافیک و پوستر آشــنا کردهاند .پس از
انقالبرشــدكمیوكيفیپوســترانقالببهخوبی
نمايان است .پوســترهای انقالبی و ســالها توجه
هنرمندانگرافيستبهمسائلجنگوانقالب،امروزه
بهبخشیازتاريخاينهنرتبديلشدهاست.
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قرآن

آداببندگی

هدف خداوند از آفرینش جهان،
موجودات و انسانها از دیدگاه
قرآن کریم

تدبر

آمده 
ایم
بندگیکنیم

توگو
گف 

حفظ،عالیترین
سطحانسباقرآن
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با حسن رضا رضایی درباره هدف
خداوند از آفرینش جهان

با شهریار پرهیزگار درباره
نکات الزم در حفظ قرآن

ازرقباعقب  
نمانیم
گفتاری از محمد حاجابوالقاسم
حافظ قرآن کریم

یادداشت
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هدف از آفرینش

آفرینشنوعیاحسانوفیضازجانبخدا،نســبتبهموجودات«ممکن»است؛
یعنیدرآنچهامکانخلقشدنوجوددارد،خداوندنسبتبهخلقتآنبخلنورزیده
ودریغنکردهاست.

تدبر

آمدهایمبندگیکنیم

گفتو گوباحسن رضا رضایی درباره هدفخداوند از آفرینش
جهان،موجوداتوانسانهاازدیدگاهقرآنکریم
مریم علی بابا
قرآن با تبیین عقاید ،اخالق و احکام الهی ،هدایت و تربیت مادی و معنوی بشر را به عهد گرفته و خداوند
با حفظ قرآن از جعل ،دسیســه ،تحریف و  ...دوام و بقای آن را تضمین کرده اســت .قرآن کتابی علمی
و تجربی نیســت؛ هرچند خداوند میفرماید« :تِ ْب َيان ًا ل ِّ ُك ِّل َش ْيءٍ» (آیه  89ســوره نحل) ،ولی این بدان
معناست که آنچه انسانها برای هدایت و تربیت خود نیاز دارند در قرآن بیان شده است ،نه مسائل علمی
و تجربی؛ زیرا این مســائل از طریق عقل و تجربه بشری به دســت میآید ،اما مسائل هدایت و معنوی
نیازمند تعالیم وحیانی است و عقل بشــر از استخراج آن عاجز اســت .عالوه بر این اگر قرار بود قرآن
به همه ابعاد زندگی و مسائل علمی بپردازد ،باید قرآن نازل شــده حجم گستردهتری میداشت و حال
آنکه مطالب قرآن عمدت ًا به امــوري تعلق گرفته که نقصان حس و عقل را جبــران کند .در گفتوگو با
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن رضا رضایی ،استاد جامعة المصطفی(ص) العالمیة به بررسی هدف
خداوند از آفرینش جهان و موجودات و انسان پرداختهایم.
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از دیــدگاه قــرآن کریم ،هدف
خداوند از آفرینش جهان و موجودات
چیست؟
قبل از هر چیز باید توجه داشت که نباید فاعلیت
خداراهمانندفاعلیتمخلوقپنداشت،زیرا انسان
درتمامافعالخود،بهدنبالرفعکمبودهاونواقص
خود اســت ،در حالی که خداونــد کمال مطلق
اســت و کوچکترین کمبودی در او راه ندارد .ما
موجودی محدود هستیم و لذا تمام تالش ما برای
رفع کمبودهایمان اســت؛ مث ً
ال درس میخوانیم
برای مبارزه با جهل و نادانــی کار میکنیم برای
مبارزه با فقر ،لشــکر و نیرو تهیه میکنیم  .از بین
بردن ضعف و ناتوانــی و حتی توجه به مســائل
معنوی و تهذیب نفس و  ...برای رفع کمبودهاست.
آیا معقول است که آن وجود بینهایت و عالم و قادر
مطلق و بیانتها که هیچگونه عیب و نقصی در او راه
ندارد برای رفع کمبودهایش تالش کند؟ بنابراین
از یک سو آفرینش بیهدف نیست و از سوی دیگر
این هدف به آفریدگار بازنمیگــردد ،پس بدون
شکهدفچیزیاستمربوطبهخودمخلوقات.
اگــر در اینجا میــان غرض فاعــل و غرض فعل
تفکیک قائل شــویم؛ قهرا ًسؤال خود به خود حل
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زمینه کمال

خداوندباآفرینش،وسایلکمالهرموجودیرادراختیارویمیگذارد؛چنانکهانسان
ازطریقاختیاروآزادی،بهکماالتمیرسد.نفیهدفبرایآفریدگار،غیرازعبثولغو
بودنآفرینشاستویکیازنقاطافتراقمکتبمادیوالهیهمینجاست.

خواهد شد؛ لذا چنین میگويیم :از آنجا که فاعل،
غنی مطلق و کمال محض است ،هیچ نوع کمبود
و نقصی در او راه نــدارد و نمیتوان برای او غرض و
غایتی اندیشید .غرض برای فاعل ،از مقایسه بین
مخلوق و خالق نشئت میگیرد و مقصود از عبارت
افعال خدا معلل به اغراض نیســت .در علم کالم،
این است که غرض و غایتی که به خدا بازگردد ،در
افعال خدا وجود ندارد؛ زیرا او کمال مطلق اســت
و هیچگونه کمبــود و نقیصــهای در او راه ندارد تا
درصدد رفعآنبرآید.
هدف از آفرینش ،رســاندن هــر موجود به کمال
شایسته اســت ،بدون آنکه نتیجهای برای ذات
پاک خداوند داشته باشد .آفرینش نوعی احسان
وفیضازجانبخدا،نسبتبهموجودات«ممکن»
است؛ یعنی در آنچه امکان خلق شدن وجود دارد،
خداوند نسبت به خلقت آن بخل نورزیده و دریغ
«حسن ذاتی» دارد و
نکرده است .چنین آفرینشی ُ
اقدام به چنین فعلی ذاتاً پسندیده است؛ به عبارت
دیگر خداوند متعال همان طور که واجب به ذات
است واجب به جمیع الجهات نیز هست .از این رو
محال اســت که موجودی قابلیت وجود پیدا کند
و از ناحیه خداوند به وی افاضه وجود نشــود .هر
موجودی که بالقوه امکان خلقــت دارد ،در پهنه
هســتی نیز قابلیت و شایســتگی برخورداری از
فضیلت وجود را دارد و با لســان حال ،درخواست
وجودوطلبکمالمیکند.
و آفرینــش جهــان ،یک نوع
پاســخگویی بــه ایــن امــکان و
استعدادهای طبیعی و ذاتی اشیاء و در
حقیقتبهکمالرساندنآنهاست.
بله،خداوندباآفرینش،وسایلکمالهرموجودی
را در اختیــار وی میگذارد؛ چنانکه انســان از
طریق اختیار و آزادی ،به کماالت میرسد .نفی
هدف برای آفریــدگار ،غیر از عبــث و لغو بودن
آفرینش است و یکی از نقاط افتراق مکتب مادی
و الهی همین جاست .خداوند در قرآن میفرماید:
ــماء َوال ْْر َ
ض َو َمــا ب َ ْي َن ُه َما بَاط ًِل
الس َ
« َو َما خَ لَ ْق َنا َّ
ِين َكف َُروا( » ...آیه  27ســوره ص) ما
َذل َِك َظ ُّن الَّذ َ
زمین و آســمان و آنچه بین آن دو است را باطل
خلق نکردیم ،این گمان کســانی است که کافر
شــدند  . ...و در آیه دیگر میفرماید« :أَ َف َحسِ ْبت ُْم
ون» (آیه
أَن ََّما خَ لَ ْق َنا ُك ْم َع َبثًا َوأَن َُّك ْــم إِل َ ْي َنا َل ت ُْر َج ُع َ
 115سوره مؤمنون) آیا گمان میکنید که شما
را بیهوده و بدون هدف و غرض آفریدهایم و شما

به سوی ما باز نمیگردید؟ یکی از اسمای الهی،
«حکیم» است که  97بار در قرآن آمده است .این
صفت اقتضا دارد به اينکه تمــام افعال خداوند
حکیمانه و از روی مصلحت است .طبق آیات 73
سوره انعام و  38و  39سوره دخان آفرینش جهان
به حق است ،بدین معنا که دارای هدفی متناسب
با مقام الهی است و نمیتوان باور کرد که خداوند
این جهان را تنها برای چند روز زندگی زودگذر و
بیهدف آفریده باشد ،زیرا این با حکمت خداوند
سازگار نیســت .برخی از آیات مانند آیه  7سوره
ات َو َ
او ِ
ض فِي ِستَّ ِة
األ ْر َ
«و ُه َو ال َّ ِذي َخ َلق َّ
الس َم َ
هود َ
َان َع ْر ُشــ ُه َع َلى ال ْ َماء لِيَ ْب ُل َوك ُْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن
أَيَّا ٍم َوك َ
َع َم ًل» نیز اشــاره به این دارند کــه تمام خلقت
آسمان و زمین و موجودات برای انسان و تکامل
اوست.
این آیات اشــاره به خلقت زمین
و آســمان برای آزمایش و امتحان
انســانها دارد؛ در حالی که خلقت
زمین و آســمان میلیونها سال قبل
از خلقت انسان بوده و انسانی وجود
نداشته تا خلقت زمین و آسمان برای
اوبودهباشد.
اگر در کارهای انسان دقت کنیم ،خواهیم دید که
گاهی یک هدف اصلی وجود دارد که اراده انسان
متوجه آن میشود و آن دارای مقدماتی است که
بدون آنها تحقق نمییابد؛ مث ً
ال انسان اراده انجام
حج میکند و این حج دارای مقدماتی است (مثل
زاد و راحله ،قدرت جســمی ،وقت و زمان معین
و  )...که بــدون آنها حج تحقــق نمییابد .این
مقدمات در افعال الهی نیز دیده میشــود ،البته
نه به خاطر نیاز به مقدمات ،بلکه به این خاطر که
مرتبه وجودی فعل ،متأخر از آن مقدمات است،
یعنی خود آن فعل مشروط بر آن مقدمات است.
خداوند اراده کرده تا انسان مختاری بیافریند ،این
مقتضای حکمت الهی اســت ،چنین موجودی
باید مادی و در عالم ماده باشد و در عالم تزاحم به
اختیار خود به تکامل برسد .در نتیجه جهان ماده،
مقدمهای برای آفرینش انســان است ،تا اشرف
مخلوقات (انســان) با اعمال خود مسیر تکامل را
بپیماید.
چگونــه میتــوان پذیرفت که
آسمان ،زمین ،کهکشانهای عظیم،
حیوانات و هر آنچه در دنیاست ،فقط
برایانسانآفریدهشدهاست؟
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با یک مثال ساده بهتر میتوان به این پرسش پاسخ
داد .اگر متخصصان ،علم پیدا کردند که در درون
کوه دماوند مقدار زیادی طال نهفته اســت ،برای
به دســت آوردن آن طالها ،مقدماتی الزم است
از جمله :آماده کردن تجهیزات و نیروی انســانی،
صرف وقت ،کنار زدن خاک و سنگ ،از بین بردن
منابع طبیعی ،استهالک تجهیزات و  . ...همه این
مقدمات در معرض اســتهالک قرار میگیرند تا
هدف نهایی که طالست ،به دست آید .خداوند نیز
تمام کهکشانها ،زمین ،آسمان ،موجودات و  ...را
خلق نموده تا هدف نهاییاش ،یعنی خلقت انسان
محققشود.
در آیات  29ســوره بقــره 10 ،ســوره الرحمن و
 8سوره نحل به ترتیب آمده است :خداوند کسی
است که تمام چیزهایی را که در زمین وجود دارد
برای شما (انسان) خلق نموده است .زمین را برای
مردمآفرید.واسبانواسترانوخزان(درمعنيآيه
االغها آمده ،احتماالً خران بوده) را آفرید تا بر آنها
سوارشویدکهزینتوتجملیبرایشماست....
به این ترتیب هــدف خداوند از
آفرینشانسانچیست؟
نمیتوان تصور کرد که خداوند در آفرینش انسان
هدف و انگیزهای نداشــته است .خداوند حکیمی
که همه افعالش از روی حکمت است ،بعید است
زمین ،آســمان و موجودات را بیهدف و تصادفی
خلق کرده باشــد .افزون بر این باید دانســت که
خداوند چــون بینیاز مطلق اســت ،از آفرینش
انسانها سود و زیانی نخواهد برد ،بلکه خیر و سود
اینآفرینش،بهخودانسانبرمیگردد.
قرآن ،برای آفرینش انسان اهدافی را بیان کرده که
بعضی از آنها ،اهداف اصلــی ،بعضی دیگر ،ابزار و
مقدم هوبرخینیزبهمنزلهنتیجهاست:قرآنکریم
یکی از اهداف آفرینش انسان را آزمایش او میداند
و میفرماید :خداوند کسی است که مرگ و زندگی
را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک بهتر عمل
میکنید(. ...آیه  2ســوره ملک) .در آیه  12سوره
طالق هدف از آفرینش انســان را آگاهی از قدرت
بیپایان الهی بیان میکنــد .آزمایش بندگان و
آگاهی دادن به آنها مقدمه و ابزاری اســت برای
رسیدن آنها به کمال .در آیه  56سوره ذاریات هم
خداوند ،هدف از آفرینش را عبادت دانسته است.
در مرحله آخر ،آیات  118و  119سوره هود هدف
از آفرینش انسان را ،رســیدن به رحمت بیپایان
الهیدانستهاست.

خداوند اراده کرده
تاانسانمختاری
بیافریند،این
مقتضایحکمت
الهیاست،چنین
موجودیباید
مادی و در عالم
ماده باشد و در
عالمتزاحم به
اختیار خود به
تکاملبرسد.
درنتیجهجهان
ماده،مقدمهای
برایآفرینش
انسان است ،تا
اشرفمخلوقات
(انسان) با اعمال
خودمسیرتکامل
رابپیماید
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صبر ،نصف ایمان است

صبرعبارتاســتازبهکارگرفتنانگیزهدینیوتقویتآنبهمنظورپیروزشدنبر
انگیزههواوهوسوسستیکهجزءطبیعتانساناست.بههمیندلیلاستکهصبر
رانصفایماندانستهاند.

مقاله
قرآن به خط کوفی/کتبه علی بن ابی طالب(ع) پوست آهو /قرن اول هجری قمری

«صبر»؛ واالترین درجه
دینداری

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

با بررســی آیاتی که در قرآن درباره صبر آمده ،آشکار میشــود که از دیدگاه قرآن« ،صبر» واالترین و
باالترین درجه دین داری است و بزرگترین امتیاز اهل ایمان به حساب میآید و بندگان شایسته خداوند
به هر مقامی که رسیدهاند در پرتو آن بوده است .صبر ،مهمترین شاخه درخت ایمان است و مطمئنترین
کشتی نجات اســت .قرآن ،صبر را کلید هر خیر و نیکی و دروازه خوشــبختی و کامرانی دنیا و آخرت
دانسته است .این مطلب وقتی روشنتر میشــود که ببینیم خداوند از صبر چگونه سخن گفته است و
جایگاه صبر و صابران را در قرآن چگونه تعیین کرده و کجا نشان داده است.
72

یکی از روشهــای ابتکاری قرآن بــرای بیان و
توضیح و تثبیت و تفهیم معانی و راهنمایی ذهن
انسان برای دستیابی به مفاهیم قرآنی این است
که همطرازها و نقطه مقابلهــای هر چیز را در
کنار آن معرفی میکند.
«و َج َع ْلنَا
سجده
سوره
24
 -1صبر و یقین .در آیه
َ
ون ب َِأ ْم ِرنَا ل َ َّمــا َصبَ ُروا َوكَانُوا ب ِآيَاتِنَا
ِم ْن ُه ْم أَئ ِ َّم ًة يَ ْه ُد َ
ون»؛ برخی از آنان[بنی اسرائیل] را سروری
يُوقِنُ َ
و پیشــوایی بخشــیدیم ،به خاطــر آنکه صبر
کردند و به آیات ما یقین داشتند.
غزالی میگوید :یقیــن (باور) عبارت اســت از
شناختهای قطعی و مسلمی که از طرف هدایت
خداوندی به اصــول دین برای انســان حاصل
میشود و صبر عبارت اســت از عمل به مقتضای
آن یقین .با ایــن توضیح که بندگان شایســته
خداونــد از طریق یقین آگاه میشــوند که گناه
زیانآور اســت و فرمانبرداری خداوند سودمند.
این یقین اســت ،اما عمل به مقتضای این باور،
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صبر و جهاد

جهادعبارتاستازقربانیکردنجانومالوداراییوهستیوآبرووحیثیتوآنچهدر
اختیارانساناستدرراهعقیده.بدیهیاستکهچنینکاریتاچهاندازهنیازبهتحمل
سختیهاودشواریهاداردواینمقاومتهاتاچهاندازهبهصبرنیازمنداست.

یعنی پرهیز از معصیت و اســتمرار در طاعت جز
به مدد صبر امکان ندارد .به عبارت دیگر صبر در
اینجا عبارت است از به کار گرفتن انگیزه دینی
و تقویت آن به منظور پیروز شــدن بر انگیزه هوا
و هوس و سســتی که جزء طبیعت انسان است.
به همیــن دلیل اســت که صبر را نصــف ایمان
دانستهاند.
به بیانی دیگــر ،دو رکن ایمان عبارت اســت از:
عقیده و عمل .رکن اول ایمــان را خداوند در این
آیه با کلمه یقین عنوان کرده اســت و رکن دوم
آن را با صبر ،که بیانگر حرکت و عمل اســت و به
همین دلیل ،خداوند در این آیــه صبر و یقین را
کنار هم آورده است.
به تعبیر دیگر شــیاطین انســی و جنــی با دو
ســاح جانکاه به ســرزمین دل انســان هجوم
میآورند :یکی ســاح شهوات نفســانی برای
تباه کــردن اخــاق و رفتار انســان (غوایت) و
دیگر سالح شــبهات و اشکالتراشــیها برای
تباه کــردن اندیشــه و به هم ریختن دســتگاه
تفکر انســان (ضاللت) .انســان با ایمان نیز در
برابر این شیاطین مسلح و دشــمنان خونخوار
انسان و انسانیت به دو ســاح مؤثر مجهز است:
یکی ســاح صبر برای مبارزه با هــوا و هوسها
و شهوات نفســانی و دیگر ســاح یقین ،برای
مبارزه با شــبههها و تردیدهایی کــه مخالفان
دین برای انســان پیش میآورنــد .به یاری این
دو سالح (صبر و یقین) ،انســان بودن انسان بر
حیوان بودن انسان و شــیاطین گوناگون غلبه
پیدا میکند.
 -2صبر و شکر .در آیه  5ســوره ابراهیم «إ ِ َّن فِي
َذل َِك آليَاتٍ ل ِّ ُــك ِّل َص َّبا ٍر شَ ُــكو ٍر» این عبارت در
پایان چهار آیه در چهار ســوره مکی قرآن آمده
است :آیه  5ســوره ابراهیم ،آیه  31سوره لقمان،
آیه  19ســوره سبأ و آیه  33ســوره شورا .بعضی
از مفســران گفتهاند :اینکه خداوند در این آیات
فرموده اســت ،آنچه برشــمردیم آیاتی هستند
برای هــر صبار شــکور ،یعنی برای هر انســان
مؤمن ،زیرا ایمان دو نیمه است :نیمی از آن صبر
است و نیم دیگر شکر.
َّ
ِين
ذ
ل
«ا
نحــل
ســوره
42
 -3صبر و توکل .آیه
َ
َّ
ُ
ــون» در مورد رابطه
ل
ك
و
ت
ي
َ
ــم َ َ َ
َص َب ُروا ْ َو َعلَى َرب ِّ ِه ْ
صبر و توکل صحبت کرده اســت .ایــن آیه عیناً
به شماره  59در ســوره عنکبوت نیز آمده است.
پیش از این آیه در هر دو ســوره چگونگی به اجر

دنیا و آخرت رسیدن انسانهای باایمان و صاحب
عمل بیان شده است .نکته در جمع میان صبر و
توکل این است که پیروزی انسان در هر زمینهای
و رسیدن انسان به هر مقصد و مطلوبی دو زمینه
دارد که تا فراهم نشود ،انسان به مراد خویش نائل
نمیگردد :زمینه نخســت که مربوط به خود او و
در اختیار اوست ،کوشش است و تالش و تحمل
سختیها و دشواریها و دست و پنجه نرم کردن
با موانع و مشکالت .انسان در این زمینه نیازمند
صبر اســت .زمینه دیگری که باید فراهم شود تا
انسان به مقصود خویش برســد ،عبارت است از
پیشــامدهای پیشبینی نشــده و رویدادهای
ناگهانی و بادهای مخالفی که باعث غرق شــدن
کشتی مراد او می شــود .اینها دیگر در اختیار
انسان نیســت .در این زمینه انسان مؤمن ناگزیر
اســت که به خداوند توکل کرده بــه او پناهنده
شــود و به حســن تدبیر او اعتماد کند .خداوند
عزیز هرگز کســی را که به او پناهنده شود ،ذلیل
نمیگرداند و خداوند حکیم کسی را که به تدبیر
او اعتماد کرده است ،از نظردور نمیداردَ « :و َمن
يَ َت َو َّك ْل َعلَى ّ
الل َفإ َِّن ّ
ِيم» (آیه 49
الل َع ِز ٌ
يــز َحك ٌ
سوره انفال).
 -4صبر و نیایــش .در آیه  153ســوره بقره «يَا
ال ِة إِ َّن ّ
الص َ
الل َم َع
ِالص ْب ِر َو َّ
آمنُواْ ْاستَ ِعينُواْ ب َّ
أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
ِيــن» در اینجا باز هم صبر تجســم اراده
َّ
الصابِر َ
انسان است و نماز و نیایش ـ مانند توکل ـ تجسم
مدد پروردگار است که با نبودن آن مؤمن هرگز
نمیتواند تنهــا با اراده خویش بــه مقصود نایل
آید .در آیه  114و  115ســوره هــود خداوند به
پیغمبر اکرم(ص) توصیه به صبر میفرماید ،این
«وأَقِ ِم
همراهی صبر را با نماز و نیایش میبینیمَ :
ــن ِ
الص َ
ات
ال َة َط َرفَيِ النَّ َها ِر َو ُزلَفًا ِّم َن اللَّ ْيلِ إِ َّن ال ْ َح َس َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َ
اصب ِْر
*و
ِين
ر
ك
ا
ذ
ل
ل
ى
ْر
ك
ذ
ك
ل
ذ
ات
ئ
ي
ــ
الس
ن
يُذْ ِه ْب َ َّ ِّ َ َ
َ َ ْ
َ
فَ ِإ َّن ّ
الل َ
ين».
يع أَ ْج َر ال ْ ُم ْح ِسنِ َ
ال يُ ِض ُ
اصب ِْر
و
«
طور
سوره
48
آیه
در
تســبیح:
و
صبر
-5
َ ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
حِ
ِ
ِ
ين
بِّك
ر
د
م
ِح
ب
ح
ب
س
و
ا
ن
ن
ي
ع
ِأ
ب
َّك
ن
إ
ف
بِّك
ر
م
ك
ِ
َ
ْ ُ َ َ َ ِّ ْ َ ْ َ
ل ُِح ِ َ
تَقُو ُم»
َ
اصب ِْر
ف
مؤمن«
سوره
55
آیه
در
استغفار:
و
صبر
-6
ْ
َّ
ــت ْغف ِْر ل َِذنب َ
ِ
ِك َو َس ِّب ْح ب َِح ْم ِد
اس
و
ح
الل
د
ع
و
َ قٌّ َ ْ َ
إ ِ َّن َ ْ َ
َر َ
بِّك ب ِال ْ َعشِ ِّي َو ْالِب ْ َكا ِر».
 -7صبــر و جهاد :درآیه  31ســوره محمد(ص)
ِيــن مِن ُك ْم
ــم ال ْ ُم َجا ِهد َ
ــم َحتَّى ن َ ْعلَ َ
« َول َ َن ْب ُل َون َّ ُك ْ
يــن »...و نیــز در آیه  110ســوره نحل
الصاب ِ ِر َ
َو َّ
َّ
َ
اج ُروا ْ مِن ب َ ْع ِ
ِ
ــد َما ُف ِت ُنوا ْ ثُ َّم
ه
ِين
ذ
ل
ل
ك
ب
ر
ن
إ
م
َ َ َ
«ثُ َّ ِ َّ َ َّ
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َجا َه ُدوا ْ َو َص َب ُروا ْ إ ِ َّن َرب َّ َ
يم».
ُور َّرحِ ٌ
ك مِن ب َ ْع ِد َها ل َ َغف ٌ
همراهی جهاد با صبر نیاز به توضیح ندارد .جهاد
چنانکــه در حدیث نبوی آمده اســت ،اوج قله
اسالم اســت .جهاد عبارت است از قربانی کردن
جان و مال و دارایی و هســتی و آبرو و حیثیت و
آنچه در اختیار انسان است در راه عقیده .بدیهی
اســت که چنین کاری چه انــدازه نیاز به تحمل
سختیها و دشــواریها دارد و این مقاومتها تا
چه اندازه به صبر نیازمند است.
 -8صبر و عمل صالح :در آیه  11سوره هود «إِ َّ
ال
الصال ِ َح ِ
ات أُ ْولَئِ َ
ك ل َ ُهم َّم ْغ ِف َر ٌة
ين َصبَ ُرواْ َو َع ِم ُلواْ َّ
ال َّ ِذ َ
َ
َ
ِير» .راز همــراه آمدن عمل صالح با صبر
ب
ك
ر
َوأ ْج ٌ ٌ
این اســت که امکان ندارد بدون مدد و پشتوانه
صبر عمل صالحی از انسان سر بزند :صبر پیش از
انجام عمل که عبارت است از خالص گردانیدن
نیت و از هرگونه شــائبه ریــا و خودنمایی ،نیت
خود را پیراســتن؛ صبر در حین انجام عمل که
عبارت اســت از انجام دادن عمل مطابق دستور
خدا و رسول و هماهنگ با منویات شارع مقدس
اســام؛ صبر پس از فراغت یافتــن از عمل که
عبارت است از اینکه انســان مراقبت کند که با
یکی از عوامل برباد دهنــده و تباه کننده عمل،
آن را تباه نسازد.
 -9صبر و تقوا :در آیه  120ســوره آل عمران «...
ــيئًا »...؛
َوإِن ت َْصب ُِروا ْ َوتَ َّتقُوا ْ الَ يَضُ ُّر ُك ْم َك ْي ُد ُه ْم شَ ْ
اگر صبر و تقوا شیوه شــما باشد ،نیرنگ کافران و
مشرکان به شما آسیبی نخواهد رسانید و نیز در
آیه  186همین سوره «َ ...وإِن ت َْصب ُِروا ْ َوتَ َّتقُوا ْ َفإ َِّن
َذل َِك م ِْن َع ْز ِم ُ
األ ُمو ِر» [حضرت یوسف در نهایت
کار به برادرانش گفت ]:آری! هــر که تقوا و صبر
پیشــه کند در دنیا و آخرت کامیاب خواهد بود،
زیرا خداوند از پاداش محســنان چیزی نخواهد
کاست.
اص ْوا
و
ت
و
«...
عصر
سوره
3
آیه
در
حق:
و
صبر
-10
َََ َ
ِالص ْب ِر» در ســوره عصر برای
ب
ا
و
ــ
اص
و
ت
و
ب ِال ْ َحقِّ َ َ َ َ ْ َّ
رهایی انسان از زیان و خسران دنیا و آخرت چهار
شــرط عنوان شده اســت :ایمان  -2عمل صالح
 -3سفارش به حق  -4سفارش به صبر.
 -11صبر و مهربانی :در آیه  17ســوره بلد« ،ثُ َّم
اص ْوا
اص ْوا ب َّ
ك َ
ِالص ْبــ ِر َوتَ َو َ
آمنُوا َوتَ َو َ
َان ِم َن ال َّ ِذ َ
يــن َ
ب ِال ْ َم ْر َح َمــ ِة» کلمه «ثم» در آغاز این آیه نشــان
میدهد که آنچــه پس از «ثــم» میآید از همه
خصلتهایی که پیش از آن بیان شــده اســت،
باالتر و واالتر است.

شیاطین بادو
سالح به دل انسان
هجوممیآورند:
یکیشهوات
نفسانیبرای
تباه کردن اخالق و
رفتار انسان و دیگر
سالحشبهات
برای تباه کردن
اندیشه.انسانبا
ایمان در برابر این
شیاطینمسلح
به دو سالح مؤثر
است :یکی صبر
برای مبارزه با هوا
و هوسها و دیگر
سالحیقین ،برای
مبارزهباشبههها
وتردیدهایی که
مخالفاندین
برای انسانپیش
میآورندسالح
یقین،برایمبارزه
باتردیدهاییکه
مخالفاندین
برای انسانپیش
میآورند
73

یک توصیه

گفت وگو

به عالقمندان توصيه ميکنم در شــنيدن تالوتها براي يادگيــري ،توجه و دقت
باالييداشتهباشند،يعنيبهصورتتفننيبهتالوتآياتگوشندهند.بلكهبهتمام
ظرايفوريزهكاريهايتالوتقاريموردنظر،گوشبسپارند.

عالیترینسطحانسباقرآن
حفظآناست

پای صحبت استاد شهریار پرهیزگار درباره مسائل و نکات الزم در حفظ قرآن
سیدمحمدمهدی امامی

استاد شهریار پرهیزگار در سال  ۱۳۵۲که  ۹سال بیشتر نداشــت با شنیدن چند تالوت زیبا از اساتید مصری
و نیز استاد مروت که در مســابقات جهانی مالزی شــرکت کرده بود مجذوب تالوت قرآن شد .او روخوانی و
روانخوانی و مباحث اجمالی در زمینه تجوید مقدماتی را نزد اســتاد ادیب آموخت و سپس تجوید و فن تالوت
قرآن کریم را در جلسات استاد مروت و بعد از آن استاد موالیی آغاز کرد و پس از مدتی سراغ حفظ قرآن رفت.
وی قرآن را در طول سه سال حفظ کرد و در بسیاری از مسابقات داخلی و خارجی ،رتبههای ممتاز کسب کرده
است .در گفتوگویی با استاد شهریار پرهیزگار مسائل مختلفی درباره حفظ قرآن مورد بررسی قرار گرفت.
شــما تجربه خاصى براى حفظ
داريد كــه ديگــران بتوانند از آن
استفاده کنند؟
وقتی از ما روش حفظ کردن را مىپرسند ،من
روى نظم و برنامه خيلى تكيه مىكنم.
74

مكان هم نقشــى در بهتر حفظ
كردن قرآن دارد؟
ن فعالیت
بله! ،مكان هم مهم است ،عالوه بر اي 
حفظ بايد وقتى باشــد كه شخص نشاط دارد و
خسته ،عصبانى و خيلى گرسنه يا سير نیست؟

بايد در مكانى خلــوت و كــم رفتوآمد و كم
زرقوبرق باشــد .قلب خاشع هم مطلب مهمى
اســت .ســفارشهايي هم در اين زمينه شده
اســت ،مثل اينكه گفتهاند :انسان بىمقدمه
شــروع به قرائت یا حفظ قــرآن نكند و ذهن و
روح خود را آماده کند .دعايى را که وارد شــده
قبل از قرائتبخواند.
تا به حال نســبتبــه حفظ يا
قرائت قرآن بىحوصله شدهاید ،یا
احســاس كردهايد كه حال حفظ يا
قرائت را نداريد؟
بله! گاهــی پيش آمــده كه حــال و حوصله
مناســبی نداشــتهام .در روايات هم هست كه
قلب انســان گاهى حالت اقبــال و گاهى ادبار
دارد و فرمودهانــد :لحظاتــى كه ادبــار دارید
به خود فشــار وارد نكنید كه اقبال پيدا كنید،
صبر كنید زمانى كه نشاط حاصل شد ،عبادت
يا كارى كه در نظر داریــد را انجام دهید .براى
من هم گاهى پيش مىآمد كــه آماده نبودهام
و با كتابهاى ديگر كه شــايد قرآنى هم نباشد
خودم را مشــغول مىكردم و اگر حال مطالعه
كتاب هم نداشــته باشــم ،خــودم را به چيز
ديگرى مثل بعضی برنامههــای مفید رادیو و
تلویزیون مشغول مىكنم.
توصيه شــما بــه عالقهمندان
قرائت قرآن خصوص ًا عالقهمندان به
حفظ چيست؟
توصيــه ميکنــم در شــنيدن تالوتها براي
يادگيري ،توجه و دقت بااليي داشــته باشند،
يعني به صورت تفنني به تــاوت آيات گوش
ندهند .بلكه به تمام ظرايــف و ريزهكاريهاي
تالوت قاري مورد نظر ،گوش بسپارند .فعاليت
قرآنى اشــتياق و عالقه خاصــى را ميطلبد و
صرف دوست داشتن ،كافى نيست .بايد عشق
و عالقــه را ايجاد كرد تا بتوان بــا نیرویی كه از
درون ما را ســوق مىدهد به سمت انس هرچه
بيشتر با قرآن حرکت کنيم.
آیا روشهای حفظ قرآن دارای
کاستیهایی هم هستند؟
روشهای حفظ قرآن بايد يكسانسازی شده و
بحث حفظ مفهومی و تثبيت و مرور محفوظات
به دقت مورد بررســی قرار گيرد ،مؤسسات و
مديران بايد مرتباً با يكديگر در تماس باشــند
و سليقهای عمل نكنند ،هماهنگ شدن مراكز
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جایگاه تعقل

آنچهکهدرآیاتمتعددقرآنکریمدرخصوصلزومفهمودرکمعانیومضامینقرآن
شریفوتأکیدفراوانبرتدبروتفکروتعقلدرآنهامییابیم،بابهکارگیریعقلممکن
میشود.

و انتقــال تجربيــات آنها بــا يكديگر موجب
پيشرفت مراكز قرآنی میشود.
مقــام معظم رهبری در ســال
 ۱۳۹۰در جمع فعاالن قرآنی کشور
به منظور رشد و شکوفایی فرهنگی،
تربیت ۱۰میلیون حافظ را خواستار
شــدند .شــما برای تأمین مطالبه
ایشان ،چه راهکاری دارید؟
تربيــت  10ميليــون حافــظ قــرآن بــه
زيرســاختهايی نياز دارد .اينكه آيا میتوان
به دورههــای كنونی حفــظ و كارآمدی آنها
در مؤسســات قرآنــی بهعنوان يكــی از اين
زيرســاختها اتكا داشــت ،محل بحث است.
مؤسسات قرآنی نقش مهمی در ايجاد جذابيت
دورههــای حفظ بــرای تحقق منويــات مقام
معظم رهبــری در تربيــت  10ميليون حافظ
قرآن دارند .بايد مؤسســاتی كــه حافظ قرآن
تربيــت میكنند بــه فكر زمان پــس از حفظ
قرآن هم باشــند؛ اين كار با حفــظ كل قرآن
تمام نمیشــود چرا كه بايد جلسات متعدد در
هفته تشكيل شــده و اين افراد مباحثه قرآنی
كنند .برگزاری اينگونه جلســات نقش مهمی
در نگهداری محفوظات حفاظ دارند .علیرغم
اينكه انگيــزه حفــاظ واقعاً الهی اســت ،اما
حافظان قرآن شایسته تشويق و تجلیل هستند
و وظيفه دســتگاههای اطالعرســانی و جرايد
مخصوصاً صداوسيماست كه در زمينه معرفی
و تکریــم واقعــی حافظان موفق قــرآن نقش
اساسی ايفا كند.
صداوسيما نشــان داده كه اگر بخواهد افراد را
قهرمان نشان دهد و نظر جامعه را به سوی آنان
جلب كند ،میتواند بهصورت موفق عمل كند،
بنابراين وقتی برجســتگان قرآنی جامعه را به
عنوان الگو معرفی كند و روی شعور اجتماعی
جامعه كار كنــد ،میتواند در زمينه توســعه
حفظ قرآن تأثيرگذار باشــد .قهرمانان قرآنی
بايد به مردم معرفی شوند .استفاده از كتابها
و نرمافزارهــای طراحی شــده از دیگر عوامل
مؤثر در توســعه حفظ قرآن است .كتابهايی
در زمينه حفظ قرآن تأليف شده است ،اما هنوز
جای فعاليت وجود دارد و هنــوز به كتابها و
نرمافزارهای جامع احتياج داريم .نرمافزارهايی
توليد شــده كه خدمات خوبی به حافظان ارائه
میدهد و پايگاههای اينترنتــی نيز راهاندازی

شــده كه افراد میتواننــد با مراجعــه به اين
پايگاهها محفوظات خود را مرور كرده و تثبيت
كننــد ،اين فعاليتهــا خوب اســت اما كافی
نيست و الزم است اســاتيد و صاحبنظران با
ارائه نظرات و پيشــنهادهای خود مؤسســات
قرآنی و ديگر دستگاههای مرتبط با امر نهضت
ملی حفظ قرآن را ياری كنند.
وضعیت کلی فعالیتهای قرآنی
و خصوص ًا حفظ قرآن در کشــور را
چگونه ارزیابی میکنید؟
در دورهای فعــاالن قرآنــی اعــم از حفاظ و
قراء بســيار كم بودنــد ،امــا االن فعاليتهای
گســتردهتری انجام شــده و قــراء و حفاظ از
درجه باال و ممتازی برخوردارند .با این همه ما
کمی نکردهایم و جای
پيشرفت زيادی از حیث ّ
کار فوقالعاده زیاد است.
و وضعیت در دیگر کشــورهای
اسالمی چگونه است؟
در ســفرهايم شــاهد بودم ديگر كشورهای
اســامی احتــرام قــرآن را خــوب رعايت
میكنند ،بــرای حافظ قرآن خيلــی احترام
قائلنــد ،آنجا در حــد یک انســان فرزانه و
فرهيخته به حافظ قرآن نــگاه میكنند ولی
متأســفانه از نظر برخی در كشور ما اينگونه
نيســت .قهرمانان قرآنی در كشور ما شناخته
شده و مورد توجه نیســتند .سريالهايی كه
در تلويزيون نشــان داده میشــود ،خیلی از
مضامین آنها با آيات قرآن متضاد است و اين
است كه كار ما را مشكل میسازد .غير از مقام
معظم رهبری و معدودی از شخصیتها ،بقيه
مسئوالن ما آنطور كه بايد با قرآن و اهالی آن
انس ندارند.
به عنوان سؤال پایانی بفرمائید
تأثیرات حفظ قرآن بر فرد و جامعه
چیست؟
انســان به جز ابعاد مادی و جسمانی دارای دو
خصیصه مهم و اصلی است که وجه امتیاز بین
انسان و سایر مخلوقات اســت .یکی بعد عقلی
است که اگر در کمال سالمت بوده و صحیح به
کار گرفته شود ،منجر به تشخیص حق از باطل
میشود .تمجید فراوان از عقل در روایات بیرون
از شمارش است و آنچه که در آیات متعدد قرآن
کریم در خصــوص لزوم فهــم و درک معانی و
مضامین قرآن شــریف و تأکید فراوان بر تدبر و
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تفکر و تعقل در آنهــا مییابیم ،با به کارگیری
عقل ممکن میشود.
اما یک بعد مهم از ابعاد انســان ،نیاز جدی هر
انســان به تغذیه روحی است که همان احتیاج
به آرامش و نیز نشــاط و طــراوت روح و جان
اســت که در کنار عقل میتوان از آن تعبیر به
«قلب» کرد ،که اگر تغذیــه آن با ابزار معنوی
پاکیزه و سالم صورت نگیرد ،قطعاً با یک سری
مســائل گمراهکننده به ظاهر زیبا و در باطن
آلودهکننده روح ،فرد رفع احتیاج میکند که
این برابر است با سقوط انســان .قرآن کریم از
طرفی غذای پاکیزه برای عقــل و خرد آدمی
تدارک دیــده و از طرف دیگر بــا اعجاز لفظی
و ترکیــب و چیدمان غیرقابل وصــف الفاظ و
عبارات ،کالمی در نهایت لطافــت و با طنین
و آهنگی بســیار دلپذیر و منحصر به فرد ،روح
انســان را مینــوازد و او را در دریایی از لذت و
ّ
حظ روحی غوطهور میســازد که البته انتقال
اینگونه تجربه و احســاس شخصی به دیگری
ممکن نیســت .نکته قابل مالحظه این است
که احســاس این اوج هنــری زائدالوصف ،به
آنهايــي اختصاص ندارد که بــا ادبیات عرب
آشنا هســتند؛ بلکه موارد بیشــماری وجود
دارد که افراد بدون هیچگونه اطالعات از زبان
عربی و حتی بیگانه بودن بــا این زبان ،به طرز
عجیبی که فقط میتــوان آن را معجزه نامید
با شــنیدن آیاتی از قرآن متحول شده و به این
دین متعالی گرویدهانــد .در واقع انس با قرآن
و الفاظ و عبــارات معجزهآســای آن ،به حق،
بهترین تأمینکننــده نیازهای روحی و حس
قوی و فطــری زیباییدوســتی و هنرطلبی
انسانهاســت .آنچه به تجربه ثابتشــده این
اســت که یکی از بهترین و عالیترین سطوح
انس با قــرآن ،همانا حفظ متن شــریف قرآن
کریم اســت که صد البته هیچگونه منافاتی با
مسئله فهم و تدبر در آن (مغلطهای که برخی
مطرح میکنند) نــدارد ،بلکه ایــن دو با هم
کامل میشوند .از طرفی بهجت روحی و لذت
معنوی که نصیب یک حافظ قرآن میشــود،
قابــل جایگزینی با مقولههای دیگر نیســت و
قب ً
ال در حوزههای علمیه شــیعه ،توجه خاصی
به حفــظ قــرآن و توصیه آن به طــاب علوم
دینی از ســوی علمای بزرگوار امامیه صورت
میگرفت.

روشهای
حفظقرآن بايد
يكسانسازی
شده و بحث حفظ
مفهومیوتثبيت
ومرورمحفوظات
به دقت مورد
بررسیقرارگيرد،
مؤسساتو
مديرانبايدمرتباً
با يكديگر در تماس
باشندوسليقهای
عملنكنند،
هماهنگشدن
مراكزو انتقال
تجربياتآنها
بايكديگرموجب
پيشرفتمراكز
قرآنیمیشود
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کمرنگ بودن تالوت و حفظ قرآن در حوزه

در حوزه علمیه قم بهرغم تمام فعالیتهای دقیق و عمیق ،موشکافانه
و عالمانه  ،بحث تالوت و حفظ قرآن کریم بســیار کمرنگ است و هیچ
بروز و ظهور خارجی ندارد.

گفتار

از رقباعقب  نمانیم

گفتاری از حجتاالسالم والمسلمین محمد حاجابوالقاسم  ،حافظ قرآن
کریم درباره حوزههای علمیه و وظیفه پرورش حافظان قرآن
تنطیم :فاطمه احمدی

اگر بخواهیم وضع حفظ و تالوت قرآن در حوزه را در قیاس با گذشــته ارزیابی کنیم ،راه بسیار استوار
طی شده و ما گامهای رو به جلو و پیشــرفتهای خوبی داشتیم ،چرا که در اوایل انقالب اسالمی تعداد
حافظان قرآن در حوزه علمیه ـ که کانون تشــیع هست ـ از تعداد انگشــتان یک دست هم تجاوز
نمیکرد ،اما بحمداهلل امروز از لحاظ کمی و کیفــی حافظان قرآن کریم در حوزه حضورپررنگی دارند و
در عرصههای مختلف ملی و بینالمللی درخششهای زیادی داشتند که باید از خداوند متعال به خاطر
عنایتش سپاسگزاری کنیم.
این پیشرفتها در سایه انقالب شکوهمند اسالمی به دست آمده است .اما اگر این وضع را با آن چیزی
که از حوزه علمیه انتظار میرود و همچنین با سایر مراکز علمی دنیا که به عنوان رقبای حوزه علمیه قم
شناخته شدهاند ،مقایسه کنیم فاصله زیادی وجود دارد و متاسفانه نسبت به توقعات حوزه خیلی هم
عقب هستیم.
76

از رقبا عقب نمانیم
حوزه علمیه به عنوان پیشــانی تشــیع ،در
جهان اسالم میدرخشد و طبیعتاً بسیاری از
تهمتهایی که در بین فرق مختلف اسالمی
نســبت به تشیع زده میشــود ،حول محور
قرآن میگردد و هر قدر فاصله حوزه با قرآن
بیشتر شــود ،این تهمتها و این دروغها به
تصدیق مخالفان ما نزدیکتر میشود؛ یعنی
زمینه را برای تصدیق آنها فراهمتر میکند.
ما در جهان اســام ،دانشــگاه االزهر مصر
را داریم کــه به عنوان یکــی از رقبای جدی
حوزه علمیه قم در عرصه فعالیتهای دینی
مطرح اســت و بیشــتر فارغالتحصیالن این
مرکز حافظان قرآن هستند( یا حافظ کل یا
حافظ بخشهایی از قــرآن کریم) .همچنین
دانشگاههای عربستان را داریم ،مثل دانشگاه
امالقرای مدینه منوره که امروزه بســیاری از
نبضهای فرهنگی و تبلیغی جهان اسالم در
دست فارغ التحصیالن این د انشگاه است .اما
در حوزه علمیه قم بهرغــم تمام فعالیتهای
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لزومتعریفمدارسقرآنی

توجه به گرایش حوزههای علمیه و همه مراکز آموزشی به تخصصیشدن،
بایداز همان ابتــدا مدارس قرآنــی را تعریف کنیــم  .خروجی ایــن مدارس،
اشخاصیخواهندبودکهدرزمینههایقرآنیفعالیتخواهندکرد.

دقیق و عمیق ،موشــکافانه و عالمانه  ،بحث
تالوت و حفظ قــرآن کریم بســیار کمرنگ
است و هیچ بروز و ظهور خارجی ندارد.
وظیفه ما شیعیان
چند سال پیش یکی از شیعیان ترکیه وقتی
فهمیــد حافظ و قــاری قرآن هســتم با من
درد دل کرد و گفت :وقتی مســاجد شیعیان
را با اهل تسنن مقایســه میکنیم ،به لحاظ
جذابیــت و ابهت ظاهری نمازها ،شرمســار
میشویم و پیش برادران اهل تسنن خجالت
میکشــیم ،چه به لحاظ ظاهر مناسک نماز
جماعت و چه به لحاظ قرائــت و تالوتی که
امام جماعت دارد .من بارها گفتم و باز تکرار
میکنم که دعوای ما با بقیه فرق اســامی،
دعوای مالی باســواد و بیســواد است ،که
مالی بیسواد ،مار را خوب میکشید و مالی
باســواد مار را مینوشــت ،ولی مردم چون
سواد چندانی نداشتند ،آن نقاشی را ترجیح
میدادند.
عرصههای تبلیغی را رها نکنیم
ما در حوزه علمیه قم بــه باطن قرآن ،حقایق
قرآن و بــه تعمــق در قــرآن پرداختیم ،اما
جنبههای ظاهری قــرآن را فراموش کردیم
که متأسفانه خود این مســئله باعث شده از
عرصه تبلیغ ،کــه عرصه مهمــی در فضای
قرآنی اســت بیبهره باشــیم .فکر میکنم،
با آنچه که باید باشــیم فاصله زیادی داریم.
همه ســاله در کشــور عربســتان مسابقات
بینالمللــی حفــظ و قرائت قــرآن برگزار

میشود که برترین رشته این مسابقات ،حفظ
قرآن همراه با تفســیر یک جزء از قرآن کریم
است .شــرط حضور در مســابقات داشتن
 25سال سن وتســلط به زبان عربی است تا
شرکتکننده بتواند تفســیر را به زبان عربی
فصیح بیان کنــد .از اول انقالب تــا به حال،
ما غیر از دو دوره ،در این بخش از مســابقات
عربستان اص ً
ال شــرکت کنندهای نداشتيم و
شــاید دلیل آن هم این بوده که کسی با این
شرایط نداریم و این مســئله برای ما ضعف
اســت .البته در این دو دوره بــا الطاف الهی
خوش درخشیدیم؛ در یک دوره آقای «دباغ»
و در یک دوره حقیر مقام دوم را کسب کردیم
و تا مدتها آثار و برکاتش در عربستان وجود
داشــت .حتی یادم هست یک ســال بعد از
این مسابقات وقتی به ســفر حج رفتم ،یکی
از عربستانیها مرا شناخت و گفت :تو همان
کسی هستی که در مســابقات بینالمللی ما
مقام دوم را در حفظ و تفسیر کسب کردی؟
خیلی مهم بود و من بســیار خوشحال شدم.
متأســفانه ما عرصههای مهم تبلیغی را رها
کردهایم.
چند پیشنهاد
باید برای ترویج حفظ قرآن در حوزه ،از نظام
ی اســتفاده کنیم و در مدارس حوزه ـ
آموزش 
به عنوان بدنه حوزه ـ یک کار جدی داشــته
باشیم تا آینده حوزه ،آینده قرآنی باشد .این
را هم عرض کنم که ما حفظ قرآن را به ســه
قسمت تقسیم میکنیم ،چرا که ما سهگونه
حفظ داریم :یــک  ،حفــظ موضوعی قرآن

کارنامه
حجتاالسالم والمســلمین محمد حاجابوالقاســم ،متولد  ۱۳۵۴در مشهد مقدس
اســت که حفظ قرآن کریم را از شانزده ســالگی شــروع کرد .او عالوه بر مقامات
کشــوری ،نفر اول مســابقات بینالمللی قرآن کریم ســوریه در رشــته حفظ ۲۰
جزء (ســالهای  ۷۱و  ،) ۷۲نفر چهارم مســابقات بینالمللی قرآن کریم عربستان
سعودی در رشته حفظ  ۲۰جزء (ســال  ،)۷۳نفر اول مســابقات بینالمللی قرآن
کریم جمهوری اسالمی ایران (ســال  ،)۷۴نفر اول مسابقات بینالمللی قرآن کریم
سوریه (سال  ،)۷۴نفر اول مســابقات بینالمللی قرآن کریم لبنان (سال  ،)۷۴نفر
دوم مسابقات بینالمللی قرآن کریم مصر و نفر دوم مسابقات بینالمللی قرآن کریم
عربستان سعودی (سال  )۷۹است.

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره هفتم | بهمن1394

کریم ،که در این بخش مــا مقاطعی از آیات
را متناســب با موضوعاتی که مورد نیازمان
است و بر اساس گســتره موضوعات قرآنی یا
براساس نیاز امروز خودمان گلچین میکنیم
و سپس همین آیات را حفظ میکنیم ،تفسیر
آن را هم یاد میگیریــم و در تبلیغ خودمان
استفاده میکنیم .
معتقــدم ،که این بخش باید فراگیر شــود و
همه طلبههــا موظف باشــند موضوعاتی را
که توســط کارشناســان از قرآن استخراج
شــده در قالب جزوات یا کتابهای درســی
اســتفاده کنند .ما در مؤسســه نورالثقلین
کاری با عنوان حفــظ موضوعی برای طالب،
شــروع کردیم که طرح خوبی آماده شــده
تا طلبههــا  6جزوه حفظ موضوعی داشــته
باشند.
شــیوه دوم ،حفظ آیات منتخب اســت .در
این شــیوهها بخش یا تعدادی از سورههای
قــرآن کریم را کــه کارایی بیشــتری دارند
و اســتفادههای اخالقی بیشــتری از آنها
میتوان بــرد یا فضیلت بیشــتری برای این
ســورهها بیان شــده را حفظ میکنیم ،مثل
ســوره یس ،ســوره واقعه ،جزء سیام قرآن،
بخشهایی از جزء بیســت و نهم؛ مثل سوره
ملک.
شیوه ســوم ،حفظ ترتیبی است که شخص
از ابتدا تا انتهای قرآن را حفظ میکند .البته
این بخش بــرای خیلــی از طلبهها ضروری
نیســت ،اما در عین حال معتقــدم با توجه
به گرایــش حوزههای علمیــه و همه مراکز
آموزشی به تخصصیشدن ،بایداز همان ابتدا
مدارس قرآنی را تعریف کنیم .
خروجی این مــدارس ،اشــخاصی خواهند
بود که در زمینههای قرآنی فعالیت خواهند
کرد .و البته هر کــس به انتخــاب و اختیار
خودش در این مدارس حضور پیدا میکند؛
لذا از همان ابتــدای کار یکــی از مهمترین
برنامههایــش حفظ قــرآن و تفســیر قرآن
باشــد و مدارس به طور جدی این موضوع را
پیگیری کنند که طلبه بعد از پایان  6سال،
عالوه بر دروس فقه ،اصــول ،منطق ،ادبیات
عــرب ،بالغت و صــرف و نحو ـ کــه دروس
متداول حوزه هســتند ـ در تفسیر قرآن هم
مهارت داشته باشند.

یک سال بعد از
مسابقات قرآن
درعربستان
وقتی به سفر
حج رفتم،یکی
ازعربستانیها
مرا شناخت و
گفت:توهمان
کسیهستی
کهدرمسابقات
بینالمللیما
مقام دوم را در
حفظوتفسیر
کسبکردی؟
خیلی مهم بود و
بسیارخوشحال
شدم.متأسفانه
ماعرصههای
مهمتبلیغیرارها
کرده ایم
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نکته

برخی مفســران برای توجیه جامعیت مطلق قــرآن ،آن را به حقیقت
قرآن منتسب کردهاند که از درک بشــر معمولی فراتر است و اهل خود
(اهل بیت) را میطلبد تا از بطون آن ،به علوم دست یابند.

یادداشت

جامعیتوجاودانگیقرآنکریم
بحثی در مورد جامعیت موضوعی و مطلق کالم وحی
حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمدحسن جواهری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

«جامعیت قرآن» از جمله مباحث مورد توجه قرآنپژوهان شیعی و سنی اســت که پاسخهای بسیار متفاوتی نیز
داشته است .خاستگاه این مســئله ظاهر برخی آیات و روایات است .مشهورترین آیاتی که مورد استناد طرفداران
ين» و « َّمــا ف ََّر ْط َنا ِفي ِ
س ِإ َّال ِفي ِك َت ٍ
اب ُّم ِب ٍ
نظریه جامعیت مطلق قرآن قرار میگیرد ،عبارتند ازَ « :ال َر ْط ٍب َو َال َيابِ ٍ
الك َت ِ
اب ِمن
«ونَ َّزلْ َنا َع َل ْي َ
اب ِت ْب َيانًا ِّل ُك ِّل شَ ْــي ٍء» نظریه جامعیت مطلق قرآن در مقطع زمانی خاص که فرهنگ و اندیشه
ك الْ ِك َت َ
شَ ْي ٍء» و َ
صنعتی غرب به سرزمینهای اسالمی هجوم آورد ،از سوی برخی که داعیهدار دفاع از قرآن و اسالم بودند ،به شدت
ترویج شد و برخی نیز برای اثبات آن تألیفی مستقل در این خصوص ارائه کردند.
به فرمایش یکی از بزرگان« :برخی که آشنایی
کافی با قرآن نداشــته یا تحت تأثیر موجهایی
از فرهنگ بیگانه واقع شــده بودنــد ،بیهیچ
حاجتی تالش کردهاند تا بســیاری از مسائل را
به قرآن نســبت دهند یا برای کشف پارهای از
مســائل علمی ،از آیات قرآن کمک بگیرند و یا
ادعا کنند که همه چیز و هر چیز را میتوان از
قرآن بیرون کشید و حتی گفتهاند که غربیها
صنعت را از قرآن اســتنباط کردهاند .نمونهای
این کژاندیشــی را میتوان در تفسیر طنطاوی
دید .او بــه گمان خود برای آنکه مســلمانان
را از فریفتگی در برابر فرهنــگ غربی بازدارد،
در کتاب جواهر القرآن کوشــید تا بسیاری از
مســائل علمی را با آیات قرآنــی تطبیق دهد!
شاید اگر از وی پرســیده میشد که آیا فرمول
بمب اتم را هم میتوان در قرآن کشــف کرد،
بیمیل نبود که بگوید :آری!». ...
اساس قرآن انسانسازی است
به نظر میرســد نظریه جامعیــت موضوعی
قرآن از مقبولیت بیشــتری برخوردار باشــد،
چرا که اســاس قرآن کتاب کیهانشناســی،
زمینشناســی ،فیزیک ،ستارهشناسی و مانند
اینها نیســت ،بلکه کتاب انسانســازی است
که برای هدایت انســانها به ســوی کمال و
سعادت نازل شده اســت و آنچه را انسان برای
پیمودن این مســیر به آنها نیاز دارد ،در خود
جای داده و توضیح و تبییــن آنها را بر عهده
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گروه خاصی که به اذن خــدا از آگاهی کافی و
کامل برخوردارند و در علم ثابت و اســتوار و به
عبارت دیگر راســخاند ،قرار داده اســت .البته
قرآن افزون بر اهداف اصلی ،اهدافی فرعی نیز
دارد که برای رســیدن به آنها گاه در حاشیه
به مطالبی علمی و اخبار غیبی اشــاره میکند
و از این راه ،دل گروهی دیرباور و یا آنان که به
راههای اصلی در اثبات حقانیت قرآن و آورنده
آن باور ندارنــد و یا آنهــا را درک نمیکنند،
به سوی خدا ســوق می دهد و شــاید همین
اشــارههای کوتاه قرآن همراه بــا ظاهر برخی
آیات و روایــات ،گروهی از مفســران را به این
اندیشه سوق داده باشــد که قرآن شامل همه
علوم انسانی و غیر آن بوده و هیچ چیز کوچک
نیز از آن دور نمانده اســت .و از آنجا که ظاهر
آیات با این نظریــه (جامعیــت مطلق قرآن)
ســازگاری ندارد ،دو گروه شــدهاند؛ برخی به
تفسیر به رأی و جز آن گرایش یافتهاند و برخی
برای احتراز از تفسیر به رأی ،فهم و درک علوم
را جزو دانشهای ویژه اهل بیت(ع) دانســته و
خود را رهایی بخشیدهاند.
ارحجیت نظریه جامعیت موضوعی
بر جامعیت مطلق
افزون بر مطالب یاد شــده ،دالیــل و مؤیدات
دیگری نیز وجــود دارد که نظریــه جامعیت
موضوعــی را در برابر جامعیــت مطلق تأیید
میکند:

الف) قرآن خود در آیه  164نســاء و  78سوره
مؤمن میفرماید :برخی داستانهای پیامبران
و امتهای پیشــین را برای تو روایت کردیم و
«و ُر ُس ًل ق َْد ق ََص ْصنَا ُه ْم
برخی را روایت نکردیمَ .
ــم ن َ ْق ُص ْص ُه ْم َع َل ْي َ
َع َل ْي َ
ك» ،
ك ِمن ق َْبلُ َو ُر ُســاً ل َّ ْ
«ول َ َق ْد أَ ْر َس ْلنَا ُر ُســاً ِّمن ق َْبلِ َ
ك ِم ْن ُهم َّمن ق ََص ْصنَا
َ
ص َع َل ْي َ
َع َل ْي َ
ك»...
ك َو ِم ْن ُهم َّمن ل َّ ْم ن َ ْق ُص ْ
ب) برخی مفســران ،به ویــژه قرآنپژوهان
شــیعی برای توجیه جامعیــت مطلق قرآن،
آن را به حقیقت قرآن منتســب کردهاند که
از درک بشــر معمولی فراتر است و اهل خود
(اهل بیت(ع)) را میطلبد تــا از بطون قرآن و
تأویالت آن ،به آن علوم دســت یابند .اینان
برای قرآن وجــودی تشــکیکی قائلاند که
ظاهــر آیات ،وجــود مفصل و ضعیف شــده
و باطن و حقیقت آن بســیط و از درک بشــر
فراتر است .با توجه به این توجیه ،این پرسش
را مطرح میکنیم که اگر به راســتی منظور
از جامعیت مطلــق قرآن ،جامعیــت آن در
حقیقت قرآن اســت که از دسترس بشر دور
است ،گفتن این مطلب برای عموم مردم چه
خاصیتی دارد؟ آیا درست است مطلبی را که
به هیچ روی نمیتوان بــرای مردم ظاهر کرد
به زبان آورد؟ آیا این ،انکار مخاطب را در پی
ندارد و کار را مشکلتر نمیکند؟
ج) به نظر میرســد منظــور اهل بیــت(ع) از
جامعیت مطــرح شــده در روایــات ،جامعیت
مطلق نباشد و دلیل آن برداشت مخاطبان اولیه
اینگونه احادیث اســت؛ به بیان روشــنتر ،اگر
منظور جامعیت مطلق بود ،دســت کم باید چند
مورد از امور تجربی از قرآن اســتخراج میشــد؛
برای مثال داروی گیاهی فالن درد از قرآن بیان
میشد .مخاطبان نیز چنین برداشتی از سخنان
آن بزرگــواران نداشــتند که بخواهنــد پیگیر
مســائل طبیعی و مادی شــان از قرآن باشند؛
اهل بیت(ع) نیزهیچگاه در پاســخ مسائل عادی
زندگی مثل دارو به آیات قــرآن ارجاع ندادهاند.
برای مثال وقتی میگویند آب را شبها نشسته
و روزها ایستاده بنوشید ،مطرح نمیشد که این
مطلب از کجای قــرآن درآمده اســت .بنابراین
مفهوم روایت بــرای مخاطب آنان روشــن بوده
ولی با گذر زمان برای برخی مفسران ایجاد شبهه
کرده است .در هر صورت در این باره باید با تأملی
بیش اندیشید.
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بینالملل
در سوگ
کرامت انسانی

بیانیهصلیبسرخوهاللاحمربرای
نجاتپناهجویانمسلمانادامهدارد

روهینگیا

مسلمانانروهینگیا
برزخیانزمین

یمن

قتلگاه
کرامتانسانی

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره هفتم | بهمن1394
صدهاهزارمسلمانروهینگیایی
حاصل ماهها جنگ در یمن
سالهاست زیر ظلم دولت میانمار
بیخانمانیوقطحیبرای
مجبور به مهاجرت هستند
مردم یمن بوده است

بحرانانسانیدر
سوریه
تا ماه سپتامبر  ،2015نیمی از
مردم سوریه مجبور به ترک
خانههایشانشدند

سوریه
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سکوترسانههایجهانی

مسلمانان روهینگیا

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

زندگی میکنند ،اما اکثریت آنهــا از حقوق اولیه
انسانیمحرومهستند.دولتمیانمارحقشهروندی
روهینگیاییها را به رســمیت نمیشناسد و صدها
هزار روهینگیایی در شرایط بسیار وخیمی زندگی
میکنند .در پی حمالت اقوام دیگر در ایالت راخین
به روهینگیاییها ،صدها هــزار روهینگیایی آواره
شدهاند و به کشورهای همســایه مانند بنگالدش،
مالزی و تایلند فرار کردهاند .بسیاری از این افراد در
اردوگاههای پناهجویان در بنگالدش و تایلند اسکان
داده شدهاند و برخی نیز به کارهای کوچک و پست
در این کشورها مشغولند .این در شرایطی است که
برای نمونه بنگالدش که بیشترین شمار مسلمانان
روهینگیادرآنپناهگرفتهاند،کشوریفقیراستکه
توپنجه نرم میکند و
خود با مشکالت بسیاری دس 
توان رسیدگی به دهها هزار پناهجوی روهینگیایی
راندارد.

مسلمانان روهینگیا
برزخیان زمین

صدها هزار مسلمان روهینگیایی سالهاست زیر ظلم دولت میانمار مجبور
به مهاجرت هستند و ذرهای آرامش ندارند
سام مولوی

جنوب شرق آسیا خود را برای فصلی دیگر از توفانهای موسمی و بارانهای سیلآســا آماده میکند .در این میان ،صدها هزار
پناهجویروهینگیاییدرمیانمارمنتظرپایانبارانوآرامشدریاهستندتاباقایقهایکوچک،خودرابهتایلندومالزیبرسانند.
بهگزارشوبسایتروزنامهتورنتواستارکانادا،صدهاهزارمسلمانروهینگیاییلحظهشماریمیکنندتابارانهایموسمیوباد
وتوفانهایفصلیبهپایانبرسد،تامهاجرتخودراآغازکنند.بیشترآنهادرپیانجامکارهایزیرزمینیوکارگری،بدونمجوز
در مالزی ،تایلند ،بنگالدش و اندونزی هستند .این در حالی است که مالزی و تایلند و دیگر کشورهای میزبان به این آوارگان روی
خوشنشاننمیدهندوبهروهینگیاییهاهشداردادهاندکهفکرمهاجرتبهاینکشورهاراازسربیرونکنند.
ستمدیدهترینقومرویزمین
مردمان روهینگیا ،مردمانی از تیــره هند و آریایی
هســتند که در ایالت راخین میانمار سکنی دارند.
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ســازمان ملل متحد مســلمانان روهینگیا را زیر
ســتمترین قوم روی زمین نام نهاده اســت .بیش
از یک میلیون و  400هــزار روهینگیایی در میانمار

پایمالشدنکرامتانسانی
تورنتو اســتار در ادامه گزارش خود آورده است که؛
دهها نفر در جریان مهاجرت دریایی روهینگیاییها
به تایلنــد و مالزی جان خود را از دســت میدهند.
کســانی هم که جان ســالم به در میبرند ،معموالً
گرفتار باندهای مافیایی قاچاق انسان میشوند .اين
باندها ،کسانی را که نمیتوانند هزینههای این سفر
جهنمی را پرداخت کنند در جنگلها دفن میکنند
یا به آنها تجاوز میکنند .بــا همه اینها زندگی در
میانمار چنان دردناک و دشــوار است که بسیاری از
روهینگیاییها این خطرات را به جان میخرند و آن
را به در ِد جانکا ِه ماندن در میانمار ترجیح میدهند.
کمیســیونر عالی پناهجویان ســازمان ملل متحد
تخمین میزند تنها در سه ماه ابتدایی سال ،2015
بیش از  25هزار روهینگیایی توســط قاچاقچیان
انسانباقایقبهکشورهایدیگردرجنوبشرقآسیا
بردهشدهاند.باندهایقاچاقچیصدهاتنازاینافراد
را در دریا رها کردند و این پناهجویان جان خود را از
دست دادند .بر اســاس این گزارش « قوم روهینگیا
در برمه [نامی که استعمارگران انگلیسی بر میانمار
گذاشــتهاند] با پاکسازی قومی و کشــتار توسط
گروههای جنایتــکار محلی روبهرو اســت .دولت
میانمار بیش از یک میلیون و 400هزار روهینگیایی
رامهاجمانبنگالدشیمیخواند».
سکوترسانههایجهانی
در شــرایطی که بحران پناهجویان سوری ،عراقی
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رفتارآپارتایدگونهبامسلمانان

شوه مانگ ،عضو سابق روهینگیایی پارلمان میانمار میگوید« :دولت ،حتی وجود
روهینگیا را انکار میکند! این مسئله ،این تفکر را در میان مردمان روهینگیا تقویت
میکندکهآنهارانمیخواهندوآیندهایدرمیانمارندارند».

و یمنی طــی ماههای اخیر نظرهــا را به خود جلب
کرده است ،بحران انسانی قوم روهینگیا در جنوب
شرق آسیا با ســکوت خبری رســانههای جهانی
مواجه است .رسانههای غربی بیشتر به فرایندهای
تغییر حاکمیــت در میانمار و قــدرت گرفتن ـ به
گفتــه غربیها ـ گروههــای دموکراســیخواه در
میانمار توجه نشان میدهند .این در حالی است که
آن سانگ ســو چی ،رهبر جریان مخالف حکومت
نظامی میانمار ،تاکنون در مــورد بحران روهینگیا
و نسلکشی مســلمانان در میانمار سکوت کرده و
هیچ نظری ابراز نکرده است .حزب اتحاد ملی برای
دموکراسی ،که خانم سو کی رهبر معنوی آن است،
در انتخابات اخیر میانمار به پیروزی رسید و احتماالً
در ماه مارس  2016دولت جدید میانمار را تشکیل
خواهد داد .اما زمانی که از ســخنگوی این حزب در
مورد مردم روهینگیا و مشکالت آنها پرسیده شد،
وی گفت که حزب متبوعش «اولویتهای دیگری
دارد!»
رفتارآپارتایدگونهبامسلمانان
بســیاری از فعاالن حقوق بشــری میگویند رفتار
دولت میانمــار و حتی قوانین این کشــور در رابطه
با اقلیتهــای قومی ،مانند مســلمانان روهینگیا،
آپارتایدگونــه اســت .شــوه مانگ ،عضو ســابق
روهینگیایی پارلمان میانمــار که در انتخابات اخیر
به وی اجازه نامزدی در انتخابات داده نشد میگوید:
«دولت ،حتی وجود روهینگیــا را انکار میکند! این
مسئله،اینتفکررادرمیانمردمانروهینگیاتقویت
میکندکهآنهارانمیخواهندوآیندهایدرمیانمار
ندارند .تعجبی نیست که دهها هزار روهینگیایی از
میانمارفرارمیکنند».
پناهجویانروهینگیاجاییندارند
اگرچه تعــداد موج اخیر پناهجویــان روهینگیا که
حدود صد هزار نفر است ،در مقایسه با بحران سوریه
که تاکنون نزدیک بــه چهار و نیم میلیــون نفر را
آواره کرده اســت رقم کوچکتری است ،اما بحران
انســانی در میانمار به پناهجویان محدود نمیشود
و تقریباً تمامی جمعیت یک میلیــون و  400هزار
نفری روهینگیایی ،در شــرایطی بسیار بد زندگی
میکنند .در عیــن حال که دردها و ســختیهای
پناهجویان در همه جای جهان تقریباً مشابه است.
گرسنگی ،سواســتفاده قاچاقچیان انسانی و عدم
پذیرش از سوی کشورهای میزبان ،گوشهای از این

دردهای مشترک اســت .خین مانگ مینت ،فعال
حقوق بشری روهینگیایی به خبرنگار تورنتو استار
میگوید« :این وضع سالهاســت که ادامه دارد ،اما
متأسفانه جهان هیچگاه توجهی نشان نداده است.
این وضع غیرقابل تحمل است .مردمان روهینگیا را
مجبور میکنند که سرزمین اجدادی خود را ترک
کنند ».به گفتــه مینگ وضع مردمــان روهینگیا
و نحوه مواجهه دولت میانمار بــا آنها ،تنها با نحوه
مواجهه نیروهای گشــتاپو در زمــان آلمان نازی با
مخالفانقابلمقایسهاست.
قتلعامتوسطدولتمیانمار
در ماه اکتبر ســال  ،2015طرح جرائم بینالمللی
دانشگاه کوئین مری لندن ،در گزارشی که بر اساس
اسناد افشاشده دولتی نوشته شــده بود اعالم کرد
که ،دولت میانمار مردمــان روهینگیا را «قتل عام»
و جابهجایی و حرکــت آنها را به شــدت محدود
میکند .بر اســاس این گزارش «گتویی» شــدن
وضع روهینگیاییها در میانمار به چشم میخورد.
«گتو» به اردوگاههایی اشــاره دارد که پناهجویان و
آوارگان در آن ســکنی میگزینند و معموالً شرایط
بهداشتی و غذایی در این اردوگاهها اسفناک است.
در واقع زندگی در گتوها شــکلی از زاغهنشــینی و
حاشیهنشینی تحت فشــار و ستم نیروهای قویتر
است .این گروه تحقیقاتی همچنین در گزارش خود
نهایی
تأکید کرده است که دولت میانمار در مراحل ِ
«نسلکشی ســازمانیافته» مردم روهینگیاست و
از جامعه بینالمللی خواســته است که وقوع «نسل
کشی» مسلمانان روهینگیا توسط دولت میانمار را
بهرسمیتبشناسد.
در کشــور میانمار اقوام مختلفی زندگی میکنند،
اما اکثریــت جمعیت میانمار را قوم بامار تشــکیل
میدهند که بودایی هســتند .ارتــش در میانمار
همواره بســیار قدرتمند بوده و تنها در ســالهای
اخیر است که تا حدودی اجازه حضور غیرنظامیان
در قدرت را فراهم کرده اســت .ارتش میانمار سابقه
سرکوب و قتلعام اقلیتهای قومی در میانمار را در
جنگهای موســوم به «جنگهای جنگلی» دارد.
برخی از اقــوام دیگر در میانمــار ،نیروهای دفاعی
نظامی برای خود تشــکیل دادهاند تا در برابر تهاجم
نیروهای نظامی از خود محافظت کنند ،اما مردمان
روهینگیا فاقد نیروهای نظامی هستند و به همین
دلیل بیشترین تعداد قربانیان را در میان اقلیتهای
قومیدرمیانمارداشتهاند.
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نکته

ریشهیابی ظلمهای
میانمار
به گزارش اینترنشــنال پالیسی دایجســت در سال  1948و
زمانی که میانمار از بریتانیا اســتقالل گرفت ،حاکمان ،دولت
جدید را حول محور اکثریت بوداییان این کشور شکل دادند.
فرهنگ بودایی بــر فرهنگهای اقلیــت ارجحیت یافت و در
سال  1961بودیسم به عنوان مذهب رسمی میانمار رسمیت
یافت .حاکمیت نظامی میانمار ســالها نه فقط برای ســلطه
مطلق بر میانمــار ،بلکه برای چنگاندازی بــه منابع طبیعی
که در مناطق قومــی اقلیتهای میانمار وجود داشــت ،این
اقلیتها را تحت ســتم قرار داد .این در حالی است که اقلیت
مســلمان میانمار همواره بســیار مســالمتجو و صلحطلب
بودند و هیچگاه آغازگر تنشها و مناقشــات بــا بوداییهای
افراطی نبودهاند .دولت میانمار در شــرایطی حق شهروندی
روهینگیاییها را به رسمیت نمیشناسد ،که بر اساس اسناد
تاریخی ،این قوم از قرن نهم میالدی در این سرزمینها سکنی
گزیدهاند .تبعیض علیه روهینگیاییهــا فقط به اعمال دولت
مرکزی محدود نمیشود و در واقع بخشــی از قوانین میانمار
شده است .بر اســاس قوانین شــهروندی میانمار که در سال
 1982تصویب شدَ« ،شــورای دولتی» میانمار این اختیار را
دارد که تشــخیص بدهد یک قومیت آیا میانماری هســت یا
نــه و در عین حال همین شــورا قدرت دارد حــق تابعیت هر
شــهروندی را لغو کند .این قوانین به وضوح برای ا ِعمال فشار
و سلب حق شــهروندی روهینگیاییها تصویب شده است و
در عمل نیز هیــچگاه دولتهــای میانمار حق شــهروندی
روهینگیاییها را به رسمیت نشناختهاند.
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نقضآشکارقوانینبشردوستانه

مسلمانان یمن

یوهانس فون در کالو ،هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در
امور یمن گفته حمالت هوایی ائتالف نظامی به رهبری عربستان سعودی در
شهرصعده،نقضآشکارقوانینبشردوستانهبینالمللیاست.

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

قتلگاه کرامت انسانی

حاصل ماهها جنگ در یمن ،بیخانمانی ،قطحی و قطع دسترسی به آب
سالم و غذا برای مردم یمن بوده است
سارا کیان

ماههاســت که یمن در آتش جنگ داخلی و مداخله عربستان سعودی در این کشور میســوزد .با این حال بحران یمن کمتر در
رسانهها مطرح میشود و تأسفبارتر اینکه ،بحران انسانی در یمن از چشم جهانیان و رسانههای بینالمللی تا حد زیادی پنهان
مانده است .اخبار یمن برای رسانههای غربی از اهمیت کمتری نسبت به رویدادهای دیگر برخوردار است و همین مسئله باعث
شدهاستکمترازوخامتاوضاع یمندررسانههایجهانصحبتشود.
بحران در یمن در سال  2015میالدی آغاز شد؛
زمانی که نیروهای انصــاراهلل و نیروهای مردمی
یمن موفق شــدند عبد منصور هادی را از قدرت
کنار بزنند و قدرت را در صنعــا پایتخت یمن در
اختیار بگیرند .پس از آن بود که نیروهای منصور
هادی با حمایت نظامی رژیم عربستان سعودی
و برخی از کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و
برخی از کشورهای غربی ،به شکلگرفتن جنگی
داخلی در یمن دامن زدند .این در شرایطی است
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که گروه تروریستی داعش ،گروه القاعده نیز در
افزودن بر آتش جنگ در یمن نقش داشتهاند.
اما حاصل ماههــا جنگ در یمــن ،بیخانمانی،
قطحی و قطع دسترســی به آب سالم و غذا برای
مردم یمن بوده اســت .بر اســاس تخمینهای
ســازمانهای بینالمللی ،در اثر درگیریها در
یمن بیش از  21میلیون یمنی در دسترســی به
آب ســالم ،غذا و برق با مضیقه مواجه هســتند.
بر اساس اعالم ســازمان خیریه آکسفم ،بیش از

گزارش دیدهبان حقوق بشر
این در حالی اســت کــه دیدهبان حقوق بشــر
در گزارشــی اعالم کــرد که در تجــاوز نظامی
عربســتان ســعودی به یمن و حمالت هوایی
ائتالف ،به رهبری عربســتان ســعودی ،تعداد
زیادی از غیرنظامیان کشــته شــدهاند و جرائم
جنگی مختلفی روی داده اســت .بــرای نمونه
در گــزارش دیدهبان حقوق بشــر آمده اســت
که حمله  30ماه مارس بــه اردوگاه پناهندگان
در مزرق در شــمال یمن ،نیروهای عربســتان
ســعودی به یک مرکز درمانــی و همینطور به
یک بازار حمله کردنــد .در حملهای دیگر در ماه
آوریل به یک کارخانه لبنیــات در جنوب یمن،
دســت کم  31غیرنظامی کشته شــدند .اینها
تنها نمونــهای از جنایتهای جنگی تجاوزگران
به یمن بوده اســت .همچنین ائتالف نظامی به
رهبری عربستان سعودی مانع رسیدن کشتیها
و محمولههای ســوختی و کمکرسانی به یمن،
طی ماههای اخیر شــده اســت که این خود بر
شدت مشــکالت در یمن افزوده است .دیدهبان
حقوق بشــر در گزارش دیگری در ماه دســامبر
سال  2015اعالم کرد؛ در حمالت هوایی ائتالف
نظامی به رهبری عربستان سعودی در ماههای
سپتامبر و اکتبر ،دستکم  60غیرنظامی کشته
شدند .این ســازمان این حمالت را مصداق بارز
جنایتهای جنگی توصیف کرد .دیدهبان حقوق
بشــر همچنین با انتقاد از همــکاری آمریکا با
تجاوزگران بــه یمن ،از اینکه آمريــكا در مورد
کشتار غیرنظامیان در یمن و وضع وخیم انسانی
در این کشور تحقیق نمیکند انتقاد کرد.
نقض آشکار قوانین بشردوستانه
همچنیــن یوهانــس فــون در کالو ،هماهنگ
کننده امور بشردوســتانه سازمان ملل متحد در
امور یمن گفته؛ حمالت هوایی ائتالف نظامی به
رهبری عربستان سعودی در شهر صعده ،نقض
آشــکار قوانین بشردوســتانه بینالمللی است.
در جریان حمالت هوایی به شــهر صعده هزاران
یمنی مجبور به ترک خانههایشان و فرار از شهر
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حمالت یومیه!

بر اســاس گزارش ایندپندنت طــی  9ماه گذشــته ،هواپیماهای انگلیســی و
موشکهای ساخته شده در انگلیس که در اختیار ائتالف نظامی متجاوز به یمن
قرار داده شدهاند ،تقریباًبه شکل روزانه علیه غیرنظامیان یمن استفاده شدهاند.

شدند و دهها تن نیز در جریان این حمالت کشته
شــدند .ائتالف نظامی متجاوزان به یمن اعالم
کرده بود که کل شهر صعده منطقه نظامی است
و نقاط مختلف این شــهر را هدف حمالت خود
قرار داده بود .همچنین سازمان خیریه «کودکان
را نجات دهیــد» نیز با انتقاد شــدید از حمالت
هوایی به مناطق غیرنظامی در یمن ،از کشــته
شدن زنان و کودکان یمنی در این حمالت ابراز
تأسف کرد .این در حالی است که ائتالف نظامی
به رهبری عربستان سعودی در روزهای ابتدایی
ســال  2016میالدی اعالم کــرد که آتشبس
یمن به پایان رسیده اســت و حمالت خود را از
سر خواهد گرفت ،اگرچه نیروهای متجاوز پیش
از این نیز بارها آتشبــس را به صورت یک طرفه
نقض کرده بودند.
بحران در بحران
درگیریها در یمــن همچنین به آواره شــدن
هزاران یمنی انجامیده است .جیبوتی ،کشوری
کوچک در شــاخ آفریقــا ،یکــی از مقصدهای
پناهجویــان یمنی از زمــان آغــاز درگیریها
تاکنون بوده است .همچنین برخی از پناهجویان
به ســومالی در شــمال آفریقا و عمان در خلیج
فارس رفتند.
واقعیت این است که کشــور یمن حتی پیش از
آغــاز درگیریهای اخیر نیز یکــی از فقیرترین

کشــورهای خاورمیانه و حتی جهــان بود .یمن
حتی تا پیش از خرابیهای اخیر ،با مشــکالتی
نظیر ســوتغذیه ،بیســوادی ،کمبود امکانات
پزشکی ،بیکاری و زیرساختهای ضعیف دست
و پنجه نرم میکرد .جنگ داخلــی اخیر ،وضع
را وخیمتر کرده اســت و به ویژه شهرهای عدن،
تعز و صعده در اثر درگیریهــا و حمالت هوایی
تجاوزگران به رهبری عربستان سعودی به شدت
تخریب شدهاند .یمن با بحرانی بیسابقه و بسیار
شدید مواجه است.
بتینا لوســچر ،ســخنگوی برنامه جهانی غذای
ســازمان ملل متحد در اظهار نظــری در مورد
اوضاع یمن گفت که این کشــور هماکنون یکی
از ترســناکترین نقاط کره زمین برای زندگی
کردن است.
عبدالرشید الفائق ،یکی از فعاالن صلح در یمن،
در گفتوگویی که در ماه دســامبر بــا روزنامه
گاردین انگلیس داشــت گفت؛ جنایات جنگی
زیادی در یمن رخ داده اســت .او گفت« :ائتالف
نظامی به رهبری عربستان به اهداف غیرنظامی
مانند مدارس ،بیمارســتانها و زیرساختهای
مهم حمله میکنند و صدها غیرنظامی تاکنون
کشته شدهاند».
زندگی در محاصره
روزنامه گاردین انگلیس در روزهای پایانی سال

بحران یمن در یک نگاه
بر اساس اعالم ســازمان ملل متحد  84درصد جمعیت یمن یعنی بیش از  21میلیون نفر نیازمند
کمکهایبشردوستانههستندوبرایدسترسیبهآبسالموتأسیساتبهداشتیمشکلدارند
50درصدجمعیتیمنباخطرگرسنگیوسوتغذیهمواجههستند
بیش از 258هزار پناهجوی سوری ،اتیوپیایی و سومالیایی که در یمن مستقر بودند در درگیریهای
یمنگرفتارشدهاند
حداقل هزینه یک خانواده یمنی برای نیازهای اولیه زندگی مانند غذا ،آب ،دارو و سوخت حدود140
دالراست
اززمانآغازدرگیریهادریمنبیشازیکمیلیونو 270هزارنفربیخانمانشدهاند
نزدیکبهسههزارغیرنظامیتاکنوندردرگیریهاکشتهشدهاند
حدودپنجهزارنفردردرگیریهامجروحشدهاند
قیمت آرد در یمن از زمان آغاز درگیریها در ماه مارس  2015تاکنون  120درصد و قیمت سوخت
 850درصدافزایشداشتهاست
93درصدازکشتهشدگانیامجروحاندرگیریهاییمنغیرنظامیانهستند
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 2015در گزارشــی در مورد اوضاع یمن نوشت
که ائتالف نظامی به رهبری عربستان سعودی،
محاصره فلج کنندهای را به یمن تحمیل کردهاند
و در تالش بــرای تضعیف نیروهــای مردمی و
انصاراهلل یمن در حال مجازات جمعی میلیونها
غیرنظامی یمنی هســتند .برای مثال در صنعا
قیمت بنزین آنقدر باال رفته است که هم اکنون
بنزیــن را در بطریهای کوچک پالســتیکی به
فروش میرسانند .خاموشــی به امری عادی در
یمن تبدیل شده است و برخی از یمنیها به طنز
میگویند شــهر صنعا به دلیل خاموشی دائمی
برنده جایزه محیط زیستی سال شده است.
حامیان جنایت
دیدهبــان حقــوق بشــر در گزارشــی در ماه
ســپتامبر اعالم کرد که ایاالت متحده آمریکا با
تأمین «کمکهای لجســتیکی و اطالعاتی» به
نیروهای ائتالف ضد مردم یمن ،در جنگ یمن
مشارکت داشته اســت .آمریکاییها با حمایت
دیپلماتیک از حمــات متجاوزان به یمن ،یکی
از تأمین کنندگان سالح عربســتان سعودی و
چند کشور دیگر مشارکتکننده در حمالت به
یمن هستند .البته آمریکا تنها شریک عربستان
سعودی در جنایتهای جنگی در یمن نیست.
کشــورهای غربی دیگر نیز به شــکل مستقیم
یا غیرمســتقیم از حمالت ائتــاف نظامی به
رهبری عربســتان ســعودی علیه غیرنظامیان
یمنی حمایــت کردهاند .برای نمونــه روزنامه
ایندپندنــت انگلیــس در گزارش شــماره 20
دســامبر  2015خود از انگلیس به عنوان حامی
خاموش عربستان ســعودی در تهاجم نظامی
به یمن یاد کرد .بر اســاس گزارش ایندپندنت
طی  9ماه گذشــته ،هواپیماهای انگلیســی و
موشکهای ســاخته شــده در انگلیس که در
اختیار ائتالف نظامی متجــاوز به یمن قرار داده
شدهاند ،تقریباً به شکل روزانه علیه غیرنظامیان
یمن استفاده شــدهاند .این ائتالف نظامی فقط
در ماه مارس و ظرف یــک ماه روزانه  125حمله
هوایی انجــام داد و بیــش از هزار بمب بر ســر
شهروندان یمنی انداخت .به نوشته این روزنامه،
انگلیس بزرگترین فروشنده سالح و تجهیزات
نظامی به عربستان سعودی است و بهجز فروش
جتهای جنگنده و ســاح ،انگلیس پشتیبانی
فنی نیز به عربستان سعودی ارائه میکند.

یمن حتی تا پیش
ازخرابیهای
اخیر،بامشکالتی
نظیرسوتغذیه،
بیسوادی،
کمبودامکانات
پزشکی،بیکاری
وزیرساختهای
ضعیف دست و
پنجهنرممیکرد.
جنگ اخیر،وضع
را وخیمتر کرده
است و به ویژه
شهرهایعدن،
تعز و صعده در
اثر درگیریها و
حمالتهوایی
تجاوزگرانبه
رهبریعربستان
سعودی به شدت
تخریبشدهاند
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هشدارصلیبسرخ

مسلمانان سوریه

صلیبسرخبینالمللینیازهایفوریمردمسوریهراشاملموادغذایی،بستههای
بهداشتی،پتو،آبسالموبازسازیتأسیساتبهداشتی،کمکهایاولیهوکمکهای
درمانیوداروییشاملواکسیناسیونبرایکودکانذکرکردهاست.

بحران انسانی در سوریه

تا ماه سپتامبر  ،2015نیمی از مردم سوریه مجبور به ترک خانههایشان
شدهاند 11 .میلیون نفر آواره شدهاند و بیش از چهار میلیون سوری در
اردوگاههای پناهندگان در کشورهای همسایه زندگی میکنند
مریم تابش
سوریه بزرگترین بحران انسانی در جهان معاصر را تجربه میکند .بر اساس تخمینهای موجود تا ماه سپتامبر  ،2015نزدیک به
نیمی از مردم سوریه مجبور به ترک خانههایشان شدهاند .نزدیک به 11میلیون نفر از جمعیت سوریه آواره شدهاند و بیش از چهار
میلیون سوری در اردوگاههای پناهندگان در کشورهای همسایه سوریه زندگی میکنند .وضع بهداشت و درمان در در سوریه به
ویژهدرمناطقجنگزدهبهشدتوخیماستودههاهزارزنوکودکسوریبهدرمانوخدماتبهداشتینیازفوریدارند.
ناآرامیهــا در ســوریه ،از بهار ســال 2011
آغاز شــد .مداخــات کشــورهای خارجی و
حمایتهای آشــکار و پنهان کشورهایی مانند
عربســتان صعودی ،امارات ،قطــر و ترکیه از
گروههــای تروریســتی افراطی در ســوریه،
بحــران ســوریه را بهســرعت به یــک جنگ
داخلی فرسایشــی و ویرانگر تبدیــل کرد .اگر
چه تخمینهــا در مورد تعداد کشتهشــدگان
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درگیریهــای ســوریه متفاوت اســت ،اما بر
اســاس آمارهای ســازمان ملل متحد تا پایان
ســال  2015میالدی ،بیش از  250هزار نفر در
اثر جنگ در سوریه کشته شــدهاند که نزدیک
به  100هزار نفر از آنها غیرنظامیان بودهاند.
وخامت وضع بهداشت
در عین حــال وضعیــت بهداشــتی ،بهویژه

در مناطق جنگزده ســوریه وخیــم گزارش
شده اســت .بر اســاس گزارش ســازمانهای
بینالمللی ،بیماریهــای واگیردار و خطرناک
مانند سرخک ،حصبه ،هپاتیت ،اسهال خونی،
سل ،دیفتری و سیاهســرفه در مناطق مختلف
سوریه شیوع یافته اســت و مبتالیان از درمان
مناسب بیبهره هستند .دسترسی به آب سالم،
واکسیناسیون ،سرویسهای بهداشتی ،دارو و
تجهیزات پزشکی در بسیاری از مناطق سوریه
وجود ندارد و مردمی که در مناطق جنگزده در
ســوریه زندگی میکنند در وضع بسیار بدی به
سر میبرند .ســازمان بهداشت جهانی تخمین
زده است که دســت کم یک میلیون نفر در اثر
درگیریها در ســوریه طی چهار ســال اخیر
مجروح شده و آســیب دیدهاند .تنها  41درصد
بیمارستانهای سوریه به شــکل کامل قادر به
خدماترســانی هســتند و صدها بیمارستان
تخریب شــدهاند یا به دلیل درگیریها امکان
دسترســی به آنها وجود نــدارد .این در حالی
است که بیمارستانهای باقیمانده نیز با کمبود
نیروهای متخصــص ،امکانات اولیــه و دارو و
تجهیزات مواجه هستند.
هشدار صلیب سرخ
صلیــب ســرخ بینالمللــی نیازهــای فوری
مردم سوریه را شــامل مواد غذایی ،بستههای
بهداشــتی شــامل خمیردنــدان ،دســتمال
کاغذی و مواد ضروری دیگر ،پتو ،آب ســالم و
بازسازی تأسیســات بهداشــتی ،کمکهای
اولیــه و کمکهــای درمانی و دارویی شــامل
واکسیناســیون برای کودکان ذکر کرده است.
همچنین صلیب ســرخ اعالم کرده اســت به
کمکهای مالی فوری بــرای تأمین آمبوالنس
و تجهیز کلینیکها و بیمارستانها ،توزیع غذا
و آب و اعــزام نیروهای امدادگــر متخصص به
مناطق بحرانزده نیاز دارد.
بحران پناهجویان
پس از آغــار ناآرامیهــا در ســوریه و آوارگی
و بیخانمــان شــدن میلیونهــا ســوری،
قدرتهای بزرگ جهانی ،کشــورهای اروپایی
و سازمانهای بینالمللی تا حد زیادی نسبت به
بحران انسانی به وجود آمده در سوریه بیتفاوت
بودند .در واقع بحران انسانی سوریه را میتوان
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بزرگترینبحرانپناهجویان

بحران سوریه بزرگترین بحران پناهجویان جهان پس از جنگ جهانی دوم را به
وجود آورده است .در سال 2015صدها هزار پناهجوی سوری در کنار پناهجویان
دیگریازکشورهایبحرانزدهدیگرمانندیمنبهسویاروپاسرازیرشدند.

یکی از بزرگترین شکستهای انسان مدرن در
کمک به همنوعان رنجدیده خود محسوب کرد.
واکنش نشان ندادن کشورهای غربی نسبت به
بحران انسانی در سوریه و مداخالت مخرب این
کشورها در مسائل سوریه ،از جمله عواملی بود
که موجب شــد بحران از مرزهای سوریه فراتر
رود و ابعادی بینالمللی پیدا کند.
بحران ســوریه بار دیگر این مســئله را نشــان
داد کــه در جهان امروز مســائل و مشــکالت
محدود یککشــور و یــا یک منطقــه خاص
نمیمانــد ،بلکــه بــه شــکلهای گوناگون
اثــرات آن در بخشهــای دیگــر جهــان هم
دیــده میشــود .نتیجه مداخلههــای مخرب
کشــورهای غربی ،برخی از کشــورهای عربی
حوزه خلیــج فــارس و برخی از همســایگان
سوریه در این کشــور ،دســت کم به شکل دو
جریــان متفاوت بــر مداخلهکننــدگان تأثیر
گذاشت .یکی از پیامدهای این مداخلهها برای
مداخلهکنندگان ،عملیاتهای تروریستی و از
بین رفتن امنیت در کشورهایشــان بود .نمونه
آن حمالت تروریســتی بود که در چند مقطع
مختلف در پاریس انجام شد و آخرین نمونه آن
حمالت ماه نوامبر  2015بود که به کشته شدن
دست کم  130نفر انجامید .پس از آن حمالت
نیز همچنان کشــورهای مختلــف اروپایی از
جمله فرانســه ،آلمان و بلژیک در وضع هشدار
امنیتی به سر میبرند .مراسم سال نوی میالدی
نیز در بسیاری از کشــورهای اروپایی و آمریکا
تحت تدابیر شــدید امنیتی و با محدودیتهای
بسیار برگزار شد و حتی در برخی موارد مراسم

لغو شــد .در واقع کسانی که در ســال 2015
چندین عملیات تروریســتی در کشــورهای
مختلف اروپایی انجام دادند ،اعضای همان گروه
موسوم به داعش بودند .اکثر کارشناسان مسائل
بینالمللی اذعان دارند که شکلگیری داعش،
پیامد ناآرامیها در سوریه ،مداخله کشورهای
خارجی در امور سوریه و حمایت مالی و نظامی
برخی کشــورها از این گروه تروریستی است و
هماکنون کشــورهای اروپایی اسیر وضعیتی
شــدهاند که خود در به وجود آمدن و تداوم آن
نقش زیادی داشتهاند.
بزرگتریــن بحران پــس از جنگ
جهانی دوم
اما روی دیگر بحران ،آوارگی میلیونها سوری
بوده اســت که باز هم پیامدهای آن گریبانگیر
کشــورهایی شــده که در به وجود آوردن این
وضع نقش داشــتهاند .هماکنــون حدود 700
هزار سوری در کشور همســایه لبنان (که خود
جمعیتی کمتر پنــج میلیون نفــر دارد) پناه
گرفتهاند .بقیه نزدیک چهار میلیون پناهجوی
سوری نیز در کشــورهای ترکیه ،اردن و عراق
مستقر شــدهاند .این در حالی اســت که دامنه
بحران ســوریه به عراق هم کشیده شده است و
گروه تروریســتی داعش در بخشهایی از عراق
نیز نفوذ کرده اســت و عراق نیز به نوعی قربانی
مداخلههای مخرب برخی از کشورهای عربی و
غربی در سوریه شده است.
بحران ســوریه ،همچنین ،بزرگترین بحران
پناهجویان جهان پس از جنــگ جهانی دوم را

نکته
آیالن و هزاران کودک قربانی
تصویر آیالن کردی ،کودک ســه ساله ســوریهای که در دریا غرق شــده بود و پیکر بیجانش در
سواحل ترکیه پیدا شــد ،به نمادی از بحران انســانی و بحران پناهجویان در ســوریه تبدیل شد.
در تصویر مشــهور آیالن را میبینیم که صورتش را بر زمین گذاشــته اســت و گویی که خوابیده
اســت ،ولی در واقع این تصویر این حقیقت را روشــن کرد که این آیالن نبود که خوابیده بود ،بلکه
وجدانهای بشری است که در برابر بحران انسانی سوریه واکنش کافی و مناسب انجام نداده است
و گامی برای حل این بحران برنمیدارد .آیالن به همراه مادر و برادر پنج ســاله خود و  9نفر دیگر در
یک قایقی که تالش داشت به سواحل یونان برسد غرق شــده بود .البته روشن است که آیالن تنها
کودکی نبود که قربانی جنگ و آوارگی ناشی از بحران سوریه شد؛ صدها هزار کودک سوری دیگر
نیز در اثر بحران آواره شدهاند و هزاران کودک و زن تاکنون جان خود را از دست دادهاند.
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به وجود آورده است .در سال  2015صدها هزار
پناهجوی ســوری در کنار پناهجویان دیگری
از کشــورهای بحرانزده دیگر ماننــد یمن به
ســوی اروپا ســرازیر شــدند .این پناهجویان
در شــرایط بســیار بد و خطرناک و بــا قایق یا
با روشهــای دیگر خود را به ســواحل یونان یا
مرزهای صربستان ،کوزوو و آلبانی میرسانند
تا از آنجا به اروپای غربی و کشــورهایی مانند
آلمان ،فرانســه و انگلیس وارد شوند .تا به امروز
صدها پناهجو در مســیر رســیدن به اروپا جان
خود را از دســت دادهاند .بحران پناهجویان در
سال  2015در بیشتر سال تیتر اول رسانههای
خبری جهان بود.
کوتاهی کشورهای اروپایی
بســیاری معتقدنــد پاســخ اروپا بــه بحران
پناهجویــان ناکافی و نامتناســب بــا بزرگی
بحران اســت .برای نمونه کورتلند رابینســون
( )Courtland Robinsonـ اســتاد مرکــز
تحقیقــات پناهجویــان و پاســخ بــه بحران
دانشــگاه جانز هاپکینز آمریــکا ـ میگوید که
به دلیــل مقدار کــم کمکهــای بینالمللی،
وضع پناهجویان در کشــورهایی مانند ترکیه
و لبنان بســیار بد اســت .به گفته وی سازمان
ملل متحد تاکنون تنها  37درصد از کمکهای
وعده داده شده را دریافت کرده است .او معتقد
است که راه حل بحران پناهجویان سوری ایجاد
موانع فیزیکی و برخورد پلیســی با پناهجویان
نیست .رابینسون میگوید« :اروپا باید ساختن
موانع با ســیم خاردار ،برخورد با پناهجویان با
ماشینهای آبپاش و گاز اشــکآور را متوقف
کند و درهای خــود را بــه روی پناهجویان باز
کند و به آنهــا بگوید ما به شــما حق زندگی و
کرامــت میدهیــم ».رابینســون میگوید بر
اســاس معاهدههــای بینالمللــی ،از جمله
معاهده دوبلین ،اولین کشوری که یک پناهجو
میخواهد در آن پناهنده شود باید او را بپذیرد.
در حالــی که بر اســاس تخمینهــای موجود
میلیونها ســوری آواره و بیپناه هستند .تعداد
کمی از آنها توسط کشورهای اروپایی پذیرفته
شــدهاند و آمریکا نیز تاکنون فقط هزار و 500
پناهنده سوری را پذیرفته است که در قیاس با
تعداد فراوان آوارگان رقم بسیار ناچیزی است و
ی رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
به نظر م 
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معتقدندپاسخ
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وظیفهدولتهادربرابرپناهجویان

در بیانیه نهضت بینالمللی صلیبسرخ و هاللاحمر بر این نکته تأکید شده است
که صرف نظر از اینکه پناهجویان از کجا و یا به چه دالیلی میآیند ،دولتها موظف
هستندبرایتأمینکرامتانسانهاوحفظجانآنهاتالشکنند.

بیانیه

کرامت انســانها و حفظ جان آنها تالش کنند و
محیطی مداراجویانــه برای آنهــا فراهم کنند.
همچنین باید به پناهجویان کمک شود در جامعه
میزبان ادغام شوند .بر اســاس این بیانیه ،تمامی
مسئوالن این زمینه ،از جمله مسئولین و مقامات
کشورهای مبدأ ،مقصد و کشــورهای مسیر عبور
پناهجویــان ،در برابر کرامت انســانی پناهجویان
و جلوگیری از به خطر افتادن جان آنها مســئول
هستند.

آغاز تراژیک سال2016

بیانیه نهضت صلیبسرخ و هاللاحمر برای نجات پناهجویان
مترجم:علی رستگار
نهضت بینالمللی صلیبسرخ و هاللاحمر ( )IFRCدر بیانیهای اعالم کردهاند که بیتفاوتی به رنج افرادی
که از خشونت ،درگیری ،فقر و آزار و اذیت فرار کردهاند ،زندگی این افراد را به خطر انداخته است .ابتدای سال
جدید میالدی وقتی انسانها از خواب بیدار شدند ،بار دیگر خبر مرگ کودکان در دریای مدیترانه را شنیدند.
در پنج روز ابتدایی ســال  2016دست کم هزار و  750تن در سواحل جزیره لســبوس یونان در (شمال شرقی
دریای اژه) توسط داوطلبان صلیبســرخ یونان نجات پیدا کردهاند .در هفته اول سال جدید میالدی بیش از
 30تن در جریان سفر از سواحل ترکیه به جزایر یونان غرق شدهاند .چند تن از جانباختگان کودک هستند.
آغازتراژیکسال2016
گری کونیل ـ معاون دبیــر کل نهضت بینالمللی
صلیبســرخ و هاللاحمر ـ گفت« :آغاز تراژیک
سال  2016نشان میدهد که درسهای دلخراش
سال گذشــته میالدی فراگرفته نشــدهاند .مرگ
دهها تن در مسیر رسیدن به اروپا با سکوت محض
مواجه شد .ما نمیتوانیم نســبت به این تراژدیها
بیتفاوت باشــیم ».وی افزود« :هــر روزه ،هزاران
نفر ،شامل نوزادانی بر روی کالسکه ،افراد کهنسال
بر روی ویلچر ،کودکان ،زنان و مردان زندگی خود
را به خطر میاندازند ،به امیــد اینکه هر جایی که
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سفرشــان به پایان میرســد ،از خانهای که آن را
ترک کردهاند امنتر است .ما باید به این بیتفاوتی
دهشــتناکی که نظارهگر مرگ و فقــدان زندگی
انسانهااستپایانببخشیم».
دولتها موظف به کمک ب ه پناهجویان
هستند
در ادامه بیانیه نهضت بینالمللی صلیبســرخ و
هاللاحمر بر این نکته تأکید شده است که صرف
نظر از اینکه پناهجویان از کجــا و یا به چه دالیلی
میآیند ،دولتها موظف هســتند بــرای تأمین

افزایششمارپناهجویان
بهرغــم پیشبینیهــا در مــورد اینکه شــمار
پناهجویان در ماه زمســتان کمتر خواهد شــد،
همچنان روزانه بیش از  3هــزار پناهجو وارد یونان
میشوند .صلیبسرخ یونان از سال  2015تاکنون
بــه دســتکم 188هزار نفــر در جزایــر کوش،
ساموس ،کیوس و لسبوس این کشور امدادرسانی
کرده اســت .کمکها شــامل کمکهای اولیه،
خدمات اورژانس و پشتیبانی روانی برای افرادی که
دچارتروماشدید،بودهاست.
درخطمقدمپاسخبهبحران
نهضتبینالمللیصلیبسرخوهاللاحمرهمواره
در خط مقدم پاسخ به بحران پناهجویان از ابتدای
این بحران بوده اســت .حدود  69هــزار داوطلب
به نقاط مختلف در  28کشــور اعزام شــدهاند و به
بیش از  550هزار پناهجو خدمت رســاندهاند .این
نهاد بینالمللی تاکنون کمکهــای مالی معادل
 70میلیون فرانک ســوئیس (حدود  70میلیون
و  200هزار دالر آمریــکا) برای امدادرســانی به
احتیاجات خانوادههای پناهجو و افراد آسیبپذیر
در اروپا جمعآوری کرده است .پویش «محافظت
از انســانیت ـ توقــف بیتفاوتــی» (Protect
 )humanity - Stop indifferenceنهضت
بینالمللی صلیبسرخ و هاللاحمر از عموم مردم
جهان ،نهادهای همکار و تصمیمســازان جهانی
میخواهد که به پویش محافظت از جان و کرامت
پناهجویان بپیوندند .محافظت از جان پناهجویان
باید در هر مرحله از مسیر سفر طاقتفرسای آنها
و بــدون هرگونه تبعیضی برای همــه پناهجویان
محقق شــود .نهضت بينالمللي صليبســرخ و
هاللاحمر در سال  1986و با همکاری  186کشور
عضو جمعیتهــای صليبســرخ و هاللاحمر
تشکلشدهاست.
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هـالل

هالل سرخ
در سوز سفید

خبرنجاتمادرونوزادتازهمتولدشدهاش
ازمیانبرفوکوالکتوسطنجاتگران
هاللاحمرتیتریکرسانههایداخلیدر
دیماه94بود
مرور

تبراساسفرهنگ
فعالی 
ایرانی-اسالمی

گزارش

سپاسازخدمات
بشردوستانه
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آن چه در هشتمین آیین
مروری بر گفته های دکتر سید
نکوداشت خدمات داوطلبانه و
امیر محسن ضیایی رئیس
واقفین جمعیت هالل احمر گذشت
جمعیت هالل احمر

کارخیربرایجبران
سال های دور از وطن
ی که
پای صحبت داوطلب 
برای انجام کارهای خیر به
ایران آمد

داوطلبان
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نهادی با سوابق درخشان

مرور

هاللاحمر،نهادیباسوابقدرخشانداوطلبانهاستولذابایددراینزمینهبسیار
عمیقعملشود.توجهبهانجامفعالیتهایداوطلبانهمتناسببافرهنگ،آداب
ورسومایراناسالمیودراصلبرندسازیفعالیتهایداوطلبانهضروریاست.

فعالیتهایداوطلبانهبراساس
فرهنگ ایرانی  -اسالمی

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

هاللاحمر
بایدهدایت
فعالیتهای
داوطلبانهدر
کشور را عهدهدار
شود و البته از
ظرفیتهایسایر
دستگاههای
خدمترسان
برایتوسعه
فعالیتهای
داوطلبانهبهره
ببرد
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رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه ســامت
معنوی در دنیا امروز بســیار مورد توجه قرار گرفته
است ،افزود :دانشــمندان معتقدند که بشر در ذات
خود بخشــندگی خداوند را به ارث برده و باید این
بخشــندگی در وجود بنده بروز کنده تا انســان به
سالمت کامل برســد.وی خاطرنشان کرد :خدمات
داوطلبانه و بخشندگی بیش از هر چیزی به خو ِد فرد
خدمت میکند و بههمین دلیل است که کار خیر به
هیچ دینی منحصر نشده و در سراسر دنیا مشاهده
میشود.ضیایی با اشاره به اینکه خدمات داوطلبانه
در جامعه ،ایجاد سرمایه اجتماعی میکند ،تصریح
کرد :اقدامــات داوطلبانه در ســطح جامعه روحیه
بخشــندگی را تزریق کرده و وحــدت اجتماعی را
بهدنبال دارد و از جداشدگی جوامع که یک آسیب
اســت جلوگیری میکند.رئیــس جمعیت هالل
احمر با اشاره به اینکه کســی که خدمت داوطلبانه
میکند هیچ گاه به دیگران آســیب نمیزند و این
فرهنگ را نشــر میدهد ،خاطرنشان کرد :سالمت
اجتماعی جامعه در گرو این گونه اقدامات اســت.
وی عنوان کرد :خدمت داوطلبانه و خدمت موظف
بسیار متفاوت اســت چراکه در خدمت داوطلبانه
فرد بینقص و در کمال مهربانی وظیفه خود را انجام
میدهد که خود این خدمــت جلوههای گوناگون
داشته و تنها منحصر به بخشندگی مالی نمیشود.
ضیاییخاطرنشانکرد:خدمتداوطلبانهدرجامعه
نفی خشونت میکند و ســبب میشود جامعه نرم
شده و زاویههایش کند شود و هم در بعد اجتماعی
وهمبعدفرهنگیبسیارمؤثراست.

«برندســازی» در انجام فعالیتهای
داوطلبانه
دکتر سید امیر محســن ضیایی در جلسه شورای
معاونین جمعیت هاللاحمر پــس از ارایه گزارش
عملکــرد یکســاله حــوزه جــذب و داوطلبی از
ســوی رئیس ســازمان داوطلبان ،ضمن تشکر از
اقدامات ســازمان داوطلبان بهویــژه در طرح ملی
سالمتیاران که مورد استقبال بسیار خوب وزارت
بهداشــت هم قرار گرفته است ،با اشــاره به اینکه
جمعیتهای ملی با توجه به فعالیتهای داوطلبانه
خود شناختهشده هستند ،گفت« :هاللاحمر باید
هدایت فعالیتهای داوطلبانه در کشور را عهدهدار
شــود و البته از ظرفیتهای ســایر دســتگاههای
خدمترسان برای توســعه فعالیتهای داوطلبانه
بهره ببرد ».او با اشــاره به اینکــه هاللاحمر باید
مرجع فعالیتهای داوطلبانه باشــد ،افزود« :بر این
اساس تشکیل باشــگاهی با حضور افراد برجسته
کشــور که مورد اعتماد مردم هستند و بهرهمندی
از توان افراد این باشــگاه برای جذب هرچه بیشتر و
توســعه فعالیتهای داوطلبانه ضروری است».به
گفته دکتر ضیایی ،جمعیــت هاللاحمر ،نهادی
تخصصی و با ســوابق درخشــان داوطلبانه است
و لذا باید در این زمینه بســیار هدایتشده و عمیق
عمل شود و بســترهای گســتردهای را برای انجام
فعالیتهایداوطلبانهایجادکرد.دراینزمینهتوجه
به انجام فعالیتهای داوطلبانه متناسب با فرهنگ،
آداب و رســوم ایران اســامی و در اصل برندسازی
فعالیتهایداوطلبانهضروریاست.

«ساعتصفر»برایبحرانپایتخت
دکتر سید امیر محسن ضیایی ضیایی یک بار دیگر
نسبت به عدم آمادگی ابرشــهر تهران هشدار داد .او
با اشــاره به اهمیت آموزش در مرحله کاهش خطر
در اولویــت قرارگرفتن آن را الزم دانســت و گفت:
«کارهایی که ما انجام میدهیم نیاز به زمان زیادی
دارد؛ اما در عین حال آمــوزش به مردم باید در زمان
کمتری انجام شــود؛ چراکه اگر مــردم اطالعات
و آگاهی خوبی داشــته باشــند طبیعی اســت که
میتوانیمخطررابهمیزانزیادیکاهشدهیم».
دکتر امیرمحســن ضیایی ضمن هشــدار نسبت
به آماده نبودن تهران برای حوادث بســیار بزرگ،
حضورتمامدستگاههایکشوردراینموضوعراالزم
دانســت و گفت« :تهران یک ابرشهر است و مسائل
آن با بسیاری از مناطق کشور متفاوت است .موضوع
ابرشهری در همه جای دنیا مورد توجه است و تهران
یکی از شهرهایی است که مورد مطالعه سازمان ملل
و صلیبسرخ قرار گرفته اســت .وضع تهران خاص
اســت .کاهش خطر و عوارض ناشی از آن مهمترین
نکتهای است که در این موضوع وجود دارد و مستلزم
کار بسیار بزرگی است ».رئیس جمعیت هاللاحمر
با تأکید بر اینکه در صورت وقوع حادثه برای تهران،
ناگزیر همه کشــور باید درگیر حل آن شوند ،اظهار
کرد« :به همین جهت مــا باید در محلهها تیمهایی
داشته باشــیم که حتی قبل از رســیدن نیروهای
امدادی ،هنگام وقوع حادثه وارد عمل شوند .در زمان
مقابله با خطر نیز باید با همکاری ســایر سازمانها
عمل کنیم؛ چراکه این موضوع ملی بوده و از ظرفیت
هاللاحمر یا هر ارگان دیگری به تنهایی خارج است
وهمهکشوربایددرگیرباشند.بههمینمنظوربرای
امدادرســانی بهموقع به حوادث احتمالی پایتخت،
استانهای معین آن تعریف شدهاند ».او همچنین
به مانور «ســاعت صفر» در تهران از سوی جمعیت
هاللاحمر که چندی پیش در نقاط مختلف استان
تهران برگزار شد ،اشــاره کرد و گفت« :مانور ساعت
صفر برای بررســی پاســخ ما در زمان وقوع زلزله و
شناسایی ســریع محل در زمان بحران برای ایجاد
اردوگاه موقت بود ».رئیس جمعیت هاللاحمر در
پایانصحبتهایشگفت«:درمجموعبایدگفتکه
آمادگیها برای حوادث بزرگ و خیلی بزرگ کافی
نیست و هم ه دستگاههای کشــور باید حواسشان
جمع این موضوع باشــد و این موضوع هم شوخی
نیست».
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نقطه عطف

رئیسسازمانداوطلبان بااشارهبهاینکهرشدوشکوفاییدرجامعهبااستفادهاز
توانونیرویآحادشــهروندانممکنخواهدشــد،گفت«:همینامرخطیرنقطه
عطفورودجمعیتهاللاحمربرایتدبیرنیرویاندیشهوبینشایرانیاناست».

سپاس از خدمات بشردوستانه

آن چه در هشتمین آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه و
واقفین جمعیت هالل احمر گذشت

هشــتمین آیین نکوداشــت خدمات داوطلبان و واقفان برتر جمعیت هاللاحمر 30
ام آذرماه با حضور وزیر بهداشــت ،رئیس جمعیت هاللاحمــر ،نماینده ولیفقیه در
هاللاحمر و جمعی از هنرمندان و ورزشکاران داوطلب در تاالر اندیشه حوزه هنری با
حضور  700نفر از اعضا و داوطلبان برتر استانهای سراسر کشور برگزار شد.

در این مراســم دکترحســن قاضیزادههاشمی به
عضویــت افتخاری ســازمان داوطلبــان جمعیت
هاللاحمر درآمــد و همچنین حســن جوهرچی
هنرمند داوطلب هاللاحمر بهعنوان «سفیر صلح»
درجمعیــتهاللاحمرانتخابشــد.دراینآیین،
تفاهمنامههمکاریبینجمعیتهاللاحمرووزارت
بهداشــت در زمینه اجرای طرح «سالمت یاران» به
امضایسیدحسنقاضیزادههاشمی؛وزیربهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و سیدامیرمحسن ضیایی؛
رئیس جمعیت هاللاحمر رسیده و همچنین نقشه
راهاقداماتاجراییطرحرونماییگردید.
مزایایاجتماعیخدماتداوطلبانه
دکتر سیدامیرمحســن ضیایــی ،رئیس جمعیت
هاللاحمر در این مراســم با اشــاره به روزجهانی
داوطلب که هرساله 5 ،دسامبر در دنیا جشن گرفته
میشود ،بیان کرد« :مجمع عمومی جهانی از همه
دولتها خواســته تا از همه خدمات بشردوستانه
داوطلبان نیکوکار تقدیر به عمل آیــد ».او با تأکید

بر اینکه انجام خدمــات داوطلبانه موجب افزایش
مهارتها میشود ،عنوان کرد« :انجام فعالیتهای
داوطلبانــه موجب بــروز رضایتمنــدی در افراد
میشــود و این بزرگترین بهرهای است که هر فرد از
انجام فعالیتهای داوطلبانــه خواهد برد ».رئیس
جمعیت هاللاحمــر با بیان اینکــه این جمعیت
به دنبال یک نیــت خیر ایجاد و توســعه پیدا کرد،
گفت« :قلب و مرکز جمعیــت هاللاحمر خدمات
داوطلبانه است ».ضیایی اضافه کرد« :باید بستری
آماده کنیم که مردم بتوانند کمک کنند ،رونمایی
از سند «ســامت یاران» یکی از اقداماتی است که
با نهادینهشدن آن بســیاری از فعالیتها در بخش
درمانیبهعهدهداوطلبانهاللاحمرخواهدبود».
توجهبهامورازرویمهروخردورزی
حجتاالسالموالمســلمین معزی هم با نکوداشت
خدمات داوطلبان و نیکوکاران در هاللاحمر بیان
کرد« :همه انســانها باید توجه به سفارش پیامبر
بر «کوشــش مهرورزانه» اهتمــام بورزند و به همه
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امور از روی مهر ،عالقه ،عشــق به حقیقت مطلق و
خردورزی توجــه کنند ».او تأکید کــرد« :این نوع
اهتمام ورزیدن باید در قالب ادا کردن حق خانواده
و حق نیازمندان باشد که شناخت نیازمندان باید از
طریق سازمانهایی چون سازمان داوطلبان انجام
شــود ».نماینده ولیفقیه در هاللاحمــر با بیان
اینکه ســازمان داوطلبان برچندین محور استوار
است ،اظهار داشت« :این ســازمان بر پایه مهارت،
مشــارکت و حمایت مالی به کمک جامعه میآید
و بسیاری از مشــکالت ازجمله بیکاری را برطرف
میکند».حجتاالسالموالمسلمینمعزیدرپایان
با تجلیل از اعضای داوطلــب گفت« :من برای همه
این خدمتگزاران داوطلب که در ســامت و توسعه
سالمت انسانها مبنی بر رشد اندیشهها و سالمت
جســمی تالش میکنند و زمینه را برای مســائل
انساندوســتی فراهم و خدمت به انساندوستی را
گسترشمیدهند،آرزویتوفیقمیکنم».
شکوفاییجامعه
فرح ناز رافــع  ،رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت
هاللاحمر هم با اشــاره به اینکه رشد و شکوفایی
درجامعه با استفاده از توان و نیروی آحاد شهروندان
ممکن خواهد شــد ،افزود« :همین امر خطیر نقطه
عطف ورود جمعیت هاللاحمر برای تدبیر نیروی
اندیشــه و بینش ایرانیان اســت » .رئیس سازمان
داوطلبانهاللاحمرخاطرنشانکرد«:بایدپذیرفت
که در موقعیت حساس کنونی ارتقای ارتباطات در
قالبشبکههایاجتماعی،ربایشافکارنابانسانیو
اسالمیشهروندانایرانیراتسریعکردهاست».

حجتاالسالم
والمسلمین
معزی:همه
انسانهاباید
توجه به سفارش
پیامبربر«کوشش
مهرورزانه»اهتمام
بورزند و به همه
امور از روی مهر،
عالقه،عشق به
حقیقتمطلقو
خردورزیتوجه
کنند
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محمدرضایی،پرستار33سالهنیشابوریبهعلتخدمترسانیبه
یکبیمارمبتالبهآنفلوانزای، H1N1خودنیزمبتالبهبیماریشدو
جان خود را از دست داد.

نشستتخصصیمدیرانستادیوعاملاستانهایجمعیتهاللاحمرووزارتبهداشت،
درمانوآموزشپزشکیبهمنظوربحثوبررسیپیراموناجرایطرح«سالمتیار»،باحضور
رئیسجمعیتهاللاحمر،معاوندرمانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،رئیس
سازمانداوطلبانجمعیتهاللاحمرو...برگزارشد.
هشتمینآییننکوداشتخدماتداوطلبانوواقفانجمعیت
هاللاحمرسراسرکشور.
همزمانباسالروز
وقوعزلزلهبم،باحضور
دکترضیاییدرکرمان،
کلینیکویژهتخصصی
دندانپزشکیومرکز
تخصصیفیزیوتراپی
هاللاحمرایناستان
افتتاحشد.

بههمراهمعاونینوپرسنلحوزهامورجوانانوشعبههاللاحمرشهرستانسنندجبستههایکمک
آموزشیوهدایاییبهکودکانمحروماهداشد.دکترخدابندهلومدیرعاملجمعیتهاللاحمر
استانکردستانراهاندازیکانونهایغنچههایهاللراپشتوانهایقویبرایهاللاحمردانست.

امضایتفاهمنامههمکاریبینهاللاحمروشهرداریتهران؛این
تفاهمنامهبرهمکاریبیشترجمعیتهاللاحمروشهرداریتهرانتأکیددارد.
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عکـس خـبر
مادرونوزادتازهمتولدشدهاشکهدرمیانبرفهایمناطق
شمالغربکشورگرفتارشدهبودندباعملیاتچندتیم
نجاتگرهاللاحمر،رهایییافتند.

بازدیدوزیربهداشتودرمانازبیمارستانهاللاحمرایراندرلبنان

برگزارینخستینجلسهشورایفرهنگیجمعیتهالل
احمردرسال94؛تأکیدبرضرورتتبیینمسائلفرهنگی
برایجوانان.
حسیناکبریسرپرست
جمعیتهاللاحمر
شهرستانسرایاناز
اهدایبیشاز 60واحد
خونسالمدراین
شهرستانخبرداد.

معاونامدادونجاتجمعیتهاللاحمرگلستانازنجات۶۰کوهنوردگمشدهدر
ارتفاعاتدوزینشهرستانمینودشتخبرداد.

امدادرسانیبههموطنانوخانوادههایگرفتاردربرفوکوالک.
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بهترین محل برای خدمت

ازدیدنخوشحالیدیگرانواینکهدرجمعیتهاللاحمرفرصتیبهدستآوردهتا
اززمانوظرفیتمالیخوددرراهخیراستفادهکندخرسنداست.تاکیدمیکندهالل
احمربهترینجابرایکسانیکهمیخواهندبهمردمشانخدمتکنند.

داوطلبان

کارخیربرایجبران
سالهایدورازوطن

پای صحبت داوطلبی که برای انجام کارهای خیر به ایران آمد
فاطمه صادقی

قربان محمدی شاه نظری از اهالی روستای کملر شهرستان گمیشان در اســتان گلستان است .اهل تسنن است و
دانش آموخته رشته الهیات ،پیشه اصلی اش کشــاورزی و دامداری است .دو فرزند و سه نوه دارد .اگر سراغش را از
اهالی روستا بگیرید همه او را می شناسند .مردی که با وجود گذشت  30ســال زندگی در خارج از کشور ،دوباره به
زادگاهش بازگشته و از خداوند  10سال عمر خواسته تا سال هایی را که نبوده با وقف دارایی و توان خود در جمعیت
هالل احمر جبران کند .وضعیت مالی خوبی دارد؛ خانواده اش را همراهانی می داند که در راه نیک با او هســتند و به
اندک مالی از این اموال قناعت کرده و بقیهاش را گذاشته اند برای کار خیر.
سال  92قربان محمدی شــاه نظری بعد از 30
ســال از کانادا به زادگاهش می آیــد .در تمام
این مدت دلش برای مــردم زادگاهش و کمک
به آن هــا می تپیــد؛ در طول این ســال ها در
برنامه هــای نیکوکارانــه صلیب ســرخ کانادا
مشارکت داشــته و هنوز هم با بعضی از خیرین
شــهرش در ارتباط اســت .خودش می گوید:
« از زمانی که خودم را می شناســم در کارهای
خیر داوطلب می شــدم .به خاطر همین هم در
اولین روزهای ورودم به شــهر ،با چند نفر دیگر
از خیرین آشنا شدم و بعد از گفتن چند کالمی،
کانون جذب نیکوکاران و داوطلبان برای کمک
به توســعه خدمات بهداشــتی و درمانی مردم
استان گلستان در خانه داوطلب جمعیت هالل
احمر را راه انداختیم».
مهر ماه سال گذشته آن ها نتیجه این همدلی را
با ساخت نخستین خانه سالمت و امید در سطح
کشور جشن گرفتند ،این خانه شد مرکزی برای
غربالگری ســرطان ،آموزش های پیشگیرانه ،
خدمات فیزیوتراپی و پایش سالمت شهروندان.
ردپایی از کارهای نیک
اعضای این خانــه تالش زیادی کــرده اند تا از
منابع طبیعی غرب استان گلستان  15 ،هکتار
زمین بگیرنــد .از اطرافیان هم برای ســاختن
دهکده بیــن المللی امداد و نجات شهرســتان
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گمیشــان پول جمع کردند ،شــاه نظری می
گوید«:کسانی که از این اقدام مطلع می شوند،
وقتی از آنها می خواهیم تا آســتین باال بزنند و
وارد این وادی شوند ،بی درنگ می پذیرند چون
قرار اســت در این دهکده اردوگاهی با ظرفیت
 500چــادر ایجاد کنیــم که بتوانــد در مواقع
حادثه حتی به کشورهای همسایه هم سرویس
دهد و در شــرایط عادی بوســتانی با صفا شود
برای خانواده ها».
جذب خیرین
او توانسته  30نفر از خیرین را با خودش همراه
کند تا با تهیه زمین  2هکتاری در بندر ترکمن
و صــرف هزینه یــک میلیــارد و  200میلیون
تومانی  ،کلنگ بنای مرکز جامع پیشــگیری و
کنترل ســرطان را زمین بزنند تا دو سال دیگر
که ساخت و تجهیز آن کامل و محلی شود برای
تسکین آالم بیماران .با ســاختن  2مهمانخانه
،یکی برای پزشــکان داوطلب و متخصص که از
شــهرهای دیگر به این مرکز می آیند  ،یکی هم
برای همراهان بیمار.
او معتقــد به باقــی گذاشــتن رد پاهای خوب
گ تری در فکر
در زندگی اســت و کارهای بزر 
دارد ،برنامههایی که او را به خواسته مشترکش
با خیرین ســامت جمعیت هالل احمر استان
میرســاند؛ تاســیس مجمع خیرین داوطلب ،

ساختن مراکز درمانی متعدد و. ...
بهترین جا برای خدمت به مردم
از دیدن خوشحالی دیگران و اینکه در جمعیت
هالل احمر فرصتی به دســت آورده تا از زمان
و ظرفیت مالی خود در راه خیر اســتفاده کند
خرســند اســت .برای همین اســت که تاکید
می کند این ســازمان جمعیتی جهانی اســت
و بهتریــن جا برای کســانی که مــی خواهند
به مردم شــان خدمت کننــد؛ آرزو می کند « :
ای کاش نحوه فعالیت خیریه در این ســازمان
بیشــتر از این ها از حالــت اداری بیرون بیاید و
شــکل مردمی تر به خودش بگیرد تــا از برنامه
های جهانی فاصله زیادی نداشته باشد ».قربان
محمد شاه نظری می گوید بهتر از این جا برای
کمک موثر و مفید سراغ ندارد  ،آن هم در استان
خودش که فهمیده آســیب پذیر ترین اســتان
کشور از نظرشــیوع سرطان اســت .میگوید
دلش خوش اســت به ســاختن مراکز درمانی،
به آرامشــی که از روی هم نشســتن آجرها و
باال رفتن دیوارها میگیــرد ،از حس خوبی که
بیماران نیازمند به او میدهند و ذکر خیری که
از او میکنند.
خوبی ها هیــچگاه فراموش نمیشــود ،گرچه
مردم گاهی فراموشــش میکنند ،ولی خداوند
حافظــه ای تمامعیــار دارد .شــاه نظری می
گوید «:بنــا به فرمــوده پیامبر اســام (ص) ،
«بهترین شما کسانی اســت که نفعش به مردم
بیشــتر باشــد» ،بنابراین هرکس معتقد است،
باید در این قســم از فعالیت ها موتور ســرخود
باشــد یا حداقل ضرری به کسی نرساند ».و این
همان منبع خروشان نیکی اســت که هر چه از
آن بیشتر ببرند ،بیشتر میجوشد و افزون تر می
شود.
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خانـواده
مسیرسعادت

روشهایاستحکامخانوادهازمنظر
اسالمكداماست؟

یادداشت

سعادت
حقیقی

نگاه

پرسشاز
زندگی
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روشهای استحکام خانواده از
منظر اسالم كدام است؟

تأملی در مفهوم «فلسفه و
هدف زندگی»

خانوادهایشاد
پر از حس زندگی
با دکتر غالمعباس خراسانی
درباره اصول زندگی بهتر

رفتار شناسی
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نظاممطلوبخانواده

یادداشت

نظام مطلوب خانواده در اســام در راستای رســیدن انســانها به بندگی خداوند،
مجموعهای از اهداف ثانوی را دنبال میکنــد که از مهمترین آنها میتوان به آرامش
درونیهمسران،پرورشفرزندانسالمورشدمعنویاعضایخانوادهاشارهکرد.

سعادتحقیقی

روشهای استحکام خانواده از منظر اسالم كدام است؟
حجتاالسالم والمسلمین حسین بستان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
خانواده ،نهاد اجتماعی جهانشمولي است که بهرغم کوچک بودن ،دارای آثار و کارکردهای پردامنه زیستی،
روانی ،دینی ،آموزشی ،تربیتی ،جمعیتی ،اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی است .تأثیر آشکار و پنهان خانواده
بر دیگر نهادهای اجتماعی و متقاب ً
ال تأثیرات گوناگون آن نهادها بر خانواده ،باعث شده است که اندیشمندان
حوزههای مختلف علوم انســانی ،و نیز سیاســتگزاران و برنامهریزان اجتماعی ،به طور فزاینده به مسائل
خانواده عالقه نشان دهند .در این یادداشت دیدگاه اســام در مورد خانواده و استحکام آن به صورت اجمالی
بررسی میشود.
اسالم ،به عنوان جامعترین دین الهی ،تعریفی از
سعادت حقیقی انسان و راه وصول به آن ارائه داده
که بر همه کنشها و روابط انسانی در همه حوزهها
از جمله حوزه خانواده سایه میافکند و آنها را در
مســیر خاصی هدایت میکند .از دیدگاه اسالم،
سعادت انســان در بندگی خداوند و قرب او تبلور
مییابد که هدف غایی در نظام مطلوب اسالم تلقی
میشــود .بدین ترتیب خرده نظامهای مطلوب
اسالم در حوزههای خانواده ،اقتصاد ،سیاست و ...
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ضمن آنکه هر یک اهداف خــاص خود را دنبال
میکنند ،در نهایت ،در راســتای تحقق بخشیدن
به هدف غایی یادشده طراحی شدهاند که بازتاب
این امر را میتوان در مبانی و مفروضات ارزشی این
نظامها از یک سو و روشهای دستیابی به اهداف از
سوی دیگر مشاهده کرد .در ضمن ،مجموعهای از
مبانی هستیشناختی در نظامهای مطلوب اسالم
مفروض گرفته شده که هم در مبانی ارزشی و هم
در روشها تأثیرگذارند.

اهداف خانواده در اسالم
نظام مطلــوب خانواده در اســام در راســتای
رسیدن انســانها به بندگی خداوند ،مجموعهای
از اهداف ثانوی را دنبــال میکند که از مهمترین
آنها میتوان به آرامش درونی همسران ،پرورش
فرزندان ســالم و رشــد معنوی اعضای خانواده
اشــاره کرد .این نظام ،تفاوتهــای طبیعی زن
و مرد را به عنوان یک مبنای انســان شــناختی
مفروض میگیرد ،ضمن آنکه بر مبانی ارزشــی
خاصی استوار است که پذیرش پارهای تمایزهای
جنســیتی در نقشهای زن و مــرد ،از مهمترین
آنهاست .نگرش اصالت جمعی نیز یکی از مبانی
ارزشــی دیدگاه اسالم اســت که نفی ارزشهای
فردگرایانه را در پی دارد.
در ارتباط بــا روشهای نظام خانواده اســامی،
برای دســتیابی به اهداف مورد نظر با مجموعهای
گسترده و هماهنگ از روشهای تحکیم خانواده
روبهرو میشــویم که اغلب در قالب رهنمودهای
وجوبی و اســتحبابی ارائه شــدهاند .گذشــته از
تقویت ایمان و اخالق که برجســتهترین روش در
این نظام است ،اسالم بر روشهایی مانند تقدس
بخشیدن به ســنت ازدواج ،افزایش آگاهیهای
زناشــویی ،تشــویق واقعنگــری و اجتنــاب از
گرایشهای رمانتیک ،کاهش خردمندانه ســن
ازدواج ،ارضای صحیح نیازهای جنسی و عاطفی،
تقویت محبت متقابل همسران ،تقویت مناسبات
خویشاوندی ،فراهم کردن حمایتهای اجتماعی
و حکومتی برخانــواده و مبارزه بــا الگوهای ضد
خانواده از قبیل تجردگزینی ،روابط آزاد جنســی
و همجنسگرایــی تأکید کرده اســت .بنابراین
بحث و بررسی پیرامون خانواده در اسالم با توجه
به کارکردهای حیاتی خانواده و با عنایت به غنای
آموزههای اســام در این زمینــه ،به خودی خود
دارای اهمیت اســت .اما آنچه اهمیت موضوع را
دوچندان میکند ،تهدیدها و آســیبهایی است
که در دهههای اخیر نهاد خانواده را به طور جدی
به چالش کشــیده و پیامدهای منفی شــدیدی
برای آن به بارآورده اســت .به طور خاص نادیده
گرفتن یا انکار تفاوتهــای طبیعی زن و مرد و در
نتیجه ،مقابله با هرگونه تمایز جنسیتی بین زنان
و مردان در زمینه حقوق و مسئولیتها و کوشش
براي حذف این تمایزهــا ،غلبه رویکرد حقوقی به
حل مسائل و مشــکالت خانواده و کمرنگ شدن
رویکرد اخالقمحور و همچنین روند روبهرشــد
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غیرت،حسادتنیست

غیرت نه از مقوله حسادت است و نه از خودپرستی ،بلکه به عنوان یک ویژگی فطری
در مردان ،با تأثیر دو جانبهای که بر مرد و زن میگذارد ،پیوند آنها را محکمتر میکند؛ از
یکسومردراازرویآوردنبهزناوروابطنامشروعبازناندیگربازمیدارد.

رفع محدودیتهای ارتبــاط بین مردان و زنان در
محیطهای عمومی و گسترش روابط آزاد جنسی،
از بارزتریــن ایــن تهدیدها و آسیبهاســت که
نخســت ،جوامع غربی و پس از آنها دیگر جوامع
را همچون توفانهای ســهمگین درنوردیدهاند.
شــگفتآور آنکه این رویکردهای نظری و عملی
ضد خانواده معموالً از پشتوانه نظریههای به ظاهر
علمی برخوردار بودهاند و با بهرهگیری از اهرمهای
سیاســی و حقوقی ،از جمله معاهدات بینالمللی
بعضاً الزامآور ،مســیر گســترش خود را به همه
جوامع هموار کرده اند.
پیدایش نهاد خانواده
براساس نظریه فطرت خانوادهگرایی ،انگیزههای
عاطفی دارای منشــأ فطری در گرایش دو جنس
مذکــر و مؤنــث در تشــکیل خانــواده دخالت
«و ِم ْن آيَاتِ ِه
داشتهاند .آیه  3سوره روم میفرمایدَ :
أَ ْن َخ َل َق ل َ ُكم ِّم ْن أَنف ُِس ُك ْم أَ ْز َو ًاجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِل َ ْي َها َو َج َعلَ
ــو َّد ًة َو َر ْح َمةً» ،آفرینش همســران برای
ب َ ْينَ ُكم َّم َ
آرامش یافتن آنان در کنار یکدیگر را از نشانههای
الهی معرفی کرده و ایجاد زمینههای مهر و مودت
«ج َع َل» به خداوند اسناد داده
میان ایشان با واژه َ
شده است که بر خاســتگاه فطری كشش متقابل
زناشــویی داللت دارد ،همچنیــن مدلول برخی
روایات آن اســت که کشــش متقابل جنســی و
عاطفی زن و مرد از آغاز آفرینش انســان ،یعنی از
زمان آدم و حوا وجود داشته است.
استحکام خانواده
نظریه فطرت خانوادهگرایی سه دسته از عوامل را
در اســتحکام خانواده مؤثر میداند که در ادامه به
بررسی آنها میپردازیم:
الف) عوامل اولیه اتحاد خانوادگی
مقصــود از عوامل اولیــه ،بنیادیتریــن عوامل
استحکام خانواده است .برحســب نظریه فطرت
خانوادهگرایــی ،عوامل اولیه همــان تفاوتهای
طبیعی زن و مرد ،شــامل تفاوتهای جســمی و
عاطفیاند کــه باعث نیاز و وابســتگی متقابل دو
جنس به یکدیگر میشــوند و از این طریق نقش
اصلی را در به هم پیوســتگی و اتحــاد زن و مرد
ایفا میکنند .عالمه طباطبایــی در بیان اهمیت
پــارهای از این عوامــل اولیه؛ یعنــی تفاوتهای
زیستشناختی زن و مرد در زمینه تولید مثل و اثر
آنها در شکلگیری و استحکام پیوند خانوادگی

مینویســد« :هر یک از زن و مرد به دستگاه تولید
مثل خاصی مجهز شده اســت به گونهای که در
عمل ،هر یک کار دیگری را تکمیل میکند و تولید
نسل برآیندی از مجموع آن دو است؛ پس هر یک
از زن و مرد فینفسه ناقص و نیازمند دیگری است
و از مجموع آن دو ،یــک واحد تام به وجود میآید
که میتواند تولید نســل را موجب شود .به دلیل
همین نقص و نیازمندی اســت که هر یک از آن
دو به سوی دیگری کشیده میشود تا با پیوند با او
آرامش یابد ،زیرا هر ناقصی مشتاق کمال خویش
است و هر نیازمندی به کسی یا چیزی مایل است
که نیاز او را برطرف کند( ».طباطبایی ،المیزان فی
تفسیر القرآن ،ج  ،16ص )166
در همین راســتا نقش غیرت در تقویت پیوند زن و
شوهر مورد تأکید قرار میگیرد .غیرت نه از مقوله
حسادت است و نه از خودپرســتی ناشی میشود،
بلکــه به عنــوان یک ویژگــی طبیعــی و فطری
در مــردان ،با تأثیــر دو جانبهای که بــر مرد و زن
میگذارد ،پیوند آنها را محکمتر میکند؛ از یکسو
مرد را از روی آوردن به زنا و روابط نامشروع با زنان
دیگر باز میدارد که امام علی(ع) در جمله گهرباری
فرمودند« :شــخص غیرتمند هرگز زنا نمیکند»،
و از سوی دیگر به عنوان ســپر حفاظتی طبیعی،
امنیت جنسی زن را افزایش میدهد.
ب) عوامل ثانویه اتحاد خانوادگی
مقصود از عوامل ثانویه ،عواملي است كه در اتحاد
خانوادگی ،بهویژه در تقویت و اســتمرار آن نقش
دارند؛ رفتارهای ارادی یا ســاختارهایی است که
از سویی ریشــه در ویژگیهای فطری زن و مرد،
یا همان عوامل اولیه دارند و از ســوی دیگر ،تحت
تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرند.
بر حسب نظریه فطرت خانوادهگرایی ،تقسیم کار
جنســی در خارج از چارچوب ازدواج ،مهمترین
عوامل ثانویه قلمداد میشوند .این عوامل از طریق
دو مکانیزم مختلف بــر اتحــاد خانوادگی تأثیر
میگذارند:
ـ فراهم کردن زمینه ارضای نیازهای جنســی و
عاطفی متقابل زن و مرد.
ـ تداوم بخشیدن و احیاناً تشدید نیازهای جنسی،
عاطفی و معیشتی متقابل زن و مرد.
نقــش سرپرســتی مــرد در خانواده نیــز عامل
ثانوی دیگری برای اتحاد خانوادگی اســت که با
تفاوتهای طبیعی زن و مرد ،بهویژه میل مرد به
تســلط ظاهری بر زن و میل زن به انقیاد در برابر
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مرد و حمایت شدن از ســوی او ،انطباق دارد و در
جهت ارضای این نیازهــای عاطفی متقابل عمل
میکنــد .برخی معتقدند زن به حســب طبیعت
خود ،مدیریت مرد را میپذیــرد و صفت آمریت
را در مرد دوســت میدارد ،مگــر در مواردی که
شخصیت او مورد تحقیر قرار گیرد.
خودداری از روابط و التذاذات جنســی در خارج
از چارچوب ازدواج نیز عامل ثانوی دیگری اســت
که از طریق تشدید نیازهای جنسی و عاطفی زن
و مرد به یکدیگر ،به افزایش میزان پیوســتگی و
اتحاد خانوادگی کمک میکنــد .به طور کلی هر
چه مردم جامعــهای به این خــودداری پایبندتر
باشــند ،پیوندهــای خانوادگــی در آن جامعه از
استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود و برعکس،
به میزانی کــه آزادیهــای جنســی در جامعه
گسترش یابد ،پیوند خانوادگی سستتر خواهند
شد.
ج) عوامل پشتیبان
عوامل پشتیبان ،به عوامل انگیزشی یا بازدارندهای
اشــاره دارد که فاقد خاســتگاه طبیعی بوده و به
عوامل تربیتی و محیطــی باز میگردد و در جهت
تقویت پیوندهای خانوادگی عمل میکند ،گرچه
برای ایفــای هرچه بهتر این نقــش باید با عوامل
طبیعی اولیه و عوامــل ثانویه هماهنگ باشــد.
آگاهیبخشی ،تربیت اخالقی و جنسیتی ،تدابیر
حقوقی ،حمایت اجتماعــی و کنترل اجتماعی از
مهمترین عوامل پشتیبان به شمار میروند که هر
کدام شاخههای متعددی را در برمیگیرد:
در بُعد آگاهیبخشی میتوان به مواردی همچون
آمــوزش حقوق خانــواده ،آمــوزش تفاوتهای
طبیعی زن و مرد ،آموزش مهارتهای ارتباطی به
همسران و همچنین آموزش مجموعه ارزشهای
خانوادهگرایانــه ،از جملــه ارزشهــای ناظر به
تشکیل خانواده و صیانت آن ،اهتمام به نقشهای
همســری ،مادری و پدری ،احترام و رسیدگی به
والدین و خویشاوندان و  ...اشاره کرد.
در ارتبــاط با تربیت اخالقی ،نقــش این عامل در
اصالح فرد ،خانواده و جامعه در چارچوب اندیشه
دینی به حدی روشــن اســت که میتوان آن را
پیشفرض هر اندیشمند دینی تلقی کرد ،هر چند
به آن تصریح نکرده باشــد .در بُعد تدابیر حقوقی،
نقش قوانین و مقــررات حکومتــی در تقویت یا
تضعیف پیوندهای خانوادگی با تجارب بیشــمار
تأیید شده است.

اسالم بر
روشهایی
مانندتقدس
بخشیدنبهسنت
ازدواج ،افزایش
آگاهیهای
زناشویی،تشویق
واقعنگری
و اجتناب از
گرایشهای
رمانتیک،کاهش
خردمندانهسن
ازدواج ،ارضای
صحیحنیازهای
جنسیوعاطفی،
تقویتمحبت
متقابلهمسران،
تقویتمناسبات
خویشاوندی و ...
تأکید کرده است
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سوالیدرحکمایست

نگاه

سؤالی که برای یک فرد مطرح میشود ،به منزله عالمت «ایست» است که در موقع گم
شدن راه به ســوی مقاصد ،در مقابل دیدگان آدمی نمودار میگردد و سطحی بودن و
عمیقبودنیکسؤال،رابطهمستقیمباموقعیتمخصوصسؤالکنندهدارد.

پرسش از زندگی

تأملیدرمفهوم«فلسفهوهدفزندگی»
دکتر سیدجواد میری

سؤال از فلســفه و هدف حیات از نظر تاریخی ،مساوی با تاریخ هوشیاری آدمیان اســت .پاسخها به سؤال« هدف از
زندگی» ،متین و باشکوه و موقرانه بازگو میشد ،زیرا جهان هستی برای آنها عظمت و شکوه و جاللی داشت که آنان را
وادار به احتیاط در بحث میکرد .در نوشتار زیر ،فلسفه و هدف زندگی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
به یک معنا ،پرســش از فلســفه و هدف حیات ،به
هیچ وجه تازگی نــدارد و از دورانهای قدیم در هر
جامعهای ،افراد زیادی با اشــکال گوناگون  ،پاسخ
قانع کنندهای درباره آن موضــوع فراهم آوردهاند.
اگرچه ســؤال صریح و مســتقیم درباره فلسفه و
هدف حیات در دوران ماقبل سه قرن اخیر ،چنان
شیوع و رواج نداشته اســت  ،ولی انسانها به طور
کنایه و غیرمستقیم با فدا کردن هستی خویش در
راه ایدئولوژیها بهخوبی نشان دادهاند که سؤال از
زندگی،برایآنانبااهمیتبودهاست.
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بهطورکلیمیتوانگفت:درگذرگاهتاریخ،هرفرد
هوشــیاری که در پهنه تالقی خطور ماده و حیات
«من» خود
برای کمترین لحظات توانســته است ِ
را از غوطهور شدن در شــادی و اندوه و کششهای
ضروری حیات باالتر بکشــد و حیات را برای خود
برنهد ،فورا ًســؤال از هدف و فلسفه زندگی برای او
مطرحشدهاست».
کوشــشهای درخشــان فالســفه یونــان و
اندیشمندانروموهمهبانیانمذاهببزرگدرباره
توجیهوتفسیرحیاتآدمی،خوددلیلبارزیاست

که میتواند تعمیق آنان را در فلسفه و هدف حیات
اثبات کند .کســانی که اطالع کافی از سرگذشت
ایدهها و عقاید کلی درباره هستی دارند ،میدانند
که بروز آنها یکی از نتایج مطرح کردن «خود» به
عنوان جزئی از هستی است .بهخصوص این سؤال
حیاتیدرفرهنگاســامیبهوســیلهپیشتازان
آنها ،چه در مقام پاسخگویی به سؤال مذکور و چه
به طور مستقل ،دیده میشود .قرآن در حدود صد
مورد درباره حیات و تشبیه و تفسیر و توجیه و بیان
هدفآنتذکردادهاست.
بنا به مالحظات فوق ،سؤال از فلسفه و هدف حیات
از نظر تاریخی مســاوی با تاریخ هوشیاری آدمیان
است .در صورتی که در دوران اخیر به علت باز شدن
برخی از رموز طبیعت و پیشرفتهایی چشمگیر،
یابهعبارتشایســتهتربهدلیلگســترشروابط
انســان با طبیعت ،به غلط چنین گمان رفته است
کههستیدارایآنابهتوعظمتنیست،لذاسؤال
مزبور با اینکه جدی است ،سبکتر و بیاهمیتتر
مطرح میشود و متقاب ً
ال پاســخهایی نیز که به آن
داده میشــود ،عامیانهتر اســت و از دیدگاههای
محدودتری ناشی میشــود .گویی مردم دوران ما
درصدد برآمدهاند که فلسفه و هدف حیات را مانند
فلســفه و هدف محســوس آب خوردن در موقع
تشنگیبفهمند.
نکته دوم که موجب افزایش و شــیوع سؤال مزبور
شدهاست،دگرگونشــدنچهرهحیاتبهوسیله
غوطهور شــدن در عربدههای ناخودآگاه ماشین
اســت که از اواخر قرن هجدهم به این طرف رو به
گســترشاســت.درنتیجــهمتفکرنماهاییکه
یا بیماری روانی شکنجهشــان مــیداد و یا برای
ارضای حس شــهرت زمینه مناســبی برای خود
میدیدند ،به جای اینکه برای برداشــتن سنگی
که روی منبع حیات آدمیان افتاده است بکوشند،
فریاد برآوردند که منبع آب ندارد و یا آب منبع تمام
شده است و پوچی حیات را نتیجه گرفتند! اکنون
کهمیخواهیمدربارههدفداربودنزندگیبررسی
الزمی داشته باشیم ،بایستی معنای پوچی حیات
ومختصاتآنرابهطوراختصارازنظربگذرانیم.
مختصاتروانیپوچگرایی
برای شناخت چگونگی احســاس پوچی زندگی،
بایستی مختصات روانی انســان پوچگرا را بررسی
کنیم.
حقیقتونموداینمختصــاترانمیتوانیممانند
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هوشیاریتاریخی

سؤال از فلسفه و هدف حیات از نظر تاریخی مساوی با تاریخ هوشیاری آدمیان است.
در دوران اخیر به علت پیشرفتهایی چشــمگیر ،به غلط چنین گمان رفته است که
هستیدارایآنابهتوعظمتنیست.

یک پدیده فیزیکی محســوس توصیــف کنیم؛
زیرا هیچیک از نمودهــا و فعالیتهای روانی ،قابل
توصیف فیزیکی نیستند .به همین خاطر است که
روانشناسانوروانپزشکانمجبورمیشوندبرای
توضیح کافی درباره پدیدهها و فعالیتهای روانی،
دستبهتشبيهاتحسیبزنند.
 1اساسیترین خصوصيت پوچگرایی ،دگرگون
شدناحساسحیاتطبیعیاستکهنهتنهاحیات
راازجوشــشخودمیاندازد،بلکهدرعینحالآن
را به عنوان یک ضــرورت تنفرآور در نظر انســان
جلوه میدهد ،مانند اجباری که یک انسان تشنه،
خوردنآبگلآلودراپرارزشاحساسکند.
 2در هم پاشــیدگی واقعیات و قوانیــن و روابط
حاکم بر آن واقعیات که در روان پوچگرایان صورت
میگیرد .از دریچه چشــم یک زنده بیهدف 2+2
قابل انعطاف به  8+11است و زیباییها و زشتیها
بیاساساند و بایستگیها و شایستگیها ،واقعیتي
جدیتر از خیــاالت ندارند .نه متغیــرات برای او
مفهومدارندونهثابتها.
 3همواره موقعیتهای لحظهای اســت که روان
انســان پوچگرا را تحت تأثیر قرار میدهد و سپری
شــدنهمانلحظه،یکیازدوراهپیشرویاوست:
یا میاندیشــد و نتیجهای جز شوراندن واحدهای
ناراحتکننده درونی نمیبیند و یا با کوششی زیاد،
خودراازهوشیاریواحساس«من»رهامیسازد:
میگریزدازخودیدربیخودی
يابهمستییابهشغلایمهتدی
 4ســقوط ارزشها و مخلوط شــدتعظمتها
و پستیهاســت که دامنگیر روانهــای پوچگرا
میشــود .به وجود آمدن مختصات چهارگانه در
درونپوچگرایانجریان منطقیاســتکه معلول
ناتوانی آنان از تفسیر حیات و قوانین آن است .دچار
شدن بسیاری از انســانها در هر دوره و جامعهای
به این بیماری ،گرچه ناگوار اســت ،ولی ناگوارتر و
شگفتآورتر از آن است ،این است که این بیماری را
بهشکلفلسفهومکتبعرضهمیکنند!
برای هواخواهان اینگونــه جهانبینی ،که حیات
واقعی خود را چه در راه به دســت آوردن شهرت و
چهبهدلیلخودباختگیواقعیازدستدادهبودند،
حیاتکلیآدمیانپوچجلــوهکرد.آنانهیاهویی
در این باره به راه انداختنــد و از آب گلآلود جوامع،
ماهیها بیرون کشــیدند و حقیقت را به دســت
نیستی و نابودی ســپردند .عناصر تشکیلدهنده
مسئلههدفزندگیازنظرخودانسانهایجوینده

هدفمختلفاستوهرکسیمقداریازواحدهای
روشــن این عناصر (واقعیات) را برای خود مطرح
میكند و هدف زندگــی را در آنها میجوید .مث ً
ال
یک ماهیگیر معمولی ،فلســفه حیات را در فلسفه
ماهیگیریجستجومیکند.
حاالبرایتوضیحهدفزندگی،دومطلبرابررسی
میکنیم.
هدفچیست؟
هدفآنحقیقتیاستکهآگاهیواشتیاقبرایبه
دست آوردن آن ،محرک انسان است .به طور کلی
هرهدفیچهارجنبهدارد:
الف)جنبهدرونذاتــیکهمربوطبهیکیازجهات
مالیم با طبیعت انســانی اســت و مورد آگاهی و
اشتیاقاوقرارمیگیرد.
ب) جنبه برون ذاتی که وجود واقعی هدف اســت
و وصول به آن ،مطلوب آدمی اســت .کار و حرکات
یکانســانهدفداردرمیاندوجنبهفوقصورت
میگیرد ،یعنی هر کار هدفدار ،از آگاهی و اشتیاق
بههدفآغازمیشودوپسازانجامکارهایمربوط،
در وصول به هدف واقعی که در بیرون از ذات انسانی
وجود دارد ،پایان میپذیرد .البته این مســئله هم
موردتوجهاســتکههرســهمرحلهکارهدفدار
(آگاهیواشتیاقبههدف،کار،تحققیافتنهدفو
وصول به آن) از نظر عوامل و شرایط مادی و روحی،
اموری هستند کام ً
ال نسبی و محدود به مقتضیات
و انگیزههایــی که پیرامــون هر کار هــدفدار را
فراگرفتهاند.
زندگیچیست؟
برای توضیح معنای زندگی ،عینکهای مختلفی
الزم اســت تا بتوان بــه کمک آنها ،ایــن پدیده
بدیهیتر از همه چیز و تاریکتر از همه پدیدهها را
دید.ممکناستگفتهشود،چرااینپدیدهبدیهیرا
مورد کاوش قرار دادهاید؟ در پاسخ باید گفت :چون
بحث ما هدف زندگی است ،شناخت هدف زندگی
به بررسی اجمالی زندگی نیازمند است .بدون این
بررسی ،زندگی ارزش ادامه دادن را ندارد .چنان که
«زندگی بررسی نشده ،ارزش
سقراط گفته است:
ِ
زیستنندارد».
در این یادداشــت ،نظری به تفسیرهای گوناگون
بیولوژیکی ،فیزیولوژیکی و فلسفی حیات نداریم.
برای موضوع ســؤال ،یعنی فلسفه و هدف زندگی،
همانجنبهبدیهیحیاتکفایتمیکندکهعبارت
است از دارا بودن انســان پدیدهای را که به وسیله
آن حرکت میکند .احســاس دارد ،لذت میبرد،
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درد میکشد ،دانایی به دســت میآورد .غرایزی
را داراست ،در جســتجوی کمال است ،عضوی از
اجتماعمیشود،حرکاتجبریداردوآزادانهو...
البتهمسلماستکهامورمزبورزندگیرابهطورهمه
جانبه برای ما توضیح نمیدهند ،ولی کســانی که
سؤال از هدف زندگی برایشان مطرح است ،زمینه
زندگانی را با امور مزبور منظور کرده و مسئله مورد
بحثرامطرحمیکنند.
این مسئله را فراموش نمیکنیم که کیفیت سؤال
ازهدفوانگیزهآنباچگونگیتفسیرزندگیرابطه
مســتقیم دارد .مث ً
ال ســؤالی که برای یک رادمرد
باعظمت در فلســفه زندگی مطرح میشود ،غیر
از ســؤالیاســتکهبراییکآدم فرومایه تبهکار
مطرح میگردد .به همین علت است که میگويیم:
«تحقیق و تصفیه هر سؤال مانند پاک کردن گرد و
غبارازرویجوابآنسؤالاست».
ســؤالی که برای یک فــرد یا یــک جامعه مطرح
میشــود،بهمنزلهعالمت«ایســت»استکهدر
موقع گم شــدن راه به ســوی مقاصــد ،در مقابل
دیدگان آدمی نمودار میگردد و ســطحی بودن و
عمیق بودن یک سؤال ،رابطه مستقیم با موقعیت
مخصــوص ســؤالکننده (از نظــر معلومــات و
خواستهایاو)دارد.
کارگــریرافرضکنیــدکهمشــغولقالبزدن
آجر است .کودک چهارســالهای که از آنجا عبور
میکند به پدرش میگوید :پدر جان ،این شخص
چه میکند؟ پــدر میگوید :فرزندم این شــخص
کار میکند و آجر قالب میزند .کودک یک ســؤال
دیگر میکند و میگوید :برای چه کار میکند؟ پدر
میگوید :برای آنکه مزد بگیرد .این پاسخ کودک
راقانعمیســازدوبهپدرمیگوید:پدرجانبرویم،
مادرمنتظراست.
همین پرســش برای ابن خلدون ،ریکاردو و کارل
مارکس نیز پیش میآید :کار چیست و نقش آن در
تولیدکاالکداماست؟تااینپرسشازنظرامثالآن
مردانبهپاسخنهاییبرسد،شایداوراقتاریخبشری
به آخرین صفحات خود رسیده باشد .بنابر مطالب
فوق،براییافتنپاسخیکپرسش،تحقیقوتصفیه
منطقی الزم اســت تا نقطه واقعی «ایســت» که
سؤالکننده را متوقف ساخته است ،آشکار گردد.
بحث ما که عبارت است از ســؤال از فلسفه و هدف
زندگی ،با نظر به شرایط گوناگون کسانی که سؤال
مزبور برای آنان مطرح اســت ،به تحلیل و تصفیه و
تحقیقمشروحینیازمنداست.

متفکرنماهاییکه
یا بیماری روانی
شکنجهشان
میداد و یا برای
ارضای حس
شهرتزمینه
مناسبیبرای
خودمیدیدند،
به جای اینکه
برایبرداشتن
سنگی که روی
منبعحیاتآدمیان
افتادهاست
بکوشند،فریاد
برآوردندکهمنبع
آب ندارد و یا آب
منبعتمامشده
است و پوچی
حیاترانتیجه
گرفتند!

97

تحوالتعاطفي

گزارش

تحوالت عاطفي یکی از تغییرات دوران بلوغ اســت .اینکه فرزند شــما دوست دارد
خودکفا باشد ،ویژگی اساسی این دوران اســت .او در مقابل امر و نهیتان ایستادگی
میکند حتیآمارفکر کردن بهفراردر این روزها باالمیرود.

دردنیایآقاپسرها
متین ســیفی | پســر بچه بازیگوش دیروز که از دنیا فقط توپ و فوتبال و بازیهای
پرهیجان را دوست داشــت ،امروز کمی پشت لبش سبز شــده ،صدایش از حالت
بچگانه خارج شده و گاهی رفتارهایی انجام میهد که گمان میکنید شخص دیگری
است و احتماالً او را نمیشناسید .اما او همان پسرک دیروز شماست که پا به سن بلوغ
گذاشته و وارد دنیای نوجوانی شده است .برای آنکه از این روزها به سالمت بگذرد و
تبدیل به یک مرد سالم و کامل شود ،بهتر است دانش خود را از روزهای بلوغ پسرتان
باال ببرید تا بتوانید با علم و آگاهی کنارش باشید.
98

بلوغ چیست؟
بلوغ یعنی روزهایی که فرد دچار تغییرات ســریع
میشــود و همه چیز روی دور تند قرار میگیرد و
اندامها درگیر یک رشــد زیاد میشوند .اين رشد
سريع و ناگهاني يک تا دو سال قبل از اينکه پسر يا
دختر به بلوغ جنسي برسد شروع ميشود و شش
ماه تا يک سال بعد از آن هم ادامه مييابد ،بنابراين
دوره کامل اين مرحله رشــد ســريع ،حدود سه
سال طول ميکشــد .تغييرات ناگهاني و سريعي
که هنگام بلوغ اتفاق ميافتد موجب سراســيمه
شدن ،دســتپاچگي و نگراني نوجوانان شده و در
خيلي از موارد منجر به بــروز رفتارهاي ناهنجار و
غيرمطلوبي در آنان ميشود .چون در مراحل بلوغ
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نقشمهممادر

نقش والد غیر همجنس در روزهای بلوغ بسیار مهم است؛ شما به عنوان یک
مادر باید تالش کنید تا روابط صمیمانه خود را با پسرتان حفظ کرده و تصویر
خوبیازجنسمخالفدرذهناوایجادکنید.

(قبل و بعد از بلوغ جنســي) نوجوان با تغييرات و
مشکالتي مواجه ميشــود .بايد والدين يا آنان که
با نوجوان نزديکتر هســتند به آرامي و با توضيح
کافي او را در جريان اين تغييرات قرار دهند.
آگاهی صحیــح در مورد بلــوغ و اتفاقاتی که قرار
اســت بیفتد ،کمک میکند تا نوجــوان آرامش
بیشتری داشته باشد .شــما به عنوان والدین یک
نوجوان اول باید بدانید چــه تغییراتی در زندگی
فرزندتان ایجاد میشود.
تغییرات جسمانی
در دوران بلــوغ چهــار تغيير مهم جســمي در
نوجوانان پيدا ميشــود که عبارتنــد از :تغيير در
اندازه بدن ،تغيير در اندامهاي بدن ،رشد و تکامل
صفات اوليه جنسي ،رشــد و تکامل صفات ثانويه
جنســي .در مورد تغییر در اندازه و اندامهای بدن
به اختصار صحبت کردیم .مهمترین چیزی که در
این بخش نظر را جلب میکند ،رشد سریع است و
بیشتر مشخص شدن جنسیت در اندامها.
اما صفــات اولیه جنســی چیســت؟ در اینباره
روانشناسان و پزشکان میگویند« :صفات اولیه
جنســی مربوط به فعالیت بیضهها و آلت تناسلی
اســت .این غدد اســپرم و هورمون تستوسترون
تولید میکنند و تولید اسپرم در تمام طول حیات
مرد ادامه دارد.
بیضهها در 15ســالگی فقط  20درصد رشد دارند
و بعد از یک یا دو سال ســرعت رشد آنها افزایش
مییابد و ســپس کند میشــود ،به طوری که در
18سالگی این رشــد کامل میگردد .اولین انزال
که یکی از معیارهای بلوغ اســت معموالً در هنگام
خواب پیش میآید .اگر در مــورد انزال چیزی به
نوجوان گفته نشده باشد دچار نگرانی و اضطراب
خواهد شــد ،ولی باید بداند که این یکی از مراحل
رشد و تکامل و امری طبیعی است.
در مــورد صفات ثانویــه جنســی در کتابهای
پزشکی اینطور آمده است« :تا قبل از دوران بلوغ
ظاهر دختران و پسران فرق چندانی ندارد ،اما در
این ایام تفاوتهای بنیادی شــروع میشود .علت
این تغییرات رشــد تدریجی صفات ثانویه جنسی
است .صفات ثانويه جنسي در مردان شامل موارد
زیر است:
رويش موهاي زهار (شــرمگاه) ،اين موها حدود
يک سال بعد از شــروع بزرگ شدن بيضهها و آلت
تناسلي ظاهر ميشوند.

رويش موي صورت زير بغــل و افزايش موي بدن،
رويش اين موها پس از تکميل رشــد موهاي زهار
اتفاق ميافتد.
زبر شدن پوســت ،در دوران بلوغ پوست زبر شده
و رنگ آن خاکستري ميشــود .منافذ پوست هم
بازتر و وسيعتر ميشوند.
فعاليت غــدد چربي ،در اثر افزايــش فعاليت غدد
چربــي ممکن اســت جوشهايــي روي صورت
و پوســت بدن ظاهر شــوند کــه به آنهــا آکنه
ميگويند و محل شايع آنها صورت است.
تغيير صدا ،تغيير صدا ناشــي از رشد طنابهاي
صوتي اســت .صدا در ابتدا خشن و بعد بم ميشود
و در ابتدا کمي ناهنجار و شــايد دورگه است ،ولي
بهتدريج آهنگ صدا مطلوبتر ميشود.
رشد عضالت ،عضالت (بخصوص عضالت سينه)
رشد ميکنند و نيرو ميگيرند.
تحوالت روحی
همه چیزهایــی که تــا اینجا گفتیــم در مورد
تغییرات جســمانی و قابــل مشــاهده نوجوان
اســت ،اما تغییرات روانی و روحــی نوجوانان هم
از اهمیت زیادی برخوردار اســت .تحوالت رواني
یکی از تغییراتی است که نوجوانان و خانوادههای
آنــان شــاهد آن هســتند .فرزند نوجوان شــما
اســتقاللطلب میشــود ،ممکن اســت منزوی
شود ،با گروه همســاالن بیش از پیش در ارتباط
خواهد بود و گاهی از فرمانهای شما و بقیه مراجع
قدرت ،ســرپيچي میکند .البته تغییرات روانی
نوجوان به اینجا ختم نمیشــود و چیزهایی مثل
اضطراب ،بيخوابي ،افسردگي و بياشتهايي را هم
شامل خواهد شد .تظاهرات اين تحوالت در افراد
مختلف يكسان نيست ،مخصوصاً حالتهایی مثل
اضطراب و مشکالت غذا خوردن در نوجوانانی که
بستر آمادهای دارند بیشــتر دیده میشود؛ مانند
آنها که از اختالفــات خانوادگی هم رنج میبرند.
پس هر چه محیــط خانواده آرامتر باشــد جنبه
مثبت این تحوالت بیشتر است.
تحوالت عاطفي
تحوالت عاطفي هم یکــی دیگر از تغییرات دوران
بلوغ است .اینکه فرزند شــما دوست دارد بدون
کمک گرفتن از شــما تصمیم بگیــرد و خودکفا
باشد ،یک ویژگی اساســی این دوران است .او در
مقابل امر و نهیتان ایستادگی میکند حتی آمار
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فکر کردن به فرار در این روزها باال میرود.
وظیفه والدین
عالوه بر مسائلي كه گفته شــد ،والدین در این ایام
باید به اســتعدادها و عالیق فرزندشان توجه ویژه
داشته باشند .بسیاری از افراد در نوجوانی به سمت
هنر ،ورزش و یا هــر چیز دیگر میرونــد و در آن
بسیار موفق میشوند ،بنابراين جا دارد كه والدين
به اين جرقهها توجه كنند و با شناخت استعداد و
عاليق فرزندان خود آنها را پرورش دهند.
خیلی مهم اســت که شــما به عنوان والدین یک
نوجوان او را کودک در نظــر نگیرید ،به عقایدش
و خلوتش احترام بگذاریــد .همانطور که در دین
ما هم آمده است هفت سال سوم که همان دوران
بلوغ است ،باید فرزند در حکم مشاور باشد .یعنی
از او مشورت گرفته شــود و به نظرش اهمیت داده
شود.
شــما وقتي ميتوانيد در گذر منطقي از اين دوره،
به فرزندان خود كمك كنيد كه اطالعات نســبتاً
جامعي از ايــن مرحله به دســت آورده و آن را در
مورد فرزنــدان خود به كار گيريــد و خودتان هم
صبور باشید تا این روزهای بحران بگذرد.
مادر ،پدر و بلوغ
نقش والد غیر همجنس در روزهای بلوغ بســیار
مهم اســت؛ شــما به عنوان یک مادر باید تالش
کنید تا روابط صمیمانه خود را با پســرتان حفظ
کرده و تصویر خوبی از جنــس مخالف در ذهن او
ایجاد کنید .تصویــر امروزی کــه او از مادرش به
عنوان یــک زن دارد ،در موفقیتهای خانوادگی
آیندهاش بســیار تأثیر دارد .از طرفی باید مراقب
لباس پوشیدن و نحوه ارتباط جسمیتان باشید؛
رعایت کردن حدود الزامیســت .پسر شما در سن
بلوغ اســت و لباس نامناسب شــما ممكن است
باعث تحریک او شــود .رعایت این نکته به آرامش
او کمک خواهد کرد .پدران اما در روزهای نوجوانی
پســران وظیفه اصلی را بر عهده دارند .اطالعات
صحیح در مورد بلوغ از طریق پدر باید به پسر گفته
شــود و همچنین صمیمیت آنها با هم میتواند
از بروز بسیاری از مشــکالت جلوگیری کند .شما
به عنوان یــک پدر با حضور کافی خــود در خانه و
داشــتن برنامههای ورزشــی و تفریحــی همراه
پســرتان کمک بزرگی به او بــرای گذراندن این
روزها خواهید کرد.

مهم است که شما
بهعنوانوالدین
یکنوجوان
او را کودک در
نظرنگیرید،
به عقایدش و
خلوتشاحترام
بگذارید.همانطور
که در دین ما هم
آمده است هفت
سال سوم که
همان دوران بلوغ
است ،بایدفرزند
در حکم مشاور
باشد
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زندگیبهعالوهتفریح

رفتار شناسی

تفریح الزمه زندگی است .یک خانواده شاد ،از همان زمان که دو نفر هستند ،میدانند
چگونهبرایخودتفریحاتیایجادکنندکهلذتببرندوهمینطوروقتیصاحبفرزند
میشوندهمبرنامههاییدارندکههمخودشانهمفرزندشاناززندگیلذتببرند.

خانوادهایشادپرازحسزندگی
راهکارهایی برای رسیدن به زندگی بهتر در گفتوگو با دکتر
غالمعباس خراسانی ،مشاور خانواده
نداداودی

خانه یعنی جایی که وقتی وارد آن میشــوی پر شوی از حس آرامش و عشــق .جایی که اگر صدایی از
آن بیرون میرود ،صدای خنده اســت .جایی که همه اعضای آن میتوانند خســتگیها ،اســترسها و
نگرانیهایشان را بردارند و بیاورند کنج آن و به جایش شادی و دلگرمی تحویل بگیرند.خانوادهای از کنار
هم بودن احساس رضایت و خوشبختی میکنند که یک جمع شاد داشــته باشند ،در این صورت هم زن
و شوهر انرژی بهتری برای فعالیتهای اجتماعی ،درســی و موفقیتهای کاریشان خواهند داشت ،هم
فرزندان بهتر و صحیحتر تربیت میشــوند و آداب زندگی را میآموزند و هم احتمال خیانت و آسیبهای
دیگر به مراتب کمتر خواهد بود .اما چگونه میتوانیم یک خانواده شاد داشته باشیم؟
یکیهستکههمیشههست
زندگی در هر عصر و مکانی خوبیها و بدیهای خاص خود
را دارد .کســی نمیتواند بگوید که ما خوشبختتریم چون
لباسهایمان را ماشــین لباسشویی میشوید و یا صد سال
قبل خانوادهها خوشبختتر بودند چون شبها دور کرسی
مینشستند و با هم حرف میزدند .در هر شرایطی ،خوبیها
و بدیهایی ،راحتیها و مشــکالتی هست .چیزی که باعث
میشود خانوادهای شاد باشــد ــ چه در زمان گذشته و چه
در زمان فعلی ــ نگاه متفاوت اعضای آن اســت به زندگی.
در قدم اول زن و شوهر باید به این نگرش برسند و در مرحله
بعد به فرزندان بياموزند .وقتی والدیــن حضور خداوند را در
زندگیشان پررنگ ببینند ،در زمانهای سختی به او توکل
کنند و بدانند اگر او بخواهد میشود و اگر نخواهد نمیشود،
آنوقتفضایرضایتدرخانهحاکمخواهدبودواینرضایت
و آرامش باعث میشود شادی با بهانههای کوچکتری ایجاد
شودوعمیقترباشد.
نظرکارشناس
دکتر غالمعباس خراسانی ،مشــاور خانواده در این زمینه به
مهر و ماه میگوید« :رضایت به قضا و قدر الهی ،چنان آرامش
و نشــاطی در خانواده به وجود میآورد که همه اعضای آن
خانواده احساس خوشــبختی کنند .والدین باید در درجه
اول این حس را در خود بوجود بیاورند ،نگاهشــان به زندگی
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یک زنگ تفریح نباشــد ،بلکه جایی برای آزمودن و آبدیده
شدن باشــد و همین نگاه را به فرزندانشان انتقال دهند .امام
صادق(ع) هم در روایتی میفرمایند« :نشاط و شادی در اثر
راضی بودن به رضای خدا و یقین به دست میآید و اندوه و غم
در شک و ناخشنودی به مقدرات الهی حاصل میشود» هر
خانوادهای در طول حیات خود با ســختیهایی روبهروست،
اما زمانی که بپذیرد اگر فرزنددار نمیشوم ،مقدر خداست،
اگر در کنکور با وجودی که تالش کردم موفق نشدم خواست
خدا بوده ،اگر ورشکست شــدم صالحم در آن بوده و نگاهی
این چنینی ،در این صورت دیگر نه از افسردگی خبری هست
و نه ناشکری .اعضای آن در هر شــرایطی با آرامش زندگی
خواهندکرد».
زندگیبدوناخم
هیچکس دوست ندارد همدم و همصحبت کسی شود که
بداخالق و ترشروســت .تحمل انســانهای بداخالق در
محیط کاری هم سخت است چه برسد در محیط خانواده
که قراراستافراد سکینههمباشندو آرامشبخش یکدیگر.
در خانوادههای شاد ،اعضای آن میدانند که باید صورتشان
خندان و چشمهایشان پرامید باشد .با يکدیگر بداخالقی
نکنند و هر قدر که میتوانند تالش کنند تا با اخالق خوب
و روی خوش حال یکدیگر را بهبود بخشند .دکتر خراسانی
در این زمینه میگویــد« :پدر یک خانواده ممکن اســت
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رضایت به قضا و قدر الهی

خراسانی :رضایت به قضا و قدر الهی ،چنان آرامش و نشــاطی در خانواده به وجود
میآورد که همه اعضای آن احساس خوشبختی کنند .والدین باید این حس را در خود
بوجودبیاورندوهمیننگاهرابهفرزندانشانانتقالدهند.

مشکل کاری داشــته باشــد اما میداند که وقتی به خانه
میآید ،باید با روی خوش وارد شود .تقصیر همسر او نیست
که مدیر توبیخش کرده و فرزنــد او گناهی ندارد که پلیس
جریمهاش کرده اســت .مادر خانواده هم همینطور؛ اگر
امروز با مادر شوهرش صحبت تلفنی داشته و از او ناراحت
است ،نباید وقتی شوهرش وارد میشود اخم کند و ُغر بزند
و ساعات با هم بودن را به هر دو تلخ کند .اگر کارهای منزل
خســتهاش کرده ،نباید فرزندش را بیجهت دعوا کند یا با
بیحوصلگی برخورد کند .آنوقت فرزنــد این دو نفر هم
یاد میگیرد که وقتی به نوجوانی رســید و در مدرســه به
مشــکلی برخورد ،هنگامی که به خانه برگشت در اطاقش
را محکم نکوبد .خانوادههای شــاد ،اعضای خوشاخالقی
بهترین امتش
دارند .پیامبر اکرم(ص) وقتــی میخواهد
ِ
را معرفی کند ،میگوید« :خوشاخالقترین شــما ،آنان
که نرمخو و بىآزارند ،با دیگــران انس میگیرند و دیگران
نیز با آنان انس و الفت مىگیرند ».امام علی(ع) هم در این
مورد میفرمایند« :هرکس بداخالق باشد ،خانوادهاش از او
خسته میشوند ».پس اگر میخواهید فضای خانهتان شاد
باشد ،با هم خوشاخالق باشــید و لبخند زدن را فراموش
نکنید».
بدتریناحتکار،احتکارمحبت
یکی از مهمترین چیزهایی که همه انسانها به آن نیاز دارند
این اســت که بدانند کسی آنها را دوســت دارد .بین زن و
شــوهر اگر این حس وجود نداشته باشد ،زندگی در کاخ هم
برایشــان عذابآور و غمگین خواهد بود و هر چه این حس
قویتر شــود ،زندگی روی شــیرینترش را به آنها نشان
میدهد .اینکه اعضای خانــواده بدانند در قلب هم جایگاه
خاصی دارند ،باعث میشــود فضای خانه شاد باشد .دکتر
خراســانی در این مورد توضیح میدهــد« :محبت کردن و
مورد محبت واقع شــدن ،از عواملی است که شادی عمیق
و ماندگاری را در قلب انســانها ایجاد میکند ،پیامبر(ص)
میفرماید«:این جمله مرد که به همسرش بگوید :دوستت
دارم ،هیــچگاه از ذهن و قلب همســر پاک نمیشــود».
برعکس آن هم صادق اســت ،وقتی زنی به شوهر خود ابراز
عالقه میکند و عالوه بر بیان کردن به صورت عملی هم به او
نشان میدهد که چقدر برایش مهم است ،یک شعف عمیق
را در قلب شــوهر ایجاد کرده اســت .وقتی هر دوی آنها به
هم ابراز محبت میکنند ،فضای خانواده شاد و مفرح خواهد
بود .چنین زن و شوهری ،والدین پراحساس و بامحبتی هم
هستند .فرزندان آنها هم ابراز عالقه را میآموزند .میتوانید
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این خانه را تصور کنید .خانهای کــه همه اعضای آن بلدند،
احســاس و محبتشــان را چگونه بروز دهد ،در آنجا دیگر
جایی برای غم و غصه وجود نخواهد داشــت و یک شــادی
عمیقوزیرپوستیدرخانهوجوددارد».
زندگیبهعالوهتفریح
تفریح الزمه زندگی اســت .هیجان حکم چاشنی را دارد که
اگر نباشد غذا مزه نمیدهد .یک خانواده شاد ،از همان زمان
که دو نفر هســتند ،میدانند چگونه بــرای خود تفریحاتی
ایجاد کننــد که لذت ببرنــد و همینطــور وقتی صاحب
فرزند میشــوند هم برنامههایی دارند که هم خودشان هم
فرزندشــان از زندگی لذت ببرند .دکتر خراسانی میگوید:
«انسان مانند یک ماشین آهنى نیست که هر چه بخواهند از
آن کار بکشند ،بلکه روح و روانى دارد که همچون جسمش
خسته مىشــود .همانگونه که جســم نیاز به استراحت و
خواب دارد ،روح و روانش نیاز به سرگرمى و تفریح سالم دارد.
اگر خانوادهای حواســش به این موضوع نباشد ،خستگی و
یکنواختیباعثشروعبهانهگيريوتنشبينافرادميشود.
بر ای تفریح ميتوان کارهای مختلفــی انجام داد؛ مهمانی
و دید و بازدید یکی از اسباب شــادی و برطرفکننده غم و
افسردگی است که اسالم تحت مفاهیمی چون صله رحم و
مهماننوازیاکیدا ًبدانتشویقوترغیبنمودهوهیچابهامی
در این خصوص باقی نگذاشــته است .در بســیاری از موارد
همچون تولد فرزند ،مجلس عروسی ،بازگشت از سفر حج و
 ...سفارش به مهمانی و ولیمه دادن كرده است .هماکنون نیز
بسیاری از مجالس شاد ما به جهت رعایت همین سنتهای
اسالمی است .یکی دیگر از تفریحات خانواده ،رفتن به دامان
طبیعت و سفر است .در دین ما به سفر رفتن هم تأکید زیادی
شده .این کار هم اهل خانواده را شاد و باروحیه میکند و هم
میتواند درسهای زیادی برای زندگی به آنها بیاموزد .آیه
 ،137ســوره مباركه آل عمران «فسيروا في االرض فانظروا
كيف كان عاقبت المكذبين» تأییدکننده همین حرف است
که در سفر میشــود درسهای زیادی برای زندگی گرفت.
میشود ســفرها را ســاده انجام داد که هزینه زیادی هم به
خانواده تحمیل نشود .لذت از طبیعت هم اگر با برنامهریزی
صحیح باشــد با حداقل هزینه انجام میشود ».اگر محیط
خانواده شاد باشــد و همه اعضا از بودن در آن خانه احساس
رضایت داشته باشند ،بسیاری از مشکالت و آسیبها اجازه
ورود بــه آن خانه را پیدا نمیکنند و تربیت بچهها و نســلی
سالم هم به بهترین شکل ممکن انجام میشود .خانههایتان
شاد،دلهایتانآرام....
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مشاوره

1

رابطه من و همسرم
بعد از تولد فرزندان

مریم عطاریان
کارشناس ارشد روانشناسی
10سال است که ازدواج کردهام و دو فرزند با فاصله سنی یک سال
دارم .اوایل ازدواج و دوران عقد مشــکل خاصی نداشتم و اگر هم
مشــکلی بود با هم حل میکردیم ،اما بعد از تولد بچهها وضع فرق
کرد .احساس میکنم به علت تولد بچههایم با توجه به اینک ه آنها
با فاصله ســنی کم به دنیا آمدند و از همه لحــاظ ـ هم فکری و هم
جسمی ـ توجه من را به خودشان جلب کردند ،من و شوهرم از هم
فاصله گرفتيم و متوجه شدم شوهرم نســبت به من بدبین شده و
برایم محدودیتهایی قائل شــد .اوایل ،محدودیتها آزار دهنده
نبودند چون درگیر بچهها بودم ،ولی تقریب ًا دو ســال است بسیار
آزاردهنده هستند .حتی ارتباط من با خانوادهام را هم محدود کرده
است .چگونه رابطهمان را به روزهای قبل برگردانم؟
متأسفانه زن و شوهرها وقتی با مشکالت ارتباطی مواجه میشوند ،هیچگاه سعی
نمیکنند با صحبت و تبادل نظر منشــأ مشکل را شــناخته و برای رفع آن تالش
کنند ،بلکه به ساختههای ذهن خودشــان توجه میکنند و در فکرشان یک سری
عوامل را مشخص كرده و دستهبندی میكنند و به تأیید این فرضیهها میپردازند.
همســر شــما هم همین طور؛ به جای اینکه خألهای عاطفی ایجاد شده را مورد
بررسی قرار داده و سعی کند منشأ را بشناسد و برای رفع آن تالش کند ،به بدبینی
روي آورده است و تصور میکند با محدود کردن هر چه بیشتر شما میتواند شما را
به خود متوجه و نزدیک کند.
درست است که همسر شما بدبین شــده است ،اما شــما دلیل این تغییر رفتار را
خوب میدانیــد ،پس برای رفع این مشــکل اقدام کنیــد .در گام اول همه تالش
خود را بکنید و برای رفع مشکالت عاطفی و ارتباطی تالش كنيد .اگر میخواهید
احساس مطلوب و خوشایندی نسبت به یکدیگر داشــته باشيد ،باید به مثابه یک
خانواده خوشبخت احساسات خود را به طور کام ً
ال آشــکار و صریح ابراز کنید .در
ابراز محبت کالمی و غیرکالمی و تمجید و ســتایش از یکدیگر بسیار سخاوتمند
باشید .در ضمن نه فقط محبت و تعهد خود را نســبت به یکدیگر ابراز کنید ،بلکه
کمیت و کیفیت بحثها و گفتگوهایتان با یکدیگر را هم مطلوبتر کنید .ســعي
كنيد رابطه عاطفی خود با همسرتان را شبیه به روزهای اول ازدواج کنید ،خواهید
دید از بدبینی همسرتان کاسته میشــود و به مرور زمان میتوانید ایشان را راضی
کنید تا برای رفع مشکالت عاطفی و ارتباطی به مشــاوره زناشویی مراجعه کنید.
برای همسرتان زیاد وقت بگذارید و حتی برخی از روزها فرزندانتان را نزد خانواده
خود یا همسرتان بگذارید و با همســرتان خلوت كنيد .تمام این سختگیریها و
حساسیتها به خاطر عالقه و توجه خاص همســرتان به شماست که متأسفانه به
شکلی بد بیان شــده و ابراز میگردد .راه رابطه عاطفی با همســرتان را باز کنید تا
مشکالتتان تعدیل یابد.
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دکتر سمیه جوالیی
کارشناس تغذیه

2

دیابتیها چه بخورند
چه نخورند؟

دکترشاهین شامی اقدم
وکیل پایه یک دادگستری

3

زوجهایی که
صاحب فرزند نمیشوند
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بهتازگی متوجه شــدهام که به بیماری دیابت نوع دو مبتال
هستم ،چه تغذیهای داشته باشــم تا بتوانم این بیماری را
کنترل کنم؟
زمانی که متوجه میشــوید به دیابت نوع دو مبتال هستید ،مصرف میزان
متعادلی از پروتئینها ،کربوهیدراتها و چربیهای ســالم بسيار اهمیت
مییابد .حتی بعضیها میزان کربوهیدراتهای مصرف شــده را محاسبه
میکنند .در چنین شــرایطی ،اینکه بدانید در طی روز چه خوراکیهایی
را با چه میزانــی میتوانید بدون خطــر و نگرانی مصــرف کنید ضروری
است .اصوالً یک شــام ایدهآل و در عین حال خوشمزه چه میتواند باشد؟
یا حتی یک صبحانه کامل و اشــتهابرانگیز!؟ بعد از داشــتن اين اطالعات
ميتوانيد بــه راحتی با دیابت کنــار بيایید و به صورت عــادی به زندگی
ادامه دهیــد .در بیماری دیابت ایــن نکته مثبت وجــود دارد؛ هیچ غذا و
خوراکی ممنوع نیســت! اما با احتیاط و با محاســبه میزان کربوهیدراتی
که به بدن میرســانید مصرف كنيد .چون کربوهیدراتها بیشتز چربیها
و پروتئینهاي قند خونتان را باال میبرند (البته بیشتر افرادی که دیابتی
هســتند الزم اســت میزان مصرف چربی و پروتئین را هم کنترل کنند)
بنابراین متخصصان توصیه میکنند در رژیم غذایــی فرد مبتال به دیابت
 75-45گــرم کربوهیدرات باشــد .با در نظر گرفت وزن شــخص ،میزان
فعالیت بدنی وی ،و میزان دارویی که در هر روز میگیرد ،این میزان بیشتر

و یا کمتر میشــود .این میزان کربوهیدرات به طور روزانه در نظر گرفته
میشــود ،بنابراین میتوانید آن را در وعدههای متعدد تقســیم و مصرف
کنید .توصیه میشود حتماً دستگاه تســت قند خون در دسترس داشته
باشید .استفاده از جدول شــاخص قند خون ،نتیجه آزمایش را به صورت
روشنتری برایتان تفسیر خواهد کرد .هرچه غذاهایی که مصرف میکنید
در این شاخص در قســمت باالتری از جدول قرار داشته باشند ،نشانه آن
است که نسبت به بقیه که در پایین جدول قرار گرفتهاند قند خون را باالتر
میبرند.
سه پیشنهاد زیبا ،خوشمزه و مفید:
 1بشقاب غذایتان را رنگین کنید! خیلی راحت بشقاب غذایتان را پر از
میوهها ،سبزیها ،دانههای گیاهی ،آجیلها و پروتیئن بدون چربی کنید.
 2به میزان کالری موجود در غذاها توجه کنید .ســن ،جنسیت ،و میزان
فعالیت روزانه شما ،بر اینکه چه مقدار کالری نیاز بدن شما را برای کاهش
وزن ،افزایش وزن یا حفظ وزن کنونی تأمین میکند مؤثر است.
 3به ســمت فیبرها بروید! میتوانیــد فیبر را از غذاهــا و خوراکیهای
گیاهی تأمین کنید .مواد غذایی مانند :دانههای کامل ،میوهها ،ســبزیها.
پژوهشــگران توصیه میکنند اگر افرادی که دیابت نوع دو دارند از رژیمی
با میزان فیبر باال استفاده کنند ،میتوانند ســطح قند خونشان را متعادل
کنند.

با سالم .من و همسرم با  10سال زندگی مشترک ،به دلیل
بیماری ناباروری ،قادر به داشــتن فرزند نیستیم .آیا به
لحاظ حقوقی امکان استفاده از شیوههای جایگزین مانند
دریافت جنین از اشخاصی که حاضر به اهدا جنین هستند
برای من وجود دارد؟
طبق قانون نحــوه اهداي جنين بــه زوجين نابــارور مصوب ،1382
میتوانید به یکی از مراکز تخصصی درمان ناباروری مجاز مراجعه کرده
ن حاصل از تلقیــح خارج از رحم زن و شــوهر داوطلبی را که به
و جنی 
شیوه آزمایشگاهی منعقد شــده به رحم خود منتقل کنید .البته برای
این کار الزم است ابتدا مجوز دادگاه را اخذ کنید.
در این راســتا باید با مراجعه بــه دادگاه خانواده محــل اقامت خود،
دادخواســتی به خواســته صدور مجوز انتقال جنین مشــترکاً همراه
همســرتان تقدیم کنید .دادگاه پس از احراز شــرایط الزم ،مانند دارا
بودن صالحیت اخالقی ،مبتال نبودن به بیماریهای صعبالعالج ،عدم
اعتیاد به مواد مخــدر و نیز گواهی معتبر پزشــک مبنی بر عدم امکان
بچهدارشدن شما و همســرتان و توانایی شــما بر دریافت جنین ،این
مجوز را در رأیی صادر میکند و رأی مذکور قابل ارائه به مراکز درمانی
فوقالذکر است.
این رســیدگی ،خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي

مدني صورت میگیــرد .البته زوجین اهداکننده نیــز طبق آییننامه
قانون فوق ،بایــد داری شــرایطی از جمله موارد ذیل باشــند :وجود
رابطه زوجیت قانونی و شــرعی بین آنها ،ســامت متعارف جسمی
و روانی ،ضریب هوشــی مناســب ،نداشــتن اعتیاد به مواد اعتیادآور
و روانگــردان ،مبتال نبودن بــه بیماریهای صعبالعــاج نظیر ایدز،
هپاتیت ،موافقــت و رضایت كتبــی زوجین اهداء كننــده .وظایف و
تکالیف شما و همسرتان در برابر طفل متولد شــده از لحاظ نگهداری
و تربیت و نفقــه و احترام نظیر وظایــف و تکالیــف اوالد و پدر و مادر
اســت .البته در خصوص مواردی مانند ارث ،قانونگــذار حکم قضیه را
مشخص نکرده است .روشی که بیان شد به اهداء جنین موسوم است.
در مواردی که زوجین به لحاظ اســپرم و تخمک مشــکلی در باروری
ندارند و ایراد به جهت نداشــتن رحم یا به طور کلی مشــکالت مربوط
به رحم زوجه اســت ،روش دیگری تحت عنوان رحــم اجارهای (رحم
جایگزین) استفاده میشود.
در این روش اسپرم و تخمک زن و شوهر در محیط آزمایشکاهی تلقیح
شده و جهت رشد در رحم زنی داوطلب قرار داده میشود .پس از وضع
حمل ،نوزاد به پدر و مادر واقعی مسترد میگردد .قانون خاصی در حال
حاضر ناظر بر اینگونه درمان ناباروری نیست و عم ً
ال بر مبنای توافق و
قرارداد بین زوجین و زن داوطلب صورت میگيرد.
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سادگیزیباییمیآورد

زیبایی

برخالف نظر برخی که فکر میکنند لباس هرچه اضافات داشــته باشد ،بهتر است و
با افزودن گل و نگین و  ...در صدد زیباتر کردن آن هســتند ،متخصصان زیبایی بر این
باورندکهسادگی،زیباییمیآورد.

ظاهرزیباییکبانویمسلمان

باید و نبایدها پوشش و آرایش کدام است؟
سمیه تشکری
کارشناس ارشد علوم اجتماعی

همه انسانها دوست دارند ظاهری مناسب داشته باشند ،خوشلباس بوده و در نگاه اطرافیان خوب جلوه کنند.
زمانی که بخواهید در کنار زیبا بودن ،حد و حدود شرعی را هم رعایت کنید ،باید مدیریت کافی بر نحوه پوشش
خود داشته باشید .بدانید چه بخرید و چگونه از آن استفاده کنید که هم ظاهر خوبی داشته باشید و هم ب ه حجاب
و پوشیدگی به عنوان یک اصل خدشه نیفتد.

به جای آرایش
بهسالمت
پوستصورتتان
توجهکنید.
شرط الزم و
کافیبرای
استفادهنکردن
از لوازم آرایش،
داشتنیک
پوستسالم
و باطراوت
است .غذای
سالمبخورید.
بهداشت
پوستتانرا
رعايتکنید
و مراقب
جوشهای
مزاحمباشید
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قدم اول
اگر کســی فکر کند حجاب محدودیت اســت،
نمیتواند پوشش و لباس خود را دوست داشته
باشــد .در این صورت احساســی منفی نسبت
به ظاهر ،نمیگذارد شــخص با اعتماد به نفس
باشــد .اعتقاد به اینکه «حجــاب محدودیت
نیســت و مصونیت اســت» دلیل خوبی است
که انســان در چهارچوبهای مشخص ،با میل
و عالقه لباس بپوشد .پس شــما از همین ابتدا
واقف باشــید که در هر صورت محدودیتهایی
در انتخاب وجود دارد و شما موظفید قوانینی را
رعایت کنید ،اما ایــن محدودیتها باعث زیباتر
شدنتان خواهد بود .اگر این روزها بعضی خانمها
برای زیبایی بیشــتر به برهنگی روی آوردهاند،
در اصل برخالف نظــام طبیعت عمل میکنند.
نظام طبیعت و کســی که خالق ما بوده اســت
پوشــیدگی را زیبا و دلیل محبوبیت قرار داده.
وقتی از پوشش کم میشــود ،جاذبه هم از بین
میرود؛ مانند چیزی که دردســترس همگان
اســت و دیگر جذابیتــی ندارد .عــاوه بر این،
پوشــیدگی باعث آرامش زن است؛ این نکتهای
است که در همه ادیان به آن اشاره شده.
اســتفاده از رنــگ و هماهنگی در
پوشش
حتماً شــما هم خانمهای باحجــاب زیادی را
دیدهاید که در عین پوشــیدگی ،لباسشان زیبا
و آراسته اســت .از رنگهای مالیم و چشمنواز
اســتفاده میکنند و مهمتر از همه اینها ،بین
لباسهایشــان هماهنگی زیبای رنگی وجود

دارد .این روزها مغازههایی برای دوســتداران
حجاب ایجاد شــده که هدبند ،مقنعــه ،انواع
روســری ،آســتین و  ...در رنگبندیهای زیبا
و متنوع میفروشــند .اســتفاده از این وسایل
میتواند آراســتگی ظاهری را به همراه داشته
باشــد .چادرهای دانشــجویی ،ملــی ،لبنانی
و مانند آن هم که ایــن روزها به بــازار آمده را
میتوان با در نظر گرفتن رنگ روسری ،کیف و
کفشی مناسب هماهنگ کرد که زیبایی خود را
خواهد داشت.
سادگی زیبایی میآورد
برخالف نظر برخــی که فکــر میکنند لباس
هرچه اضافات داشــته باشــد ،بهتر اســت و با
افزودن گل و نگین و  ...در صــدد زیباتر کردن
آن هستند ،متخصصان زیبایی بر این باورند که
سادگی ،زیبایی میآورد .اگر نگاهی به ب ِرندهای
معروف بیندازید ،ميبينيد كه لباسهایشان در
نهایت سادگی است .از آنســو ما باور داریم که
یک بانو خوب میداند وقتی به دانشگاه میرود،
پوشــیدن کفش پاشــنه بلند با صدای گوش
خراش مناسب نیست ،پوشیدن لباسهایی که
تنگ و بدننما باشد ،چادرهایی که براق است و
روی آن نگین کار شده و چیزهایی مانند اینها
مانع از حضور اجتماعی مؤثــر او به عنوان یک
انسان در جامعه است .انســانی که قرار نیست
دیگران را جذب جنسیت خود کند.
آرایش و این همه حاشیه
اینکه ایران جزو چند کشور پرمصرف در زمینه

لوازم آرایش است ،اینکه فرهنگ ما به سمتی
رفته که پول برای کتاب ســختتر میدهیم تا
برای لوازم آرایش و اینکه ســن استفاده از این
لوازم شــیمیایی پایین آمده ،بحثی اســت که
باید مفصل به آن پرداخت ،امــا در اینجا فقط
میخواهیم کمی در این مورد صحبت کنیم که
این رنگ و آبهای مصنوعی زمانی که هر روزه
و در هر مکان استفاده شــود ،زیبایی واقعی به
همراه ندارد و آسیبهایش بیشتر است.
پس به جای آنکه به دنبال کرمهایی باشــید
که مشکالت پوســتی به همراه بیاورد ،از این
فرمول اســتفاده کنیــد :به جــای آرایش به
سالمت پوســت صورتتان توجه کنید .شرط
الزم و کافــی برای اســتفاده نکــردن از لوازم
آرایش ،داشتن یک پوست ســالم و باطراوت
است .غذای سالم بخورید .بهداشت پوستتان
را رعايــت کنید و مراقــب جوشهای مزاحم
باشــید .به جای هزینه برای لوازم آرایش ،یک
صابون صورت خوب و یک شــوینده مناسب
برای پوســت تهیه کنید .اغلب کرمهای ضد
پیریِ پوســت ،برای خانمهای زیر  ۳۰ســال
خیلی قوی هستند و نیازی به استفاده از آنها
نیســت ،اما اگر هنوز فکر میکنیــد که باید از
یکی از این انــواع کرمها اســتفاده کنید ،یک
مدل مالیمتر و ضعیــف آن را انتخاب کنید .رژ
لبهایی که اســتفاده از آن متداول شده ،مواد
شیمیایی اســت که مدام در معرض دهانتان
قرار دارد و تولید بیماری میکند ،اگر یک کرم
نرمکننده مخصوص پوســت لب داشته باشید
دیگر نیازی به آنهــا در تمام طول روز ندارید.
چون اگر لبها سالم و مرطوب به نظر برسند،
زیبایی خاص خود را خواهند داشــت .اگر شما
هم تحت تأثیر مســابقه «هر که بیشتر آرایش
کند ،عمل کند و تغییر در خلقت خداوند ایجاد
کند زیباتر میشــود» ،قــرار گرفتهاید ،برای
ترک این عادت ،لوازم آرایش اضافه خود را دور
بریزید .میز آرایش خلوت ،کمتر شــما را برای
آرایش کــردن تحریک میکنــد .یک صورت
ساده ،خندان و با اعتماد به نفس بسیار زیباتر
از چهرهای اســت که پشت این همه رنگ و آب
و اضافه و کم کردنهای کاریکاتورگونه ،اصل
خود را نشان نمیدهد .لوازم آرایشتان را برای
خانه و طبق خواسته و ســلیقه همسرتان نگه
دارید.

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شمارههفتم | بهمن1394

واکسنموثراست؟

واکسنهای رایج چند مورد شایع ویروس آنفوالنزا را پوشش میدهند و تنها احتمال
ابتال به بیماری ســرماخوردگی را کم میکنند و به هیچ وجه این خطر را به طور کلی
ازبیننمیبرند.

شاخ به شاخ با ویروس آنفوالنزا
چه گروههایی در معرض خطر هستند؟ راه پیشگیری
چیست؟ کی باید پیش پزشک رفت؟
دکتر محمد نخعی
پزشک عمومی

«شیوع نوع جدید ویروس آنفلوانزا در کشــور» این خبر که متأسفانه با مرگ تعدادی از هموطنان
همراه بود ،نگرانیهای زیادی در این مدت به وجود آورده .یکی از ســؤاالت متداول درباره همین
مســئله اســت که اتفاق ًا تعداد زیادی از خوانندگان مهر و ماه هم آن را مطرح کرده بودند .یکی از
سؤاالت را برای دکتر محمد نخعی ارسال کردیم و او به شیوه محاوره و با کالمی آغشته به طنز پاسخ
داد.البته پرسش ارسالی برای ایشان هم لحن محاوره داشت.سؤال این بود« :آقای دکتر ،این بیماری
من،همینویروسآنفوالنزاجدیدستکهمیگنکلیآدمروکشته؟»پاسخرابخوانید:

ســام؛ من دکتر محمد نخعی ،پزشک عمومی
هســتم و قصد دارم مقداری اطالعات مفید در
اختیار شــما بگذارم تــا از نگرانیهاتون ،مثل
سؤال باال کم شود.
در واقع ویروس آنفوالنزا اص ً
ال موجود جدیدی
نیست! کســی چه میدونه! شاید قدمت اونها
از ما انسانها هم بیشتر باشه! ولی این ویروسها
هر چند وقت یک بار همهگیر میشن و به خاطر
قدرت همهگیری باالشــون و عــدم توانایی ما
انســانها در پیشــگیری از آلودگی به اونها،
دردسرساز میشوند .پس این ویروسها جدید
نیســتند .نمونهاش همین ویروس آنفوالنزای
(نوع ایچ وان ان وان) که خبر کشت و کشتارش
در استانهای جنوبی کشور،کلی نگرانی براي
خانوادهها ایجاد کرده! اما جالبه بدونید یکی از
اولین موردهــای همهگیری آنفوالنزای خوکی
مربوط به ســال  ،1918یعنی سال پایان جنگ
جهانی اول میشــه؛ پس این ویروسها خیلی
هم جدیــد نیســتند! در واقع ما بــرای اونها
طعمههای جدیدی محسوب میشویم.
مشکل اصلی اینجاســت که ویروس آنفوالنزا
خیلی ســریع ایجاد همهگیری میکند (خیلی
قدرت ســرایت و واگیر باالیی داره) و البته اص ً
ال
دم به تله نمیده تا براش واکســن بشود درست
کرد.
راه پیشگیری چیست؟
یکی از راههای مهم پیشــگیری از بیماریهای

عفونی ،واکسیناسیون اســت .اما چرا نمیشه
برای انواع ویروس آنفوالنزا واکســن درســت
کرد؟
فرض کنید پالک خودروی شــما این توانایی
رو داشــته باشــه که هر یک ثانیه یکی از اعداد
یا حرف پــاک رو عوض کنه! اونوقت شــما با
خیال راحت میتونید در مناطق طرح ترافیک
و محدوده زوج و فرد تــردد کنید ،بدون اینکه
نگران ثبت عکس پالکتون توسط دوربینهای
راهنمایــی و رانندگی باشــید ،چــون پالک
هوشمند فرضی شــما در هر ثانیه به یک پالک
جدید تبدیل شــده کــه کنتــرل اون در واقع
غیرممکن است.
این کاریه که واقعاً پروتینهای سطحی (همون
پالکهای خودروها) ویــروس آنفوالنزا انجام
میدهند ،دایماً در حال تغییرند ،پس نمیشــه
براشون واکسن درست کرد.
اما عجله نکنید ،واکســنهای رایج آنفوالنزای
موجود در بــازار ،کلک جدید پزشــکها برای
خالی کردن جیب شما نیســت؛ این واکسنها
در واقع چند مورد شــایع ویــروس آنفوالنزا را
پوشش میدهند و تنها احتمال ابتال به بیماری
سرماخوردگی را کم میکنند و به هیچ وجه این
خطر را به طــور کلی از بیــن نمیبرند .بهترین
فصل ســال برای تزریق واکســن ،اوایل پاییز
میتونه باشــه و به گروه هــای در معرض خطر
توصیه می شــود که از این واکســنها استفاده
کنند.
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چــه گروههایی در معــرض خطر
هستند؟
خانمهای باردار ،بیماران شدید قلبی ـ عروقی،
مبتالیان به مشــکالت تنفســی مانند آســم،
دیابتیها ،کودکان زير پنج ســال ،افراد مبتال
به نقــص سیســتم ایمنی (حاال چــه از طریق
ویروسی که اسمش میشــه بیماری ایدز ،چه
افرادی که تحت شیمی درمانی قرار دارند و)...
افراد بسیار پیر و ناتوان و...
پس الرم نیست همه در داروخانه صف بکشند
و بازار سیاه برای واکسن آنفوالنزا درست کنند،
فقط افراد در معرض خطر اون هم با مشــورت
پزشک معالج بهشــون توصیه میشه که از این
واکسنها استفاده کنند.
هیــچ
بدون
حــال،
افراد جوان ،ســر
بیماریِ
زمینهای ،به هیچ وجه نباید از آنفوالنزا هراسی
داشته باشــند .حاال چه از نوع خوکیش باشه و
چه از نوع انســانیش .عالیم معمولی مثل تب،
بدن درد ،ســرفه ،آبریزش بینی و حتی گاهی
اسهال و استفراغ ،فصل مشــترک عالیم همه
انواع آنفوالنزاهاست و این انواع رو از روی عالیم
نمیشه از هم تفکیک کرد (خوب راستش غیر
از گروه پرخطر لزومی هم نیست تفکیک کنیم)
و باالخره برای درمان ،همونجوری که هممون
میدونیم نیــاز به هیچ معجزهای نیســت! باید
چند روز استراحت مطلق کرد ،مایعات و مسکن
و ویتامین ســی مصرف کرد تا بهبودی مجدد
حاصل شود .اما شخصاً توصیه میکنم حتماً به
پزشک مراجعه کنید.
میدونم ،می دونم که اســتراحت و مصرف
مسکن نیاز به پزشــک ندارد ،ولی باید توجه
داشــته باشــید در موارد نادری (تو رو خدا
دقت کنیــد) در موارد نــادری ممکنه روی
این ویروس یک باکتری ســوار بشــه و برای
درمانش نیاز به آنتی بیوتیک داشــته باشید.
پس اص ً
ال الزم نیســت به پزشــکتون اصرار
کنید براتون پنیسیلین بنویسه! و این جمله
که (من بدنم رو میشناســم! تا پنیسیلین
نزنم خوب نمیشم) اشتباه بزرگیه که گاهی
وقتا لج پزشک شــما رو در میاره و گاهی هم
باعث خندهاش میشــه! چون بــاور کنید
پنیسیلین روی بدن شــما اثر نمیگذاره...
روی باکتــری مؤثره .آب پرتغــال بخورید و
موفق باشید.

واکسنهای
رایجآنفوالنزای
موجود در بازار،
کلکجدید
پزشکهابرای
خالیکردن
جیبشما
نیست؛این
واکسنهادرواقع
چند مورد شایع
ویروسآنفوالنزا
را پوشش
میدهندوتنها
احتمالابتال
بهبیماری
سرماخوردگی
را کم میکنند
و به هیچ وجه
این خطر را به
طور کلی از بین
نمیبرند
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سرودها و آهنگهای انقالبی
موسيقي

در سالروز پیروزی انقالب اسالمی شنیدن سرودها و آهنگهای ساخته
شــده درباره این واقعه هم خاطره انگیز اســت و هم سرشار از لطف .در
کنار آلبومهای موجود در بازار ،امکان دانلود آهنگهای انقالبی از طریق
سایتهای مجاز فراهم است .از جمله میتوان سایت تبیان را مثال زد که
گلچینی از سرودها را در اختیار کاربران قرار داده است .اگرفرصت دارید
به این نشانی سری بزنید و آهنگ مورد عالقه خود را دانلود کنید:
www.tebyan.net/newindex.aspxpid=59986
«من عاشق چشمت شــدم» تازهترین آلبوم علیرضا قربانی ،با
آهنگسازی فردین خلعتبری است که بهتازگی رونمایی شده است .این
اثر دارای هشت قطعه و دربردارنده آثاری است که قربانی طی سالهای
گذشــته برای تیتراژ ســریالهای مختلف تلویزیونی خوانده اســت.
نام آلبوم ،برگرفته از تیتراژ ســریال «مدار صفر درجه» است که هنوز
هم مخاطبان آن را به خاطر دارند .این اثر با شــعری از افشین یداللهی،
موســیقی فردین خلعتبری و صدای قربانی یکــی از تیتراژهای به یاد

قصه عشق و انتخابات

شبکه
خانگی
چکیده
جنــس شــبکه نمایــش
خانگی جوراســت؛ در کنار
سریالهای ایرانی و خارجی،
هر هفته یــک فیلم توزیع
میشود .جالب آنكه فاصله
اکران تا توزیع این آثار خیلی
کم شده و برای همین برخی
عالقمندان ،خرید نســخه
دی وی دی فیلمها را به سینما
رفتنترجیحمیدهند.
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«ایران برگر» مسعود جعفری جوزانی
از جمله فیلمهای محبوب جشــنواره سال
پیش بود کــه در اکران عمومــی هم موفق
بود .دربــاره «ایران برگر» نمیشــود نظر
قطعی داد ،چون جزو فیلمهایی اســت که
نگاههای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد.
خیلیها آن را بهترین کمــدی چند وقت
اخیر معرفی کردنــد و خیلیها هم بدترین
انتقادها را به آن وارد دانستند .ماجرای فیلم
در روزهای قبل از انتخابات مجلس در یک
روستا اتفاق میافتد .دو نامزد انتخاباتی ،به
نامهای فتحاهلل خان و امراهلل خان تیمهای
انتخاباتیتشکیلمیدهندوازهرراهیبرای
جذب رأی استفاده میکنند .علی نصیریان،
محســن تنابنده ،ســحر جعفری جوزانی،
حمید گودرزی و نیوشا ضیغمی در این فیلم
بازیکردهاند.

ماندنی تلویزیون است .این خواننده تاکنون تیتراژ سریالهای تنهایی
لیال ،کیف انگلیسی ،شب دهم ،روشــنتر از خاموشی ،وضعیت سفید و
راستش را بگو را خوانده است.
«نوستالژی» آلبومی تصویری از رضا یزدانی است كه دوازده کلیپ
دارد .ترانههايي از آلبومهای «ســاعت  ۲۵شب»« ،ساعت فراموشی»،
«ساعتا خوابن» و «سلول شخصی» .در کلیپ ،پشتصحنههای آلبوم
و آهنگ «یکی در میون» از آلبوم «هیس» شــنيده ميشود؛ نخستین
آلبومی از یزدانی که با اقبال گسترده مواجه و سببساز ورود او به جریان
اصلی موسیقی ایران شد.
«باغهای پژمان» به آهنگسازی هوشنگ کامکار در سه موومان در
بازار موسیقی منتشر شده اســت .این آلبوم از سوی هوشنگ کامکار با
دستخط و امضا ،تحت عنوان «پژمان ،به گفته استاد کدکنی چه بگویم
که دل افســردگیت از میان برخیزد؟ »...به اســتاد احمــد پژمان اهدا
شده است.

«دوران عاشــقی» هم وارد شــبکه
نمایش خانگی شده است .علیرضا رئیسیان
در ایــن فیلم خواســته بحران گسســت
عاطفی میــان خانوادهها را نشــان دهد و
بگویــد بیتوجهــی زوجین بــه يكديگر
عواقب وخیمی دارد .لیال حاتمی ،شــهاب
حسینی ،فرهاد اصالنی ،مینا وحید ،پرویز
پورحســینی و بیتا فرهی در این فیلم بازی
کردهاند.
«مزار شــریف» به کارگردانی حسن
برزیده آنطور که در جشــنواره فجر دیده
شد و از سوی داوران مورد توجه قرار گرفت،
نتوانســت نظر منتقدان را به خودش جلب
کند .منتقدان معتقد بودند «مزار شریف»
نتوانسته ماجرایحملهبهکنسولگریایران
در افغانستان را خیلی خوب دراماتیزه کند
و شخصیتها درســت از آب در نیامدهاند.

درواقع از حد یک فیلم مستند معمولی فراتر
نرفته است« .مزار شریف» ،چهارمین فیلم
حسن برزیده ،حمله طالبان به کنسولگری
ایران و کشتار دیپلماتهای ایرانی را در 17
مرداد  1377در شــهر مزارشــریف روایت
میکند .حســین یاری ،مســعود رایگان
و مهتاب کرامتــی از جملــه بازیگران آن
هستند.
«طعم شــیرین خیــال» فیلمی
سرخوشــانه از کمــال تبریزی اســت اما
منتقدان و سختپسندها رویی خوش به آن
نشان ندادند .فیلم درباره لزوم حفظ طبیعت
و صرفهجویی در انرژی است ،اما به خاطر باال
بودن میزان تخیل فیلم ،باورپذیری اتفاقات
آن سخت است .اگر فیلم را با خوشخیالی
تماشــا کنید ،از آن لذت میبرید .شــهاب
حســینی ،نازنین بیاتی ،نادر فالح ،نازنین
فراهانی و پریوش نظریــه بازیگران «طعم
شیرینخیال»هستند.
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پیشنهاد
سينما

به عالوه جشنواره

بهمن ماه ،ســینماها تحت تاثیر جشنواره فیلم
فجر هســتند .برای همین بیشتر سالنها به این
رویداد اختصاص داده میشــود و فضای عمومی
تحت تاثیر این جشنواره قرار میگیرد .با این حال
برای کسانی که هنوز حوصله سینما رفتن دارند،
پیشنهادهایخوبییافتمیشود.
«خبر خاصی نیســت» دومین فیلم مصطفی
شایسته اســت که بهرغم ضعفهایش ،میتوان
آن را دید و سرگرم شد .فیلم ،قصه دو خواهر است
که همراه با دختران جــوان خود زندگی آرامی را
میگذرانند ،اما برگزاری یک مهمانی خانوادگی
و حضور مــردی جوان ،زندگی ایــن دو خانواده
را دســتخوش چالش و بحرانــی جدی میکند.
افســانه بایگان ،رویا تیموریان ،بیتا سحرخیز،
بیتا احمدی ،امیرحسین آرمان و رضا کیانیان هم
بازیگرانآنهستند.
«کمپ ایکس ری» از معــدود فیلمهای ضد
جریان آمریکاست .فیلمی که به خوبی ستمهایی
که بعد از یازده سپتامبر در حق مسلمانها شده
را به تصویر میکشد .پیمان معادی بازیگر ایرانی
این فیلم است و داستان آن در زندان گوانتانامو
میگذرد.
«پی  »22تازهترین فیلم حســین قاســمی
جامی است .در خالصه داستان فیلم میخوانیم:
در شب عروسی دختر ســرگرد هادی ،فرمانده
سابق تکاوران نیروی دریایی و پسر شهید ناخدا
محمدی ،سرگرد هادی متوجه میشود که داماد به
محل شهادت پدرش رفته است .هادی برای پیدا
کردن او به محل مورد نظر میرود اما ...امین حیایی
وهادیساعیبازیگراناصلیفیلمهستند.

درحوالیانقالب

مرور چند کتاب با موضوع انقالب اسالمی

کتاب

«قطره ،موج ،دریا» کتابی است که شــما را مختصر و مفید در جریان
روایت انقالب قرار میدهد .در این کتــاب ،بزرگان انقالب از روزهای
منتهی به  22بهمن ســال  57میگویند .تدوینگر کتاب ،بریدههای
مرتبط خاطرات افــراد مختلف را کنار هم چیده تــا مخاطبش را در
جریان ســیر پیروزی انقالب قرار دهد .روایت از فــوت فرزند امام
خمینی آغاز میشــود و تا روزهای پیروزی ادامه پیدا میکند .این
اثر درواقع ،خالصهای از مجموعۀ چهارجلدی «به روایت اول شخص
مفرد» است.
«گل آخر ،دقیقۀ نود» درباره بچههایی اســت که میخواهند حکومت
نظامی را بشــکنند؛ با فوتبال بازی! در اوج حکومت نظامــی ،بچههای محله
تصمیم میگیرند فوتبــال بازی کنند .یک مســابقۀ هیجانانگیز که بیش از
هر چیز میخواهد به حکومت نظامــی دهنکجی کند و آن را به ریشــخند
بگیرد .رمان نوجوان بهزاد دانشگر روایتی از خالقیت ،گستاخی و انقالبیگری
بچههایی اســت که هیجان را در مبارزه میبینند؛ مبارزهای به سبک فوتبال!
قصه و تصاویر دلچسب «گل آخر ،دقیقۀ نود» را از دست ندهید .خواهید دید
که بازی بچهها میتواند یک جامعه را چند قدم بیشتر به انقالب نزدیک کند.
«شاه بیشین» نوشته محمدكاظم مزینانی ،روایت دوم شخص است كه
فضای گســتردهای از رمان را از آن خود كرده و به بازگویی زندگی شاهنشاه
ایران میپــردازد؛ « از روزی كه پدر با چكمههای خود پــا به خانه میگذراد و
خبر شاه شدن خود را میدهد تا روزی كه این شــاه از سر آوارگی از كشوری
به كشور دیگر پناهنده میشود  »...این روایت كه به مانند همزادی برای شاه،
او و اطرافیانش را دنبال میكند صرفاً در دست شاه باقی نمیماند و همسرش
فرح نیز بخش اندكی از بازگویی این تاریخ را عهدهدار میشود؛ از روزهای فقر
و فالكت در پاریس تا مبدل شدن به زن اول دربار و شركت در امور فرهنگی و ...
«نقش زنان درنهضت امام خمینی(ره)» نوشته ساسان طهماسبیکهیانی
است که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منشرشده است .این پژوهش در چهار
بخش تنظیم شده است :ســابقه مبارزات زنان قبل از نهضت امام خمینی ،بررسی
دیدگاههای امام خمینی دربار ه نقش سیاسی و اجتماعی زنان ،نقش آنان در قیام
 15خرداد  1342و مبارزات سیاسی زنان در سالهای  1357ـ .1343
«جاده جنگ» رمانی است نوشــته منصور انوری که تاریخ معاصر ایران را
از سوم شــهریور  1320دربرمیگیرد .در این دوره ایران دچار آشوبی شدکه
در تاریخ بیسابقه اســت .این روز ،رویدادهایی را رقم زد که به پیروزی انقالب
اسالمی منتهی شد .تا کنون  7جلد از این رمان منتشر شده است.
«تاریخ معاصر ایران»؛ دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی «تاریخ
معاصر ایران» را از لحاظ زمانی ،کمی گســتردهتر از دویســت یا سیصد سال
اخیر میبینند و برای بررســی تاریخ معاصر ایران به دوره صفویه به بعد رجوع
میکنند .همین نــگاه در مرور مختصر تاریــخ ،در کتاب «تاریــخ معاصر ایران»
حاکمبوده است .بنابراین مخاطب در کتاب «تاریخ معاصر ایران» تاریخ را از زمان
صفویه تا به امروز مرور میکند.
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وفاتحضرت
معصومه(س)
( 201هـق)

چهل روز پــس از قیــام  19دی در اربعین
شــهدای آن قیام در برخی از شهرها عزای
عمومی اعالم شد .در تبریز ،دانشگاه ،بازار و
مدارس تعطیل شــد و دهها هزار نفر از مردم
برای شــرکت در مجلس ختمی که قرار بود
درمسجدجامعمیرزایوسفآقاتشکیلشود
به سمت آن مســجد رفتند .اولین واکنشی
که حکومت پس از اعــام حکومت نظامی
در تبریز داشــت ،آغاز موج دستگیری افراد
مظنون به شــرکت در قیام بــود .در برخي
منابع رسمي رژيم ،از جمله روزنامه كيهان
و روزنامه رستاخيز ،تعداد شهدا را 6تا 9مورد
ذكر كرده بودند .بعضي منابع نيز با توجه به
ابعاد و وســعت قيام و كشتاري كه نيروهاي
امنيتي و مأموران ســاواك بــه راه انداخته
بودند ،اعتقاد داشــتند كه اين تعداد بالغ بر
 560نفر اســت .همچنيــن در اعالميهاي
كه از ســوي «اتحاديه انجمنهاي اسالمي
دانشجويان اروپا» در نهم اسفندماه 1357
منتشر شــد ،تعداد شــهدا را  400نفر ذكر
كردهبودند.

108

حضرت معصومه سالماﷲ عليها در اول ذيقعده سال  173هـ .ق .دیده به جهان
گشودودردهم ،یازدهمو یادوازدهمربیعالثانى 201هـ.ق.وفات یافت.پدرش
امام موسى بن جعفر علیهالسالم و مادرش بانویى پاكیزه به نام نجمه بود كه با
نامهاى تكتم ،خیزران ،اروى ،امالبنین ،طاهره ،ســمانه ،شقراء ،سكن و صقر
نیز از وى یاد شده اســت .در مقام و منزلت و جایگاه این بانوى بزرگوار نزد اهل
بیت علیهمالسالم همین بس كه امام صادق علیهالسالم فرمودند« :اال ان للجنة
ثمانیة ابواب ثالث منها الى قم فیها امراة هى من ولدى اسمها فاطمة بنت موسى،
تدخل بشفاعتها شیعتى الجنة باجمعهم .آگاه باشید بهشت هشت در دارد كه سه
در آن به سوى قم است .بانویى از فرزندان من در آنجا وفات مىكند كه نامش
فاطمه دختر موسى است .همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت مىشوند».
همچنین امام رضا علیهالســام درباره آن حضرت فرمودند« :من زارها عارفا
بحقها فله الجنة؛ هر كس او را ـ در حالى كه حقش را مىشناســد ـ زیارت كند،
بهشتاز آن اوست».كرامات حضرت معصومه علیهاالسالم زبانزد خاص و عام
است .در طول تاریخ وجود مقدس این بانوى كرامت در قم ،بیماریهاى زیادى
با عنایت او برطرف شــده ،مشــكالت علمى عالمان حل گردیده و گره از كار
گرفتارانبازشدهاست.
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قیاممردمتبريزبه
مناسبتچهلمين
روزشهادتشهداي
قم

پنجم جمادیاالولی روز والدت باســعادت
بانوی قهرمان کربال ،پرچمدار نهضت ،پس
از شهادت امام حسین علیهالسالم ،حضرت
زینب کبری سالماهللعلیها است .این روز در
تقویمکشورمانبهنامروزپرستارلقبگرفته
و علت نامگذاری این است که حضرت زینب
پرستاری امام زمانش ،حضرت زینالعابدین
علیهالسالم و دیگر بیماران و مصیبتزدگان
اهل بیت را بر عهده داشــت ،و ضمن اینکه
رســالت مهم نگهداری و تبلیــغ از نهضت
حســینی را به خوبی انجام داد ،از پرستاری
بیمار کربال نیز ،با تحمل آنهمه سختیها
و نامالیمات ،آنی فروگــذار نبود و تا آخرین
رمق،دِینخودرابهمکتبورهبرشاداکرد.
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سالروزحماسه
مردمآمل
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والدتحضرت
زينب(س)وروز
پرستار

تـقـو يـم
در روز  ۶بهمن سال  60نبرد مسلحانهای در شــهر شکل گرفت که مردم آمل
پیشتاز این مبارزه علیه منافقین بودند .در روزهایی که به دلیل جنگ تحمیلی
جمع زیادی از مردم آمل در جبههها حضور داشتند ،فرزندان آنها و زنان آملی
مقابلمنافقینایستادند.تیراندازیوسپستسخیرشهرتا6صبحادامهداشت،
اما با آغاز صبح ششم بهمن ،حماسه مردم آمل شــکل گرفت و صدها نیروی
داوطلب مردمی با روی آوردن به مقر سپاه و گرفتن اسلحه ،به مقابله مهاجمان
رفتند .سنگربندیها آغاز شــد .از زن و مرد و پیر و جوان همگی با آوردن شن
و گونی ،اقدام به سنگرســازی و نبرد سنگر به ســنگر کردند ،تا آنجا که آمل
لقب «هزار ســنگر» گرفت .حماســه مردم آمل در  6بهمن سال  60آنچنان
تعیینکنندهبودکهامام(ره)دروصیتنامهسیاسیالهیخودازآنبهنیکییاد
کردند؛ این حادثه هرچند از سوی مردم آمل شکل گرفت ،اما به عنوان سندی
بروفاداریملتبهآرمانهایانقالبدرتاریخثبتشد.

پيروزي انقــاب اســامي ايران و
سقوط نظام شاهنشــاهي در سال
1357
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پيروزيانقالب
اسالمي
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بازگشتحضرت
امام(ره)وآغازدهـه
مبـاركفجـر

نیروهای مســلمان ،متعهد و انقالبی ارتش
در  19بهمن ســال  1357بهرغم آنكه یک
سازماندهی ریشهدار آنان را به رژیم وابسته
پهلوی متصل كرده بود ،در عمل ثابت كردند
كه بخشــی از مردم هستند و شــجاعانه به
جبهه وســیع و میلیونی انقالب اســامی
پیوســتند .خبر به همین سادگی و كوتاهی
بود كه به همراه تصویری از این رخداد مهم
در مطبوعات بــه چاپ رســید .در نوزدهم
بهمن مــاه  1357صدها تــن از دلیرمردان
نیروی هوایی كه به ارزشهای اســامی و
خواستههای به حق مردم باور داشتند و این
امر در ضمیرشان ریشه داشت ،در نمایشی
حماســی با موج توفنده مرد ِم بپاخاســته
ایران همآوا شدند و با حضور در اقامتگاه امام
خمینی(ره) ،كاروانساالر انقالب اسالمی ،با
ايشاندیداروبیعتكردند.
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در  12بهمن  57مقدمات ورود امام خمینی(ره) به وطن ،پس از  15سال دوری
و تبعید در حالی انجام میشد که محمدرضا پهلوی در  27دی ماه از کشور فرار
کرده بود .امام خمینی(ره) شرط کرده بودند که تا خروج شاه از ایران به وطن باز
نمیگردند .تنها مهره بازمانده از سیاستهای شاه ،شاپور بختیار بود که تمام
تالشــش را برای جلوگیری از بازگشــت امام(ره) انجام میداد .او به همراهان
امام اعالم میکرد که چند هفته بازگشت را به تعویق بیندازند و هدف اصلي او،
ش و آرام نمودن فضا به نفع خود بود .اولین قرار پرواز
قوی کردن دولت متبوع 
امام خمینی به ایران در تاریخ ششم بهمن اعالم شده بود؛ اما از دوم بهمن با رژه
گارد شاهنشاهی در خیابانها و بستن فرودگاهها توسط بختیار ،عم ً
ال بازگشت
امام(ره) به تعویق افتاد .حضور میلیونی مردم مشتاق در فرودگاه و خیابانهای
اصلی ،بیسابقهترین استقبال تاریخ کشور را رقم زد .در حالی که هوا زمستانی
و سرد بود ،مردم از شــب قبل برای اســتقبال از بنیانگذار انقالب به فرودگاه
مهرآباد آماده بودند .سرانجام در روز  12بهمن ســال  ،1357در ساعت 9:27
دقیقه صبح ،سید روحاهلل موسوی خمینی وارد ایران شد .این تاریخ و ساعتی
استکههرسالهتوسطمردمومسئوالنوقتجشنگرفتهمیشود.

در  ۱۴بهمــن ســال  ۱۳۸۷ایران با
پرتاب موفقیتآمیز ماهــواره امید
به کشــورهای دارای توانایی پرتاب
ماهواره پیوست .پس از این ،هر سال
در این روز سالگرد پرتاب این ماهواره
جشنگرفتهمیشود.
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روزنيروي
هوايي

روزفناوري
فضايي
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دنیای ما

جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد .کودکان
در بین ویرانههای ساختمانی که در جریان
درگیریها فروریخته است ،به دنبال جسد
نزدیکان خود میگردند

هنرمندان فلسطینی
بانقاشیهای دیواری
زندگی را به غزه
بازمیگردانند

تغذیهپرندهها
ازمیوههایدرختی
در زمستان بالروس

اهالی ملبورن استرالیا به بالگرد «الویس» نگاه می کنند که مشغول ریختن
آب روی شعله های آتش در یک منطقه صنعتی است

فردی مشغول صیقل دادن مجسمه ای یخی برای نمایش در جشنواره
بین المللی یخ و برف در هاربین ،شهر شمالی چین است
110
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قـاب

مسلمانان بنگالدشی روی یک قایق
نمازمیخوانند

عملیات بازپسگیری الرمادی و بیرون راندن
تروریستهایداعش

اینجا شمال شرقی سوریه است
و مردی مسیحی در کلیسایی که
براثر حمالت داعش ویران شده،
خدای خود را نیایش میکند

هنرمندچینیبارنگکردنچندنفربهشکلدرختآنهارادرمنطقه«دونگجی»
درمیاندرختاناستتارکرد.اوهدفخودازاینکارراجلبتوجههمگانبهمشکل
آلودگیهوادرپکن،پایتختچیناعالمکردهاست
هنرمند خیابانی روس روی کانال
«گریبایدوف» سنت پترزبورگ به
ساختن حباب مشغول است

نقاشیطبیعت
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«عدالت» ،از مقدسترین ارزشهای بشــری
است و در مقایسه با مقولههایی چون آزادی و
دموکراسی برتر و با ارزشتر به حساب ميآيد؛
زیــرا عدالــت تأمینکننده همه آنهاســت.
حاکمان عادل خاطرههــای زیبایی در ذهن
مردم بر جای گذاشــتهاند که در طول تاریخ
بشــریت همواره از آنها به نیکی یاد میشود.
امام علی(ع) کــه خود مظهر عدالت اســت،
اجــرای عدالــت را موجب حیــات جامعه و
تأمین رفاه و شــکوفایی علم و هنر میدانند.
تأمل در سخنان کوتاه و پرمغز موالی متقیان
کــه میفرمایند« :عــدل برتریــن بینیازی
اســت و قوام رعیت به آن اســت» و یا اینکه
«قویترین پایه و اساس جامعه عدل است که
موجب پیوند مردم با حکومت میشــود» و یا
تأکید بر این نکته که «بهترین سیاست ،عدل
است» ،نشان میدهد که عدالت یگانه مبنای
حکومتی امام علــی(ع) بوده اســت .در این
نوشــته مهمترین جلوههای عدالت در سيره
حكومتي امام علی(ع) بررسی میشود.

عدالتدرحکومتعلوي

امام علی(ع) که خود مظهر عدالت است ،اجرای عدالت را موجب حیات
جامعه و تأمین رفاه و شکوفایی علم و هنر میداند
کوروش غفاری چراتی
روزنامه نگار و کارشناس روابط عمومی جمعیت هاللاحمر مازندران

عدالتورزی و اهتمام وافر به اجرای دقیق عدالت از ویژگیهای برجســته امام علی(ع) بوده است .تا جایی که
بسیاری از مردم ایشان را با عدالتش میشناسند و او را شهید راه عدل میدانند.

112

امام علی(ع) و عدالت اقتصادی
یکی از بارزترین جلوههای عدل امام علی(ع)
در فرآیند حکومت ،اهتمام جدی ایشــان به
عدالت اقتصادی و صیانت از اموال بیتالمال
است.
امام علــی(ع) قائل به تســاوی در تقســیم
بیتالمال بود و این سیاســت را باعث توازن
اجتماعــی در جامعــه میدانســت .پژوهش
در ســیره حکومتی امیرالمؤمنین(ع) نشان
میدهــد کــه آن حضــرت هرگونــه اعمال
تبعیض براي تقســیم بیتالمــال را مردود
میدانســت و هرگز تســلیم جوســازیهای
اشــراف ،ویژهخواران و افزونطلبان نمیشد،
به طوریکه حتی دســتور داد مرد مسیحی،
به عنوان یک شــهروند از بیتالمال بهرهمند
شود ،اما حاضر نشــد به برادرش عقیل بیش
از حقش بدهد.
امام علی(ع) تمام افراد را در برابر احکام الهی
و تقســیم بیتالمال مســاوی میدانســت و
تفاوتی بین مسلمانان باسابقه و تازهمسلمان
و نیز عرب و غیرعرب قائل نبــود .اهتمام آن
حضرت به عدالت تا جایی بود که حتی خوارج
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باشـگاهمـهرومـاه

این بار هم مسابقه مهر و ماه با استقبال ویژه شما مواجه شد.
پس ازحذف پیام های تکراری و اشتباه بین حدود  1000شماره
تلفن قرعه کشی انجام شد.ضمن تبریک به  40برنده شماره
سوم نشریه ،جوایز ایشان توســط مسئوالن دفتر نمایندگی
ولی فقیه در استانها اهدا می شود.

برنده های شماره5
را از بیتالمال محــروم نکرد و فرمود تا زمانی
که علیه حکومت اسالمی شــورش نکنند ،از
بیتالمال سهم میبرند.
آنچــه مســلم اســت در ســیره حکومتــی
امــام علــی(ع) امتیازطلبــی ،رانتخواری و
مصلحتاندیشــی در تقســیم بیتالمــال و
همچنیــن در عزل و نصب کارگــزاران جایی
نداشت .چرا که این امر از موانع تحقق عدالت
به شمار میرود.
امام علی(ع) و عدالت سیا سی
در بعد سیاســی؛ حضرت هرگونه ســازش را
که منجر به انحراف از مسیر اسالم میشد ،به
شــدت رد میکرد و حاضر به پذیرش شرایط
خالف شرع نمیشد.
امام ،مالک انتخاب کارگــزاران را حق ،عدل
و شایســتگی میدانســت .گرچه در اثر َجو
فرهنگی نامناســب به جای مانــده از زمان
عثمان کــه معاویــه آن را تشــدید میکرد،
عــدهای از کارگزاران خــود را صاحباختیار
بیتالمــال دانســته و هــر تصرفــی را روا
میدانســتند .اما امام علــی(ع) متجاوزان به
بیتالمال را مورد تعقیب قــرار میداد و این
خود نشان از عدالتورزی علی(ع) در مسائل
اقتصادی و اداری بود.
امام علی(ع) و عدالت اجتماعی
در بعد اجتماعی نیز عدالت علــی(ع) زبانزد
خاص و عام بود و تمام اقشــار جامعه خود را
مرهــون لطف و عدل ایشــان میدانســتند.
امنیت اجتماعی را برای تمام افراد میخواست
و مخالفان سیاســی خود را که خوارج بودند،
از امتیازات اجتماعی و اقتصادی محروم نکرد.
البته این بدان معنا نبــود که در برابر تبلیغات
آنها ســاکت بماند و پاســخی ندهــد ،بلکه
تمامی تالشش این بود که با روشنگری ،افراد
ســادهلوح را که جذب گروههای مخالف شده
بودند ،آگاه کند .به شــبهات و ایرادات آنها
به سرعت پاســخ میگفت ،به طوریکه وقتی
«ابن گواء» در نماز ،بــا قرائت آیهای حضرت
را مورد عتاب قــرار داد ،امــام در همان نماز
پس از اتمام آیه ،با آیهای دیگر پاســخ وی را
داد .روشن است که این پاسخگویی به معنای

ایجاد َجو خفقان و اختناق در جامعه نيســت،
بلکه روشــنگری و تــاش در راه تنویر افکار
عمومی بوده است.
امام علی(ع) و عدالت قضایی
عدالت قضایی امام علــی(ع) مورد اتفاق تمام
مســلمین جهان اســت و همه آن حضرت را
به برتری در قضا قبول دارند و این ســخن را
از پیامبر اکرم(ص) نقــل کردهاند که فرمود:
«بهتریــن قاضی امــت من بعــد از من علی
است ».او به عنوان حاکم اسالمی در محکمه
شــریح قاضی ،همردیف مردی مسیحی قرار
گرفت و قاضی نیز به نفع مرد مســیحی رأی
داد و همین امر باعث شــد که مرد مسیحی
مسلمان شود.
شــهید مطهــری دربــاره عدالــت از نظــر
امیرالمؤمنین(ع) مینویسد«:علی(ع) عدالت
را یک تکلیــف و وظیفه الهــی ،بلکه ناموس
الهی میدانــد و هرگز روا نمــیدارد که یک
مسلمان آگاه به تعلیمات اسالمی ،تماشاچی
صحنههای تبعیض و بیعدالتی باشد».
وقتی عدالت یــک تکلیف الهی اســت ،همه
مســئول اجــرای آن هســتند و تالشهای
امیرالمؤمنیــن برای اجرای عدالــت در ابعاد
گوناگون ،در راســتای تحقق این تکلیف الهی
و وظیفه شرعی بود .اما بســیاری این تکلیف
را در جهــت مصالح خود ندانســته و به جای
عدالت بــه تبعیض روی آوردنــد که حضرت
علی(ع) پیوســته با ایــن تبعیضخواهان و
امتیازطلبان درگیر بود.
به طور كلي در ســیره حکومتی امام علی(ع)
تبعیض ،امتیازطلبی و سودجویی ،دنیاطلبی،
عدم اهتمام در عزل و نصب کارگزاران ،حضور
عناصر فاســد در حکومــت ،ناآگاهی مردم و
عدم آشــنایی آنها با قوانین و همچنین عدم
برخورداری جدی با رانتخواران و متعرضان
به بیتالمال ،از موانع تحقق عدالت در جامعه
به شمار میرود .ضرورت دارد همه مسئوالن
با این عوامل و عناصــر تهدیدکننده عدالت،
هوشمندانه مقابله كنند تا فضای جامعه برای
اجرای عدالت مهیا شود.
منبع :اندیشه سیاســی در گفتمان علوی،
انتشارات بوستان کتاب ،تهران 1386
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حسنشاهنظر،هاللاحمر ايالم091884---64
ايمانمودي،خراسانجنوبيپايگاهامدادونجاتجادهاي091549---37
سيدجوادغالمي ،مازندران-شركتسهاجيسا091139---57
بتولعباسي،خزانهداري گلستان091126---45
پژمانعباسي،اصفهان-چادگان091337---76
شهالنادري ،چهارمحالبختياري091328---92
زهرانيكپور،هاللاحمرشهرستانفسا093604---70
فاطمهعباسيهاللاحمرشهرستانفسا091773---11
وحيدپورسرگل،سيستانبلوچستان-امدادگر091589---18
ناصرطهباز،آذربايجانشرقي-شهرستانمراغه091442---23
رمضانعليارسالني،اصفهان091326---71
عبدالحميدچوبكزن،جمعيتهاللاحمربوشهر091737---62
محمددهقان،بيرجند093541---90
زهرامقتدرياصفهاني،اصفهان091331---86
مريمحاتمزاده،فارس-شهرستانفيروزآباد091724---36
فرشتهدويي،هاللاحمر فارس-شيراز091710---82
بهزادميرزاپور ،آذربايجانغربي،پايگاهجادهايمائينبالغ091041---18
اشرفقنبرپور،هاللاحمر بوشهر093885---04
ياسرحسنپور،گيالن-املش091134---95
آسيهمعماريگرگري،آذربايجانشرقي،معاونتداوطلبان091440---89
نداميرزاده،تهران،سازمانجوانان091258---00
پروانهساالري ،گيالن،هاللاحمرماسال091175---08
مهديهادي،آذربايجانشرقي،هريس091410---25
صادقسنوبري،هاللاحمرگيالن091127---07
مهسامهديزاده،البرز،فرديس093639---49
عبدالرضامظفرپور،حوزهرياستساختمانصلح091213---72
مهديانصاري،فارس،رستم091745---03
محمدحسيننژاد،تبريز091441---52
اسماعيلجاللي،حسابداريكرمان091394---57
مريمدروديان ،قزوين091278---68
حميدرضارفيعي،فارس،شهرستانخرمبيد091765---21
ساجدمصطفايي،خراسانجنوبي،شهرستاندرميان091526---09
عظمتمنظمي،گيالن،رشت091176---85
سيفاهللدرخشان،مازندرانحوزهخدمات093353---71
احدسليماننژاد،آذربايجانشرقيهشترود091412---35
رقيهجزمقدم ،زنجانداروخانههاللاحمر091234---78
مجيدنوري،ستاد كرمانشاه091883---59
محمدرضادالوند،امورماليدانشگاهعلميكاربردي093593---55
ويداوليدي ،ايالم091834---13
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تا  30ب

همن

عالقمندان به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه ميتوانند با مطالعه سواالت زير ،پاسخ آن
رادربخشهايمختلفمجلهپيداوبهسامانه 3000486644ارسالكنند.
پاسخ شما بايد يك عدد  10رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است.
بهطور مثال :در سوال يك ،پاسخ شــماره  2صحيح است و در ســوال  2گزينه شماره  4و در
سوال 3گزينه شماره 1و...عددگزينه ارساليشما اينخواهدبود241000:
ضمناهمراهعددهايارسالي،نامونامخانوادگيخود،ناماستانومحلخدمتتانراقيدكنيد.
بهبرگزيدگانجوايزياهداميشود.

SMS

01

زمان ا

رسا
ل پیام

کدام مورد درباره تمدن اسالمی صدق نمی کند؟
			
 .1نوگرایی یعنی دوری از تحجر
		
 .3عدم وابستگی یکی از ارکان تمدن اسالمی است

 .2نوگرایی مالزم دین مداری و عقل گرایی است
.4نوگرایی به خودی خود عزت می آورد

به عقیده شهریار پرهیزگار کدام مورد در حفظ قرآن اولویت دارد؟

.1نظم

.2داشتنحوصله

.3گوش دادن تفننی

.4توجه به ترجمه آیات

عنوان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در چه تاریخی به تصویب مجلس رسید؟

		
.1بهمن58

		
 .3آذر 60

		
.2دی 62

کتاب «شاه بی شین» نوشته چه کسی است؟

		
 .1محمد کاظم مزینانی

		
 . 2ساسان طهماسبی

 .4اسفند 59

		
.3منصورانوری

 . 4موسی نجفی

 .5کدام گزینه درباره بیماران دیابتی صحیح است؟

 . 2مواد فیبردار خورده نشود.
.1به توصیه متخصصان میزان کربوهیدرات در رژیم غذایی باید  85گرم باشد.
.4هیچ غذا و خوراکی ممنوع نیست.
 .3سن  ،جنسیت ومیزان فعالیت روزانه در مصرف کالری نقشی ندارد.

.6اساسی ترین خصوصیت پوچ گرایی چیست؟

.1دگرگون شدن احساس حیات طبیعی

.2درهم پاشیده شدن واقعیات

.3سقوط ارزش ها

.4از بین رفتن معنویات

.7بر اساس اعالم سازمان ملل متحد چه تعداد از مردم یمن نیازمند کمک های بشردوستانه هستند؟
 21 .1میلیون نفر

 258 .2هزار نفر

.8آهنگساز «این بانگ آزادی» کیست؟

.1محمدگلریز

.2احمد علی راغب

 270 .3هزار نفر

.3حمیدسبزواری

 19 .4میلیون نفر

.4اکبرناظمی

.9به گفته موسی نجفی برای رسیدن به نظریه اصیل انقالبی چه باید کرد؟

.1آشنایی با آن چه غربی ها گفته اند .2محک گفته های غربی با واقعیات خودمان .3توجه به داشته های خودمان

.10اولین مریض خانه در تهران در کدام دوره تاسیس شد؟
.1پهلوی اول

.2پهلوی دوم		

.4هر سه مورد
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 .4زندیه
		
.3قاجاریه

