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بسم الله الرحمن الرحیم
َو اعَتِصموا ِبَحبِل الّلِه َجمیعًا َو ال َتَفّر قوا 

مسلمانان جهان، متحد شوید!
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کبر اشعری / سردبیــر : محمدحســن زورق صاحب امتیاز : دفتر نشر فرهنگ اسالمی / مدیرمسئول : علی ا

کبر اشعری، دکتر رضا امیری مقدم، دکتر حسن بشیر، دکتر حسن بهشتی پور، دکتر سیدحسن حسینی، دکتر محمدحسین  هیــــأت علمــی:علی ا
رجبی دوانی، دکتر محمدعلی رمضانی، دکتر محمدحسن زورق، دکتر حسین رویوران، دکتر حسن سبحانی، مهندس حسین شیخ االسالم، دکتر 
کاظم زاده، دکتر محمدمهــدی مظاهری، دکتر احمد  ســعیدرضا عاملــی، دکتــر علی اصغر فهیمی فر، دکتــر علیرضا قزوه، دکتر ابراهیم متقــی، احمد 

مؤمنی راد.

کارگاه رسانه تهران / روابط عمومی و امور اجرایی : محمدمعین اقطاعی امور فنی و هنری : 

نقل قول از مطالب مجله با ذکر منبع آزاد اســت. پیشــنهاد و نظر خود را درباره مجله با ما درمیان بگذارید. نشــانی : تهران ، میدان هروی ، خیابان 
کدپستی : 15ـ1669747413. تلفن: 22930438. دورنگار : 22956401. کوچه مریم ، شماره 23.  شهید افتخاریان ، 

سخن نخست

کبر، جهاد اصغر، و جامعۀ اسالمی ما گرِد جهاد ا میز

امکان سنجی و شاخص بندی قدرت منطقه ای ایران

ترکیه، از آتاتورک تا اردوغان

سهم زبان فارسی در تمدن اسالمی چین  و تأثیرات بلندمدت آن

عشق و عرفان در آثار رهی معیری

  برای مشاهدۀ هرکدام از مطالب روی عنوان آن کلیک کنید
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نشست بین المللی دوحه تحت عنوان »شکل گیری سیاست در جهاِن به هم پیوسته« در روزهای 
بیســت و چهــارم و بیســت و پنجــم آذرمــاه 1397 در دوحــه تشــکیل شــد. در این نشســت، دبیرکل 
سازمان ملل، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجۀ قطر، وزیر 
امــور خارجــۀ ایــران، وزیر امــور خارجۀ ترکیه، نخســت وزیر ســومالی، وزیر امور خارجــۀ ژاپن، معاون 
کردند. وزیر امور خارجۀ انگلیس در امور خاورمیانه، و نادیا مراد-برندۀ جایزۀ صلح نوبل-شرکت 

کشــورهای عربی به این  نکته جالب توجه آنکه به جز نخســت وزیر ســومالی، هیچ یک از مســئوالن 
کشــورهای عربســتان سعودی، امارات  نشســت بین المللی توجه چندانی نداشــتند؛ به ویژه، رفتار 
کویت، و بحرین به این نشست قابل توجه بود. نکتۀ جالب توجه دیگر اینکه دبیرکل  متحدۀ عربی، 
کردند. کنار نادیا مراد در این نشست شرکت  سازمان ملل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در 
که در روســتای ســنجار در  کیســت؟ نادیا مراد یک دختر جوان از اقلّیت ایزدی اســت  اما نادیا مراد 
کرد، مادر وشش برادِر نادیا را به  کرد. داعش، وقتی موصل را اشغال  استان موصل عراق زندگی می 

قتل رساند و نادیا را تحت انواع شکنجه ها قرار داد.
که  کند و بکوشــد صــدای مظلومیت مــردم عراق )از شــیعه  نادیــا توانســت از شــکنجه گاه خــود فــرار 
گوش  کثریــت جمعیــت عــراق را تشــکیل می دهنــد تا ســایر اقلیت هــا، به ویژه اقلیــت ایــزدی( را به  ا
که حامیان داعش می کوشــیدند به صف شــوند تا بــا نادیا و  جهانیــان برســاند. در ایــن شــرایط بود 
کنند و با آن ها عکس بگیرند و ائتالف ضّد داعش تشکیل دهند  گفت وگو  سایر قربانیان زندۀ داعش 

و خود را در افکار عمومی مخالف داعش نشان دهند.
کشــور قطر نیــز روزی حامــی تروریســت های داعش بود، امــا امروز  که خوِد  طنــز تاریخــی ایــن اســت 
ظاهراً به دامنۀ وســیع جنایات داعش )که یکی از آن ها جنایت علیه مردم ســنجار است( پی برده و 
کند و حساب خود را  می کوشد مرزهای خود را با مادر تروریسم )یعنی عربستان سعودی( برجسته 
کردن نادیا مراد به اجالس دوحه  کند؛ ولی آیا دعوت  از عربستان سعودی و شاید هم وهابیت جدا 

می تواند خاطرۀ میلیون ها قربانی در سوریه، عراق، و سایر نقاط را به فراموشی بسپارد؟
سردبیر

سخن نخست : نادیا مراد و نشست دوحه
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کبر، جهاد اصغر،  گرِد جهاد ا میز
و جامعۀ اسالمی ما

کبر اشــعری، حســن بهشــتی پور، مجتبی رحماندوســت،  بــا حضــور: یحیــی آل اســحاق، علی ا
کاظــم زاده،  حســین رویــوران، محمدحســن زورق، حســن ســبحانی، علیرضــا قــزوه، احمــد 

ابراهیم متقی، ملکی
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کبــر و جهاد اصغــر و جامعۀ  بهشــتی پور: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. بحــث امروز ما راجــع به جهاد ا
اســالمی اســت. واقعًا موضوع جالبی انتخاب شده اســت. راســتش وقتی دعوت نامۀ این جلســه به 
گر مــا بخواهیم به ایــن موضوع  گفتم در ایــن اوضاع و احــوال ا کــردم؛  دســتم رســید خیلــی تعجــب 
کبر  بپردازیم خیلی جالب اســت، چون یکی از ریشــه های درد جامعۀ ما به موضوع غفلت از جهاد ا

بازمی گردد. 
کرده اند.  گذشت چندین سال از جنگ تحمیلی فراموش  کبر را خیلی از افراد شاید به دلیل  جهاد ا
که امشــب بتوانیــم به یک بحث مســتوفا دراین باره برســیم  ان شــاء اهلل خداونــد بــه مــا توفیق دهد 
کبــر و جهاد اصغر چیســت؛ بعد ببینیــم در مدیریت،  کنیــم اواًل چارچوب تعریــف جهاد ا کــه روشــن 
کنیم.  کبر دســت پیــدا  به خصــوص مدیریــت جهــادی، آیــا می توانیم بــه یک مــدل در مورد جهاد ا

کار  کــز نظامــی خیلــی  در مــورد جهــاد اصغــر در دانشــگاه ها و مرا
شده اســت، در مورد انواع و اقسام جنگ ها و مدل های مختلف 
کالســیک و نامتقارن و... بحث شده اســت؛ ولی در  جنگ هــای 
که  کبر و اینکه در مدیریت به مدلی رســیده باشــند  مورد جهاد ا
کبر را روزانه در دســتور  که جهاد ا یک مدیر خود را موظف ببیند 
کار خود قرار دهد و برای رسیدن به آن اهتمام بَورزد و مراحل آن 
کاری نشده یا حداقل بنده بی اطالعم. در هر حال،  کند،  را طی 
که در محضر اســاتید ارجمند هســتم و  باعث افتخار بنده اســت 

ان شاء اهلل بتوانیم بحث امروز را به یک جای خوب برسانیم.

کبــر و جهاد اصغر بــرای حفظ  رویــوران: مــن فکــر می کنــم جهاد ا
امنیــت سیاســی، اجتماعــی، و نظامی یک جامعه به صورت توأمان بــرای زمان صلح و زمان جنگ 
ح شده اســت؛ یعنــی این ضرورت، هــم در زمان های مختلــف و هم در  به صــورت یــک ضرورت مطر
گرفته ایم و بخشی  ح شده؛ ولی ما بخشی از آن ]جهاد اصغر[ را  ابعاد مختلف، به صورت توأمان مطر

کبر[ را نگرفته ایم.  از آن ]جهاد ا
چــون مقولــه، مقولۀ دینی اســت، ابتــدا می خواهم یک بحــث دینی ارائه دهم. قرآن این مســئله را 
کرم؟ص؟ الگوســت و ما در ســورۀ مدثر و  ســَوٌة َحَســَنٌة.« پیامبر ا

ُ
ُكم يف َرســوِل اهلِل ا

َ
که »ل ح می کند  مطر

کار های زیادی را انجام  که پیغمبر؟ص؟ برای مدیریت اجتماعی باید  سورۀ مزمل آیات زیادی داریم 
دهــد. همیــن ســورۀ مزمــل، »یا اهیا  املزمــل قم اللیــل اال قلیال« یعنی اینکه در شــب باید قیام داشــته 
باشــی مگــر یــک بخــش از آن را: »نصفــه او انقص منــه.« )نیمی از شــب یا حتی بیش از ایــن مقدار.( 

کبر یکی از  غفلت از جهاد ا
ریشه های دردهای جامعۀ 
ماست.
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ح اســت یک بحث جّدی و درخوِر  ســوه مطر
ُ
کرم؟ص؟ برای انجام رســالت به عنوان ا که پیامبر ا این 

ح می کننــد. )و رتل قرآن  اندیشــه ورزی اســت. ســورۀ مزمــل و ســورۀ مدثر بحث قیام در شــب را مطــر
ترتیاًل. انا ســنلىق علیك قواًل ثقیاًل.( چون قرآن می خواهد بر تو نازل شــود، باید آمادگی وجود داشــته 
کار با  کند، بلکه این  باشــد؛ قــرار هم نبــود خداوند این آمادگی را به صورت اعجازآمیز و دفعــی ایجاد 
که پیامبر؟ص؟ می بایست به آن اهتمام ورزد و آن را انجام دهد. این بحث  گرفت  خود سازی صورت 
گســترش اســالم  که پیامبر؟ص؟ بعد از بعثت باید زمینه و افق هایی برای  ح بود  در جامعۀ مکه مطر
ایجاد می کرد. من به سرعت از این مسئله عبور می کنم و به جامعۀ مدینه می پردازم. تفاوت جامعۀ 

که به هر حال یک نظام اســالمی در مدینه پایه گذاری شــد. در مدینه،  مدینه با مکه در این اســت 
که لحن بســیاری از آیات متفاوت شــد؛ مثاًل، ســورۀ مزمل و سورۀ مدثر از سوره های مکی  می بینیم 
کما  اســت ولی ســورۀ هود ســورۀ مدنی اســت و قرآن در آن خطاب به پیامبر؟ص؟ می گوید: »فاســتقم 
کرد.(  َبتِن ُســوَرُة ُهود«! )ســورۀ هــود مرا پیر  کرم؟ص؟ می گفت: »َشــَیّ امــرت و مــن تاب معک«. پیامبر ا
گفتند: »این آیه جزء  کما أمرت."«  گفتند: »یا رســول اهلل، چرا؟« فرمود: »به دلیل این آیه: "فاســتقم 

کبر و جهاد اصغر برای حفظ امنیت سیاسی، اجتماعی، و نظامی، چه در زمان صلح و چه در  رویوران: جهاد ا
زمان جنگ، یک ضرورت است.
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کرد: "َو َمن  متشابهات قرآن است، جای دیگری هم آمده است.« فرمود: »نه، دنبالۀ این آیه مرا پیر 
تاَب َمَعَک."« 

کند. واژۀ اســتقامت یک واژۀ امری است، یعنی الِف »استقم«  جامعه باید همراه با شــما اســتقامت 
کبر است. من تصور می کنم جهاد  امر است و سکون آخرش هم نشان دهندۀ جهاد با نفس و جهاد ا
کند. جالب تر این  که می خواهد به وجود بیاید و اســتمرار پیدا  کبر الزمۀ یک نظام اســالمی اســت  ا
که مسلمانان از جنگ برمی گشتند و پیامبر؟ص؟  ح شد  کبر زمانی مطر که اساسًا عبارت جهاد ا است 
کبر.(« اصحاب خیلی  کبر. )بر شــما باد جهاد ا فرمود: »جهاد اصغر را انجام دادید، فعلیكم جبهاد اال
کبر چیست؟« فرمود: »جنگ با نْفس خودتان است.« اساسًا، بحث  گفتند: »جهاد ا کردند،  تعجب 
کبر بعد از جنگ پیش آمد و ایشان می فرماید از لحاظ مراتب و تأثیرگذاری اجتماعی نسبت  جهاد ا

به آن برتری دارد. 
گــر مــا ایــن مقدمه را به عنــوان مدخلی بر بحث خــود بپذیریم،  ا
از ابتــدای انقــالب، به دلیل دشــمنی ها، توطئه هــا، جنگ ها، و 
فشار های اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی و رسانه ای، متأسفانه 
کبر تا  نقطــۀ تمرکــز انقــالب به ســمت جهاد اصغــر رفت و جهــاد ا
حــّد زیادی به حاشــیه رفت. من تصور می کنم ظهور بســیاری از 
گفته می شــود  پدیده هــا ماننــد اختــالس یا میزان بهــره وری )که 
کم اســت و به اندازۀ الزم نیســت( یا اســراف در بیت المال  خیلی 
کــه امــروز شــاهد آن هســتیم )اینکه واقعــًا فرد با پــول بیت المال 
برخورد متفاوتی نســبت به پول شخصی خود نمی کند و به قول 
کرده است؛ یعنی آنچه  بعضی ها بیت المال را به ماِل بیت تبدیل 

خودش در تملک دارد و آنچه از بیت المال در اختیارش اســت فرقی نمی کند( در نظام سیاســی ما 
کرده است.  که بروز پیدا  کبر است  نتیجۀ ضعف جهاد ا

که بعضی  گرانی مورد توجه اســت، این مســائل نشان می دهد  که احتکار و  در همین ماه های اخیر 
گر فردا نبود دچار  که ا افراد به شــرایط اقتصادی نگاه فردی دارند. اینکه من هرچه می توانم بگیرم 
کــه برای جامعه چه اتفاقــی بیفتد، این رفتار فــردی و برتری دادن به  مشــکل نشــوم و مهم نیســت 
کبر برمی گردد. من تصور می کنم  منافــع فــردی در مقابل منافع اجتماعی، به نوعی به بحث جهــاد ا
که  کبــر افق هــا را از افق هــای فردی بــه افق های اجتماعــی تغییر می دهد. ما حدیثــی داریم  جهــاد ا
فرد مسلمان نیست مگر اینکه آنچه برای خود دوست دارد برای مسلماِن دیگر هم دوست داشته 
گر یک نفر بــرای خودش چیزی بخواهد و آن را برای دیگری آرزو نکند معلوم نیســت  باشــد، یعنــی ا

کبر الزمۀ حیات یک  جهاد ا
نظام اسالمی است.
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ح است. به نظرم، مدیریت امیال  که مصداق مسلمان واقعی باشد. این نوع مسائل در اسالم مطر
و شــهوت ها و تمایالت انســانی )مثل شــهوت مال، شــهوت سلطه، شــهوت مقام، و مسائلی از این 
کبر اســت؛ لذا، مــن تصور می کنم بحــث جهاد با  کــه وجــود دارد نتیجــۀ ضعف مــا در جهاد ا قبیــل( 
گرایش های سرکش نفسانی است و از طریق تهذیب نفس مردم-به ویژه، مدیران  نفس برای مهار 

آن ها-در خدمت جامعه است. 
مــن اتفاقــًا پیــش از جلســه با آقــای بهشــتی پور بحثی داشــتم، به نظرم ایشــان نکتــۀ خیلی مهمی 
که  کبر یک توصیۀ اخالقی اســت یا می تواند یک چارچوب فکری باشــد  گفتند و آن اینکه آیا جهاد ا

کبر برای مدیریت  کرد. من تصور می کنم اتفاقًا جهاد ا جامعه را می توان در قالب آن چارچوب اداره 
ح اســت. توصیه های اخالقی در قرآن با فعل امر نیســت. مخاطــب پیامبر؟ص؟ در  یــک جامعــه مطر
کرده و شــهید و زخمــی و مجــروح داده بودند.  کــه از جنــگ آمــده و ایثار  کســانی بودنــد  آن حدیــث 
که باید به  کبر نیز وجود دارد  پیامبــر؟ص؟ بــه این ها می فرماید این تــازه جهاد اصغر بود و یک جهاد ا

گرایش ها و تمایالت ناروا در وجوِد خود!  آن به بپردازند، جهاد با 

بعضی ها بیت المال را به ماِل بیت تبدیل کرده اند!
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ح می شــود، چون اساســًا بدون این بحث مدیریت  این بحث به دلیل لزوم و ضرورت مســئله مطر
کبر  کمبود جهاد ا اجتماعی در یک جامعۀ اسالمی ممکن نیست. اآلن آنچه ما در جامعه می بینیم 
کمتر به  کسانی تا حدودی جهاد با نفس داشته باشند،  گر  کاماًل دیده می شود: ا است، این مسئله 
کم شود را می خرند تا ارزش  که فردا ممکن است در بازار  کمتر سکه و چیز هایی  بازار دالر می روند و 
که  کرده اند. ولی متأسفانه افرادی  که تا حدودی خود ســازی  پول از دســت نرود. این ها افرادی اند 
کــه به منافع شــخصی خودش اولویــت می دهد، همۀ  ایــن خودســازی را نکردنــد، به عنــوان فردی 
گر بتوانیم این بحث را  کــه ا کار ما این اســت  کار هــای دور از انتظــار را انجام می دهند. تصور می کنم 

به یک چارچوب قابل اجرا برسانیم.

کــه دربــارۀ توصیــف  زورق: پایــۀ عــرض مــن همــان بحثــی اســت 
که در  سرشــت انســان در این جلسات داشتم و دوستان عزیزی 
این جلســات بودند با آن آشــنایی دارند. بحث بر ســر این است 
که انســان یک چیســتی و یک کیســتی دارد: چیســتِی انســان را 
کند.  کیستِی انسان را خودش باید خلق  خدا خلق می کند، ولی 
از نظــر چیســتی، انســان ماننــد بقیــۀ حیوانــات اســت و بــا بقیۀ 
که اینجا دور میز نشسته ایم،  حیوانات تفاوت نمی کند؛ مثاًل، ما 
کیلوگرم باشــد، همیــن مقدار )به اضافه  گــر میانگین وزنمان 70  ا
گر  گوشــت و پوست و استخوان داریم. ا کیلوگرم(  یا منهای چند 
گّله  کیلوگرم باشــد، اعضای  گوســفند 40  گلۀ  میانگیــن وزن یک 
کیلوگرم با هم تفاوت دارند. آدم ها  هــم به اضافه یا منهای چنــد 

کما اینکه با حیوانات هم خیلی فــرق ندارند؛ به همین دلیل،  در چیســتی زیــاد بــا هم فرق ندارنــد، 
کشف شــده اول روی حیواناتــی مثــل موش و خرگــوش و بعد روی آدم آزمایش می شــود؛  دارو هــای 
چــون آدم هــا با بقیــۀ حیوانات از نظر چیســتی، ارگانیســم بــدن، و فیزیولوژی شــباهت های زیادی 
گر بیماری مشترک داشته باشیم دارو های مشترک هم داریم،  که در این جلسه هستیم ا دارند. ما  
گر چربی باال  گر قندمان باال باشــد به ما ِمتفورمین می دهند، ا چون بدنمان شــبیه به هم اســت: ا

باشد آتورواستاتین می دهند. 
انســان ها از نظر چیســتی با هم زیاد تفاوت نمی کنند، اما در کیســتی خیلی فرق می کنند. حیوانات 
کیستی ندارند، رفتار حیوانات بسیار شبیه به همدیگر است، تفاوت در رفتار حیوانات خیلی اندک 
که بعضی ها برای  است؛ اما تفاوت در رفتار آدم ها خیلی زیاد است. این تفاوت به مرحله ای می رسد 

برتری دادن منافع فردی بر 
از  ناشی  اجتماعی  منافع 
کبر است. ضعف در جهاد ا
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کــه آن هــا را ندیده اند هم خودشــان را قربانی می کنند. مصداق بارز آن امام حســین؟ع؟  آدم هایــی 
که در طول تاریخ اسالم به دنیا خواهند آمد، خود را و یارانش را  کسانی  که برای هدایت همۀ  است 
که پول می گیرند و آدم می ُکشــند:  و اهل بیتش را به قربانگاه برد. از آن طرف هم آدم هایی هســتند 
آدم ُکــش اجــاره ای! در اخبــار شــنیده اید، دروغ یا راســت آن را نمی دانم، دو میلیــون می گیرد و آدم 

می ُکشد. در رفتار آدم ها نسبت به همدیگر خیلی تفاوت مشهود است. 
کردم، چیستی ما را خودمان خلق نکرده ایم؛ طول قد مان، رنگ پوستمان، نوع جنسیتمان  عرض 
گر یک بیماری مادرزاد داشــته باشــیم یا در طــول زماِن پــس از تولد بیمار  دســت خــود مــا نیســت؛ ا
گر تصمیم  کیســتِی خودمان را خودمان باید به وجود بیاوریم. ا شــویم خیلی  دســت ما نیســت؛ اما 
کیســتِی  که برای  کیســتِی خودمــان را بــه وجــود نیاوریــم، ایــن هم یــک تصمیم اســت  کــه  بگیریــم 

کــه در ایــن دنیــا و زیر این آســمان  گرفته ایــم. هرکــس  خودمــان 
کیســتِی خودش است. این  آبی زندگی می کند در حال ســاختن 
مســئولیت اصلــی انســان اســت، اصاًل ایــن همان امانــت الهی و 
مقام جانشینی خداست. حیوانات جانشین خدا نیستند چون 
اصــاًل در آفرینش خــود دخالت نمی کنند؛ ما مســئولیت آفرینش 
که وجودمان اســت  خودمــان را داریــم، آن خوِد اصلی خودمان 
کیســتِی ما  و نــه موجودی مــان! چیســتِی ما موجودی ماســت، 
وجود ماست. موجودِی ما از جسممان شروع می شود و تا همۀ 
که به وجود می آوریم توسعه می یابد: این جسم  ابزار و امکاناتی 
کــه ســاختیم  کــه مــا داریــم موجــودی ماســت، ایــن ســاختمان 
که در آن زندگی می کنیم موجودِی  موجودی ماســت، این شــهر 

که همۀ این ها به آن تعلق پیدا می کند.  ماســت، فناوری موجودِی ماســت؛ ولی وجود ما آن اســت 
کیستِی  کم می شود یا از  کســی جانباز شــود و یک عضو خود را از دســت بدهد، از چیستِی او  گر یک  ا
کــم می شــود، شــخصیت و منش و  کــم می شــود یــا از وجــودش؟ از موجــودی او  او؟ از موجــودِی او 

صفات او همه باقی می ماند. 
کبر و مسئولیت اصلی  کیســتی جهاد ا کیســتی خودشــان را بسازند. درست ساختن  همه مجبورند 
کرد. ســاختن چیســتی دســت خدا و  انســان اســت و از آن گریــزی هــم نیســت، نمی تــوان از آن فرار 

کم بر طبیعت است و خدا این نعمت را به ما داده است.  قوانین حا
از ســوی دیگــر، نیاز هــای مــا به دو دســته تقســیم می شــود: نیاز هــای زیســتی و نیاز های سرشــتی! 
که برای حفظ چیستِی ما )یعنی فقط جسم و نسل ما( ضرورت  نیاز های زیستی آن نیاز هایی است 

چیستی  هم  انسان  زورق: 
دارد.  کیستی  هــم  و  دارد 
را خــدا  انـــســـان  چــیــســتــی 
ــی انــســان  ــ ــرده ول ــ کـ خــلــق 
را خـــودش  کــیــســتــی خـــود 
خلق می کند.
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کسیژن، آب، غذا، استراحت، امنیت، و تولید مثل! نیاز های سرشتی آن هایی هستند  دارد؛ مانند ا
کیســتِی ما را می ســازند؛ مثل میل به قدرت، علم، زیبایی، عدالت، لطف، و خالقیت، و در یک  که 

کلمه بخواهم بگویم، میل به صفات خدا! 
کرۀ زمیــن در میل به خــدا فرقی  گرســنۀ صفات خــدا آفریده شــده ایم. بیــن انســان های  اصــواًل مــا 
گاهی داشته باشیم یا نداشته باشیم؛  که به این میل آ نیست. فرق در چیست؟ فرق در این است 
گاه  گاهــی نــدارد و باید به تدریــج غذاآ کــه بــه دنیــا می آید و به غــذا میل دارد ولــی از آن آ مثــل بچــه 
گاهی نرسیده باشد، باید برسد. اصاًل نهاد  گاهی و خدا آ شود. انسان هم ممکن است ابتدا به خود آ

نبوت به عنوان یک سیســتم و در ادامۀ آن امامت به عنوان یک سیســتم مکمِل سیســتم نبوت )که 
گرفته است.  آرمان های انبیا را اجرایی می کند( این مسئولیت را به عهده 

گر یــک جعبه را در نظر  که این روز ها ُمد شــده و بــه آن ماتریس می گویند. ا قالبــی را در نظــر بگیریــم 
کــه یــک ضلــع آن مبدأ میل باشــد و اینکه آیا مبدأ میل ما امیال غریزی ما و شــهوات اســت  بگیریــم 
یــا مبــدأ میل ما امیال سرشــتی ماســت، این یک ضلع آن قالب یا مربع اســت. ضلــع دوم آن میزان 

آدم ها در چیستی شبیه هم و در کیستی با هم متفاوت اند.
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کم باشــد یا زیاد. در نتیجه،  گاهی  گاهی و خدا آ گاهی اســت، اینکه میزان خودآ گاهی و خدا آ خودآ
چهار نوع انسان به وجود می آید. 

کم است، برای  گاهی آن ها  گاهی و خدا آ مبدأ میل بعضی از انسان ها شهواتشان است، میزان خودآ
گاهی  گاهی و خدا آ ح نیست، اصاًل نمی دانند خودآ آن ها جز شکم و جنس مخالف چیز دیگری مطر
گفت: »عقل چیســت؟«  کم می کنــد،«  گفتنــد: »ایســتاده ادرار نکن، عقــل را  چیســت. بــه یــک نفــر 
کار برای تو مشکلی ندارد! این توصیه برای دیگران است  گفتند: »برای تو اشکالی ندارد، بکن، این 
گروه در جامعه  ح نیســت. ایــن  گروه اصاًل مطر کــه می داننــد عقل چیســت.« این حرف ها برای این 

همان اراذل و اوباش می شوند. 
گاهی آن هــا زیاد اســت. این ها  گاهــی وخداآ بعضی هــا مبــدأ میلشــان شهواتشــان اســت ولــی خودآ

که دین را به دنیا می فروشــند؛ وقتی ســر یک  کســانی می شــوند 
که یــک راه به دنیای آن ها می رســد و راه  دو راهــی قــرار می گیرند 

دیگر راه دینشان است، دنیا را انتخاب می کنند. 
اولیــن  از  اســت و ســعد   ابی وقــاص  پســر ســعد   بــن ســعد  عمــر  
گروه هــای ایمان آورنــده بــه پیامبــر؟ص؟ در مکــه اســت. ایــن آدم 
حضرت علی؟ع؟و همچنین معاویه را می شــناخت، می دانست 
مادربــزرگ معاویــه از زنــان اهــل پرچم بوده اســت، ولــی میل به 
شــهوات او را به ایــن جنایت بزرگ واداشــت و در صحبت هایش 
گنــدم ری را به  کــه »دختران پری چهــرۀ ری و نان  هــم می گفــت 
هر چیِز دیگر ترجیح می دهم.« او اســیر شــهواتش اســت. ُشــریح 
کامــاًل حضــرت علــی؟ع؟ و امــام  قاضــی هــم همین طــور اســت: 

حسین؟ع؟ را می شناسد، در زمان امام علی؟ع؟ هم قاضی بوده است، ولی حکم به قتل امام؟ع؟ 
می دهد! این ها هم یک تیپ اجتماعی هستند. 

گاهی  گاهــی و خدا آ که مبــدأ میلشــان فطرتشــان اســت وخودآ یــک تیــپ اجتماعــی دیگــر هســتند 
که به قدرت، علم،  کم اســت. این ها ســازندگان تمدن های مادی هستند؛ آدم هایی هستند  آن ها 
زیبایی، و خالقیت میل دارند، ولی فلســفۀ وجودی این امیال را نمی شناســند. این همه فیلسوف 
گاه نیســتند ولــی در جهــت همــان تمــدن مــادی حرف هایی  گاه و خــداآ کــه خــود آ در غــرب داریــم 
کرده اند و خدا اصــاًل برای آن ها  که از خــدا بیگانه اند ولــی اختراعات زیــادی  زده انــد؛ یــا مخترعانــی 

ح نبوده است. مطر

کیستی،  ساختن  درســـت 
مسئولیت  و  ــر  ــب ک ا ــاد  ــه ج
اصلی انسان است.
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گاه هستند. در  گاه و خداآ که مبدأ میلشــان فطرتشــان اســت و خود آ کســانی هســتند  گروه چهارم   
گروه، انبیا و اولیــای الهی، علمای ربانی، شــهدا، و مصلحان واقعی هســتند. نبرد تاریخ  صــدر ایــن 
گاه و  که مبدأ میلشــان فطرتشــان اســت ولی ناخــود آ کســانی  گروه ســوم و چهارم اســت:  نبــرد بیــن 
گاه هستند. دو  گاه و خداآ که مبدأ میلشــان فطرتشــان اســت و خود آ کســانی  گاه هســتند با  ناخداآ

گروه سوم درمی آیند.  گروه چهارم به استخدام  گروه اول و دوم در نبرد با 
کنیم، اولین مســئله، مسئلۀ حرکت در وجود خوِد  گر بخواهیم در حوزۀ یک جامعۀ اســالمی بحث  ا
گاهی )بــه معنــِی فهمیدن فلســفۀ وجودی  گاهــی بــه ســوی خود آ ماســت؛ یعنــی حرکــت از ناخود آ

گاهی )به معنِی فهمیــدن توحید و خدا  گاهی به ســوی خدا آ تمایــالت سرشــتی( و حرکــت از ناخدا آ
به عنوان مقصد حرکت وجودی ما(؛ پس حرکت اول باید از فرد شــروع شــود، بعد به جامعه تســری 
کــه داریم به  کند؛ یعنی مــا باید در طــول عمری  کنــد، و بعــد از جامعــه بــه تاریخ تســری پیــدا  پیــدا 
گاهی برســیم و به مرحلۀ بعدی حیات فرازیســتِی خود برویم تا ســعادت مند شــویم. مبادا به  خدا آ
کور مــادرزاد به دنیــا می آید و در  که  گاهــی نرســیم و در آن جهــان مثــل بچــه ای  گاهــی و خداآ خودآ

گاهی با هم متفاوت اند. انسان ها در میل به صفات خدا به هم شبیه هستند، ولی از نظر خداآ
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گاهی نرســیم و برویم، اهل ســعادت  گر به خدا آ زندگــی زمینــی خود معذب اســت باشــیم. ما هــم، ا
نخواهیم بود. 

گاهی برسانیم و سپس باید پایه هایی را  کنیم جامعه را به خدا آ بعد از خودسازی فردی، باید سعی 
گذاریم تا هدف نهایی حضرت رســول؟ص؟ و وعدۀ قرآن مجید-که خدا با  در جامعه و تاریخ بنیان 
کید در قرآن مجید می گوید: »کتب اهلل الغلنب انا و رسیل« )من و پیامبرانم پیروز می شویم(-تحقق  تأ
گر بخواهیم  کنــد؛ یعنی بنیان های الزم را بــرای ایجاد جریان های تاریخی به وجــود بیاوریم. ا پیــدا 
کنیم، در نظام اداری اسالمی، هرقدر پایۀ اداری افراد باالتر  از این منظر در بحث مدیریت صحبت 
گاهی آن ها بیشــتر شــود و رغبت آن ها به آخــرت افزون تر و عطش آن ها  گاهی و خدا آ رود بایــد خود آ
کمتر باشد نه اینکه دنیاطلب تر از دیگران باشند، و مبدأ میل و حرکت آن ها هم باید  نسبت به دنیا 

فطرتشان باشد. 
ما این روّیه را در ســیرۀ پیامبر؟ص؟ هم می بینیم. وقتی به ســیرۀ 
کــه او زاهد ترین فرد در جامعۀ  کنیم، می بینیم  پیامبــر؟ص؟ نگاه 
آن زمــان و همۀ زمان هاســت و راغب ترین فرد نســبت به آخرت 
کــه مورخان می نویســند، تا  شــخص پیامبــر؟ص؟ اســت. آن گونه 
پیامبر؟ص؟ زنده بود دودی از خانۀ ایشــان بلند نشــد و اهل بیت 
پیامبــر؟ص؟ غــذای پختــه نخوردنــد. اصــاًل چــرا پیامبــر؟ص؟ برای 
که پدر یکی از  مدتی از بعضی از همســران خود جدا شــد طوری 
آن ها به وحشــت افتاد؟ چون از پیامبر پارچه های زیبا خواســته 
که زن های معمولی می خواهند؛ ولی وقتی  بودند، همان چیزی 
زنی همسر پیامبر؟ص؟ شد نباید چنان چیزهایی را بخواهد. چرا 

کرد، به ابوســفیان 100 شــتر داد و به ســعد  پیامبــر؟ص؟ بعــد از جنــگ حنیــن، وقتی غنایم را تقســیم 
بــن عبــاده و مهاجریــن اولیــه و انصار یک شــتر هم نــداد؟ چون ســعدبن عباده و مهاجریــن اولیه و 
انصــار بــرای خدا جنگیده بودند و باید به بهشــت رضوان الهی می رســیدند و ابوســفیاِن دنیاطلب 
گسترش پیدا می کند میزان  باید به شــتر می رســید. هرقدر نقش اجتماعی افراد در جامعۀ اســالمی 
کســی نباید بگوید »من رئیس جمهورم، باید  خود ســازی آن ها باید باال تر باشــد. در نظام اســالمی، 
گر چنین اســت، پس تفاوت بین نظام اسالمی و نظام سکوالر در  حقوقم از دیگران بیشــتر باشــد.« ا

چیست؟ 
که  که بــا این حرف ها و با ایــن تعالیمی  کردیم، اصاًل نظامی نیســت  کــه مــا طراحی  نظــام اداری ای 
ح اســت ســازگاری داشته باشــد: بیشــترین حقوق را رئیس جمهور بگیرد و بعد وزرا و  در اســالم مطر

گاهی  حرکت به سوی خداآ
باید از فــرد آغــاز شــود و به 
جامعه تسّری پیدا کند.
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گــر پولی هم نبود  گر تِه خزانه چیزی ماند به فقرا برســد یا نرســد، ا بعــد معاونــان وزرا بگیرنــد، بعــد ا
کمبود بودجه اســت نه زیاده طلبی نخبگان و خواص. اآلن  بگویند متأســفانه مشــکالت مربوط به 
کرد و  وضع این طور شده اســت. به هر حال، می شــود با توجه به تعالیم اســالمی واقعًا مدل ســازی 

دستورالعمل های اداری را از درون آن درآورد. 
کــه حلقــۀ وصل تودۀ مــردم بــه رهبری هســتند، معمــواًل در این  کــه نخبــگان،  مشــکل اینجاســت 
کم می آورند. در زمان پیامبر؟ص؟ همین طور بود. زنجیرۀ اصحاب پیامبر؟ص؟ از چه حلقه ای  شرایط 
گر قریشی! ابوبکر، عبدالرحمن بن عوف، عمر، و  شکســت؟ از حلقۀ مهاجرین تجارت پیشه و ســودا
کتی با  کســانی بودند؟ آن ها قبل از اســالم چه پایگاهی در بازار مکه داشــتند؟ چه شــرا عثمان چه 
ابوســفیان و ابوجهــل و امثــال آن ها داشــتند؟ این حلقه دقیقــًا پس از فتح مکه شکســت. در مورد 

دوران حکومــت حضــرت علی؟ع؟ هــم همین طور اســت: حلقۀ 
کرد. اشــعث   کوفه به حضرت علی؟ع؟ خیانت  نخبــگان جامعــۀ 
کار بــه نقطــۀ تعیین کننده  که  بــن قیس، وســط جنــگ، موقعی 
رسیده بود و می شد با مقاومت بیشتر معاویه را شکست نظامی 
کرد و تصمیم  کره  داد، پشــیمان شــد؛ با ُعتبة بن ابوســفیان مذا
گرفــت بــه جنگ پایان دهد.  او اســم خیانت خــود را صلح طلبی 
گذاشــت، ولی او  و اصالح امور و حرکت در جهت خواســِت مردم 
کــرد. بعدها خوِد او جزء  که به عراق خیانت  نه تنهــا بــه علی؟ع؟ 
تیــم تــرور حضرت علی؟ع؟ شــد، دخترش قاتل امام حســن؟ع؟ 

کربال هستند.  شد، و  دو پسرش جزء قتلۀ 
کم مــی آورد، اآلن هم در این  معمــواًل حلقــۀ نخبگان در قــدرت 

کم آورده اســت. خدمت شــما صریح صحبت می کنم: حلقۀ نخبگان قدرت در  انقالب همین حلقه 
که اول انقالب می داد  کم آورده اســت، این حلقه نتوانسته خودش را با شعار هایی  انقالب اســالمی 
وفــق دهــد. او با همین شــعار ها به خیابــان آمد و با همین شــعار ها از نردبان قدرت بــاال رفت، ولی 
کنار  کند. آن شــعار ها را  نتوانســت ایــن شــعار ها را به عنوان دســتورالعملی در زندگی خــودش حفظ 
گرفتند؛  گورباچف  گذاشتند و اقتصاد را از آدام اسمیت، خصوصی سازی را از تاچر، و غرب گرایی را از 

ولی در عین حال، دم از انقالب هم می زنند! اصاًل راه و مسیر آن ها عوض شده است. 
کنیم، باید از منظر انسان شــناختی، از  کبر را وارد جامعه  گر واقعًا ما بخواهیم بحث جهاد ا بنابراین، ا
کنیم  منظر فلسفۀ وجود، از منظر فلسفۀ تاریخ، و با انتقال این مفاهیم در چارچوب مدیریت بحث 
که آن ها بتوانند بار مسئولیت  کنیم تا شاید در آینده نخبگانی به وجود بیایند  و این حرف ها را مطرح 

اجتماعی  نــقــش  ــدر  قـ هــر 
اسالمی  جامعۀ  در  ــراد  افـ
ــیـــدا مــی کــنــد،  گــســتــرش پـ
مـــیـــزان خـــودســـازی آن هـــا 
باید بیشتر باشد.
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که خود را ساخته اند و خود را در مقابل  الهی خود را بر عهده بگیرند. البته ما اآلن هم نخبگانی داریم 
گــر از ته وتــوی انقــالب چیــزی باقی مانده اســت به برکــِت وجود  دنیــا و در مقابــل غــرب نباخته انــد و ا
که یک نفر در مورد  که این طور نیستند. چه طور می شود  آن هاست، اما خیلی از نخبگان را هم داریم 
گرفتم«؟ چه طور این حرف زده می شــود؟  حقوق نجومی اش می گوید: »من ســهم خودم را از انقالب 
کجا درمی آید؟ به خاطر  که یک نفر می گوید: »من ژنم خوب است«؟ این حرف ها از  چه طور می شود 
گاهی و عدِم خودســازی و فقر آموزش اســت، به خاطر عدم شناخت است. چه طور خیلی  عدِم خودآ
راحت حقوق 20 میلیونی می گیرد و شب با وجدان آرام می خوابد و به یاد گرسنگانی که در سطل زبالۀ 

خ داده است؟ اصاًل  مقابل خانۀ او در جست وجوی یک لقمه نان هستند نیست؟ این اتفاق چه جور ر
که رسیده است؟  کار ما به اینجا برسد  که روزی  سال اول انقالب فکر می کردید 

گر  کرد یا ا گر انقالب اســالمی ادامه پیدا  کرد تا ا باید دراین باره و این زمینه تالش و ادبیاتی را ایجاد 
انقــالب بزرگ تــری به وجود آمــد، نخبگان بتوانند پابه پای این انقالب بدوند بدون اینکه احســاس 
که برای  کاری  کنند و چشــم طمع به آب وَرنگ دنیا داشــته باشند، و بدانند مزد  طلبکاری و حســد 

 نخبگان، که حلقۀ وصل تودۀ مردم به رهبری هستند، کم می آورند. در زمان 
ً
مشــکل اینجاســت که معموال

پیامبر؟ص؟ همین طور بود و زنجیرۀ اصحاب از حلقۀ مهاجرین تجارت پیشه قریش شکست.
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گرفت نه اینکه در این دنیا بخواهید مزدش را بگیرید، و البته نظام  خدا می کنند را باید روز قیامت 
گر 100 دالر به آقــای ترامپ بدهید،  کند. ا هــم بایــد زندگی آن ها را در ســطح متوســط جامعه تأمیــن 
که ضّد خداست، برای دنیا حاضر است شهادتین هم بگوید! مگر جّد تاریخی  اذان هم می گوید! او 
که ابوسفیان است برای دنیا شهادتین نگفت و پسرش معاویه بنیان گذار سلسلۀ اموی نشد؟ به  او 
کار  او بگویید: »100 دالر به تو می دهم، ظرف پنج دقیقه یک اذان بگو!« در جهان بینی مادی، این 
کاماًل منطقی است؛ او در این پنج دقیقه بیکار است و 100 دالر می گیرد و اذان می گوید. ممکن است 
که  کنند  گر قرار باشد در ازای پول به انقالب خدمت  کار یکی است! ا کند، ولی منطق  قیمت ها فرق 
که برای حقوق های  این خدمت در راه خدا نمی شود، این خدمت در راه پول است. تمام مدیرانی 
کالن بــه نظــام خدمت می کنند بندگان دنیا هســتند نه بندگان خدا. این یک بحث جّدی اســت و 

مبنای فلسفی دارد. 
از طرف دیگر، بر اساس آموزه های اسالم نیز می شود مدل سازی 
کــرد؛ امــا ادبیــات بســیار قوی و  کــرد و آن را بــه نظــام اداری وارد 

آموزش بسیار دقیق الزم است تا به نتیجه برسد.

که خودشــان را  که این افــرادی  بهشــتی پور: عجیــب ایــن اســت 
نتوانستند بسازند، چه جور می خواهند نسل آینده را بسازند!

که شــود  کــی توانــد  زورق: بلــه، »ذات نایافتــه از هســتی بخش/ 
هستی بخش!«

که  در جامعۀ ما  کبر اســت و موضوعی جالب و ضروری اســت  ملکی: بحث پیرامون موضوع جهاد ا
کردند، موضوع  کتاب چهل حدیث  که حضرت امام؟ق؟ شروع به نوشتن  کم رنگ شده است. زمانی 
کبر اشاره  کبر بود. ایشان به این وسیله به موضوع جهاد ا که به آن پرداختند جهاد ا اولین حدیثی 
گی ها و تعاریف آن نسبت به جهاد اصغر مشخص است.  کبر از باب ویژ کردند. اهمیت بحث جهاد ا
کبر، از باب مفهوم شناسی، به نوعی مبارزه با هوس های نفس و مبارزه با خود شخص  بحث جهاد ا

ح می شود.  کبر بحث خود سازی مطر است؛ یعنی در مفهوم شناسِی جهاد ا
متأســفانه پــس از انقــالب، چــون معیــار طبقه بنــدی و ارزش هــای مــا جهاد اصغر شــد، افــرادی در 
کــه در جهاد اصغر  گاهی بعضی از افرادی  کــه در جهاد اصغر شــرکت داشــتند.  گرفتنــد  کار قــرار  رأس 
کبر خودســاخته نبودند، اما موضــوع حضور در جهــاد اصغر معیار  شــرکت داشــتند از لحــاظ جهــاد ا

حــلــقــۀ نــخــبــگــان جــامــعــۀ 
علی؟ع؟  حضرت  به  کوفه 
خیانت کرد.
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که ما جلو تر آمدیم بحث جهاد  که هر سال  طبقه بندی آدم ها و ارزش ها شد. این مسئله باعث شد 
کنترل صالحیت  که در ســیرۀ حکومت علوی، یکی از ابعاد نظارت و  کم رنگ تر شــد؛ در صورتی  کبر  ا
کارگزاران خودشــان  کید داشــت بحث نظارت درونی بود؛ یعنی  کــه خــود حضرت به آن تأ کارگــزاران 
کار گزار باشــد و  نظارت درونی داشــته باشــند. حضرت می فرمود یک شــخص زمانی صالحیت دارد 
که اول خودش را بســازد، یعنی به خودســاختگی رســیده باشــد  در رأس یک مســئولیت قرار بگیرد 
کــه آقای دکتــر زورق هم خوب  کــه بتوانــد تأثیرگــذار باشــد و الگــو قرار بگیــرد. متأســفانه، همان طور 
کمتــر به بحث جهاد  کبر و جهاد اصغر جابه جا شــد و  کردنــد، در جامعــۀ مدیریتــی ما جهــاد ا اشــاره 

کمتر به  کردیم. البته شــاید یکی از ریشــه ها بحث فقه ما باشــد؛ چون متأســفانه فقه ما  کبر توجه  ا
ح شــده در فقه ما به  که مســائل مطر موضوعات مدیریتی و اجتماعی می پردازد و علتش این اســت 
کشــورداری نبوده اســت. فقهی در طول ســده ها  صورت فردمحور بوده اســت، در حوزۀ اجتماعی و 
پاســخ گوی نیــاز فردی بود، پرســش های فردمحور به فقه داده می شــد و فقه پاســخ گو بــود؛ لذا، ما 
که موجود بود و اآلن به صورت ســنتی در حوزه مرســوم اســت انتظار فقه نظام ســاز  از فقه جواهری 

حلقۀ نخبگان قدرت در انقالب اسالمی کم آورده است. این حلقه نتوانسته خودش را با شعارهایی که اول 
انقالب می داد وفق دهد.
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کشورداری باشد. در فقه ما مراتب احکام  که بتواند پاسخ گوی نظام های اجتماعی و امور  نداشتیم 
و ارزش گــذاری آن هــا رعایت نمی شــد؛ بــه عنوان مثــال، در بحث فقه اجتماعی، یکــی از موضوعات 
که  که خیلی مهم اســت داشــتِن ارتباطات ســالم اســت. این موضوع تخصصی فقه اجتماعی است 
ارتباطــات در جامعــه ســالم و مثبت باشــد. جامعۀ الگو ]یا بــه عبارتی، جامعۀ مهــدوی[ جامعه ای 
کــه ارتباطات در آن  کــه ارتباطــات در آن خیلی ســالم و منضبط و اســالمی اســت. جامعه ای  اســت 

خیلی ضعیف و ناسالم باشد را جامعۀ حّداقلی و آسیب پذیر می دانند.
کمتر مــورد توجه قرار  کبــر متأســفانه   بــه نظــر مــن بحث آسیب شناســی مســائل اجتماعــی و جهاد ا
که بحث  کــرد، باعــث شــد  کــه رواج پیــدا  گرفته اســت. نــگاه اثبات گرایــی و پوزیتیویســتی، از زمانــی 
کمتر مورد توجه واقع شد.  کبر  کنار زده شود؛ یعنی اخالقیات و بحث های مربوط به جهاد ا اخالق 

کبر بــه نوعی یک بحث  که اشــاره شــد، بحــث جهاد ا همان طور 
هستی شناسی اســت، به دنبال شناخت هست و نیست است؛ 
ولی بحث فقه موجود هنجاری اســت، بیشتر به دنبال باید ها و 

نباید هاست. 
در اول انقــالب، جریان هــای فکــری متفاوتــی بــه وجــود آمدند؛ 
تنهــا ظاهــر افراد )مثــاًل، حجاب( معیــار انقالبی و اســالمی بودن 
که  گرفت: حجــاب به عنــوان یک معیــار اعتقادی  یــک فرد قــرار 
کمیــت و چــه جامعــۀ دانشــگاهی روی آن  چــه حــوزه و چــه حا
که تنها جنبۀ  ح شد  بحث و نظر داشت. حجاب هم از بابی مطر
که آیا حجاب امری اســت  آمرانــه داشــت. مدتــی بحث این بــود 
کمیت می تواند امر به  کمیت است، یعنی آیا حا که مربوط به حا

حجــاب بکنــد؟ اصــاًل بحث حجاب را می توان بــه نوعی با عدالت اجتماعی در ارتباط دانســت. من 
گفتم. بــه بحث اعتقــادات در مراتــب احکام و  ایــن را بــه عنــوان مثــاِل بحث سلســله مراتب احــکام 
مباحث فقهی و بحث های تقنینی و قانون گذاری خیلی توجه نشد، بیشتر به بحث های اجتماعی 

که جنبه ها و نمود های عینی دارد )مثل حجاب( توجه شد.

سبحانی: البته این مصداق است! 

کبر هم متأســفانه ســرمایه گذاری در بحث خود ســازی  ملکــی: بلــه، مصداق اســت. در مورد جهاد ا
کم بوده است.  خیلی 

صالحّیت  شخص  زمــانــی 
کارگزار نظام باشد و در  دارد 
بگیرد  قرار  مسئولّیت  رأس 
که خودش را ساخته باشد 
تا بتواند الگو قرار بگیرد.



شمارۀ 55-56 / آذرـ دی 1397

  بازگشت به فهرست
21

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

کبر-به ویژه در بخش  بهشــتی پور: آقــای دکتر ســبحانی، اقتصاد و توســعه چه قدر بــه بحث جهــاد ا
مدیریت آن-ارتباط دارد؟ چه قدر می تواند به توســعۀ اقتصاد ربط داشــته باشــد؟ اصاًل رابطۀ بین 

این دو چیست؟ 

ح نیست، ممکن است خوِد آدم ها استنباط هایی  سبحانی: در بحث اقتصاد اصواًل این مباحث مطر
که  داشــته باشــند. آنچه انسان از دین متوجه می شود و به اصطالح تبییِن دین می شود این است 
که مســلمان باید این گونه باشــد، یعنی  گفته می شــود  همیشــه از باید ها و نباید های دینی برای ما 

که بــه عنوان هدف در زندگی مســلمانان ترســیم شــده می بینــد؛ در بعضی از  تــا حــّدی نقطــه ای را 
کمتر! این در طول تاریخ به هر دلیلی برقرار بوده است: اینکه مثاًل آدم  موضوعات بیشتر و در بعضی 
کار را بکند. سازوکارش چیست؟ همان طور  کار را نکند، یا آن  راســت گو باشــد، درستکار باشــد، این 
کسی به سازوکار این مسائل  که  گرفتاری بوده  کمیت 40 ســاله این قدر  که ســروران فرمودند، در حا
که این تالش ها را  کند. ما دعوت شدیم  کسی به آن فکر  که  نپرداخته است، یعنی مسئلۀ ما نبوده 

بحث حجاب با بحث عدالت اجتماعی در ارتباط است.
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کم یا زیاد، در  که ما،  صورت دهیم ولی به ســازوکار آن فکر نکردیم. ســازوکار از این جهت الزم اســت 
گر بخواهیم  کردیم؛ ولی ا قــرون متمادی از تحقق ارزش ها و عملیاتی شــدن احکام اســالم صحبــت 
که عده ای استثنا  که می توانیم مثال بزنیم به نحوی  کمی را می بینیم  مثال بزنیم، آدم های خیلی 
گویی عماًل به صورت یک قاعده نیســت. نمی خواهــم بگویم باید در حّد  درمی آینــد: نمونــه اســت، 

قاعده می بوده است. 
گر ســخنی بر زبانشــان  ک نهادند و رفتند و اتفاقی نیفتاد؛ حتی ا بســیاری از مردم آمدند و ســر بر خا
گر شنیدند و میلش را هم داشتند. واقعًا چرا این طور است؟ یعنی چرا تحقق عملی  هم آمد، حتی ا

که نبوده، عملیاتی نشده اســت؟  که داعی حکومت هســت و چــه آن موقع  احــکام دیــن، چــه حاال 
کرده اند. خیلی  که مشــکالت بیرونی و داخلی برای ما مسئله ایجاد  حاال از ســال های اخیر بگوییم 
که این امــور در آن  وقت هــا دیــن بــا این مشــکالت هــم مواجه نبوده اســت، ولی مــا از مجموعــه ای 
گفت 40-50 درصِد آن ها بخشی از این موارد را  که بشود  محقق شــده باشــد )مثاًل از یک جامعه ای 
که چرا  کمتر خبر می بینیم. به نظر من، این بحث جای تأمل دارد  کردند(  در میان خودشان محقق 

کبر کمتر مورد توجه  در طول 40 سال گذشته، استکبار آن قدر برای انقالب مسئله ایجاد کرد که مسئلۀ جهاد ا
واقع شد.
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که چون  کردیم  کردیم و فکر  که ما سازوکار ها را رها  این طور است. آنچه متوجه می شویم این است 
که شانس  دین هست به ِصرف بیان و میل به خواستنش مقصود حاصل می شود. البته آن هایی 
کردنــد، به صــورت خیلی نادر و اســتثنایی، بــه مراتب باالیی هم رســیده اند؛ ولی  داشــتند و تــالش 
کمیت  کما اینکه در حا گرفت،  گی ها نمی شــود نشــان  هیچ موقع از یک جامعۀ دینِی واجد این ویژ
که بین آنچه انسان هست و آنچه باید باشد شکاف  40 ساله هم به آن صورت نشد. به نظر می آید 
که در آن زندگی می کند، از استعداد هایش برای  هست؛ یعنی انسان، بر اساس شرایط و مقتضیاتی 
که فرمودند.( فاصلۀ آن با آنچه ما در  خودش یک هست می سازد. )شاید به بیانی، همان کیستی 
کردن آن شــکاف بــه لحاظ فردی و هم بــه لحاظ جمعی به  دیــن می شناســیم و معرفی شــده، و ُپر 
که مــا آن ها را در نظر نمی گیریم. چون ســازوکار را در  مجموعــه ای از مقتضیــات سیســتمی نیاز دارد 

نظــر نمی گیریــم آن ها را هم در نظر نگرفتیــم، لذا در همین نقاط 
پایین مقوله ماندیم. 

کــه فرمودند، تا قبــل از انقالب، از لحــاظ نگاه فردی  همان طــور 
که می گفتیم دین را می شناسند. )حاال  به دین، علمایی بودند 
کالس درس خوانده بود را فرض بگیرید؛ چون  که 10  کســی  یک 
که برای خواندن و نوشــتن هم به حوزه  گذشــته این طور بود  در 
کــه  می رفتنــد و از همــان جــا شــروع می کردنــد، مثــل اآلن نبــود 
غ التحصیل شریف باشند و حوزه هم بروند.  کسانی مهندس فار
کســی می رفت 8-10 سال یا  کرده اســت.  ســطح طلبه ها تفاوت 
که در حوزه ها تدریس می شد  کُتبی  عمری مطالعاتی می کرد و با 
تحلیــل محتــوا می کــرد، بعــد مباحثــی را یــاد می گرفــت و مــردم 

که حس می کردند ممکن چیزی اســت  موضوعــات زندگــی خود را به آن ها ارائه می دادند.( آنجایی 
شــرعی نباشــد یا مشکل دارد به چنین علمایی رجوع می کردیم و آ ن ها هم اصالح قضیه می کردند: 
که مراجعه  کنید، باالخره زندگی خلق اهلل را از نظر آن هایی  گــر خمس بود می گفتنــد این طور عمل  ا

که اآلن دیگر دینی شده است.  می کردند دینی می کردند، یعنی آدم این طور فکر می کرد 
کــه ما در 40 ســال اخیر، بــه خاطر عدم توجــه به ضرورت و ســازوکار، دیــن را در ُبعد  بــه نظــر می آیــد 
کردیم؛ یا بلــد نبودیم یا ضرورت آن را بلد نیســتیم. البته حکومت  حکومــت بــه همیــن صورت نگاه 
کرد؛ به عنوان مثال، در اسالم از فقر  کرد و مشــکالتش را حل  را هم به همین صورت می شــود دینی 
کفر بیانجامد.« ممکن  که فقر به  گفته شــده: »نزدیک اســت  که  مذمت فراوان شده اســت تا جایی 
کمیت دســتش نیســت از طریــق حمایت از فقیــران اتفاق  که حا اســت مبــارزه بــا فقــر در جامعه ای 

باید  اسالمی  حکومت  در 
برنامه ریزی  در  ســازوکــاری 
فــقــرُزدا  کــه  شــود  گنجانده 
بـــاشـــد، نـــه ایــنــکــه فــقــر به 
از  آید و بعد خّیرین  وجــود 
فقرا دستگیری کنند.
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گرفت، منطقًا باید در ســازوکار برنامه ریزی  کمیتی به نام دین شــکل  گــر در جامعه حا بیفتــد؛ ولــی ا
که فقیــر به وجود بیایــد و بعد  کارکــردش اصواًل فقر زدا باشــد، نــه این  کــه  گنجانــده شــود  عناصــری 
کار خیرین بد نیســت؛ ولی نهــاد، نهادی  کنند.  خیریــن بــه توصیۀ اســالم برونــد از فقرا دســتگیری 
کــس ســازوکار برنامه های جمهوری اســالمی  کــه بایــد فقــر از آن بیرون نیایــد. بالاســتثنا، هر  اســت 
را بشناســد می دانــد ایــن برنامه هــا فقیر زا بوده اســت. هر دولتی هم بــه نحوی بســته های مبارزه با 
کــه باید برنامۀ ضــّد فقر و مبارزه بــا فقر را به  کرده اســت،  در حالی  مشــکالت فقیــران را هــم طراحــی 

عنوان نهاد دینی هدف می گرفت نه حمایت از فقیران را! 

کنم  مثال ملموس تر آن قانون حذف ربا از سیســتم بانکی اســت. البته من اآلن نمی خواهم انتقاد 
که می خواستند ربا  کسانی  که چه شد، چون معتقدم هنوز هم نمی شود بعضی چیز ها را شناخت. 
کنند، به فهم نهاد بانک در دنیای امروز و اینکه ســازوکار این نهاد چیســت )که  را از سیســتم حذف 
کار اشــکال دارد(  که این  گفته  مبتنــی بــر قرض اســت، مازاد شــرط می کند، بهره می گیــرد، دین هم 
کســانی ابتدا  که ربا بهره اســت، اآلن همین مســائل مشــکل دار اســت.  کنید  گر فرض  نپرداختند. ا

بانک ها پول بدون پشــتوانه ]پول بانکی[ تولید می کنند، برای همین اســت که هیچ بانک مرکزی نمی تواند 
نقدینگی را کنترل کند.



شمارۀ 55-56 / آذرـ دی 1397

  بازگشت به فهرست
25

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

گــر همین بانک ها این طور اداره شــوند، بدون ربا می شــود. به هیچ وجــه در مخیلۀ آن ها  گفته انــد ا
که در آن  کند  کار  گر ربا بخواهد حذف شــود باید یک نهــاد متفاوت با الگوی بانک  که ا نمی گنجیــد 

که پول چیست، چون بانکداری روی دوش پول می نشیند.  تکلیف پول روشن شود 
که بانک ها پول  از همــه مهم تــر، اینکه ما می گوییم بانک ها تخم طالیی می گذارند برای این اســت 
کــه ما به آن پول بانکــی می گوییم. ما دو  تولیــد می کننــد، یعنــی پول بدون پشــتوانه تولید می کنند 

جور پول داریم: پول دولت و پول بانکی! بانک دار پول خلق می کند. 
می خواهــم بگویــم بایــد ســازوکار نهاد هــا را می شــناختیم. در اقتصاد، از 30 ســال؟؟؟ قبــل، آدم ها 
ســپرده می گذارنــد و بانک دار ها این ســپرده ها را به دفعات از طریق خلق پــول وام می دهند، یعنی 
رابطــه ای بــه نام ســپردۀ وام وجود داشــت: اول ســپرده بگذار، بعــد این ســپرده ها را وام می دهند. 

کــه ایــن وضع هم بــه هم خورده اســت. اآلن  10-20 ســال اســت 
بانــک دار محتــاج ســپرده نیســت. امــروز به مــن می گویــد: »یک 
میلیــارد تومــان پیــش مــن اعتبــار داری، تــوی حســاب وامــت 
می نویســم.« همــان یــک میلیــارد را بــرای مــن ســپرده می کند، 
که  یعنــی احتیــاج به ســپرده گذاری نیســت. بــرای همین اســت 
کند،  کنتــرل  اآلن هیــچ بانــک مرکــزی ای نمی توانــد نقدینگی را 
امکان ندارد، چون اصاًل ماهیت بانک خلق پول از هیچ است. 

کنم  که روشــن  کردم  ایــن دو-ســه مــورد را از ایــن جهت عــرض 
مســئله چه قدر پیچیده اســت. ما یک نهــاد حکومتی در بخش 
گفتیــم  کردیــم و خواســتیم ربــا را برداریــم. اول  اقتصــاد درســت 
همــان بانک، بدون این پیچیدگی ها )حتــی بعضی ها به عنوان 

کار شــد و دیدیم آنچه می خواستیم  این پیچیدگی هم واقف نبودند(، باید این طور باشــد. ســال ها 
کردیم؟ اخیــراً در مجلس، در برنامۀ ششــم، شــورای فقهــی بانک مرکزی  کار  نشــد. حــاال مثــاًل چــه 

که ربا از آن درنیاید. کار می کرد  کردیم. این نهاد باید طوری  درست 

کدســتی در ادارات دولتی، نهاد هــای بیرونی )مثل  کنترل پا رویــوران: در ســاختار های غربــی، برای 
کردیم و اینجا آوردیم؛ عالوه بر آن، دربارۀ  ُکپی  کرده اند. ما همین را  شــفافیت و حسابرســی( تعریف 
کردیم؛  که آدم های شایسته انتخاب  نهاد درونی )بحث جهاد با نفس( به نوعی فرض بر این است 

ولی نتیجۀ این سیستم مثبت نیست.

سبحانی: باید رفع نیازهای 
آغــاز  درون  از  بــشــر  ــادی  ــ م
شود و تحقق دین در قالب 
توسعه صورت بگیرد.
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کفایت نمی کند. از اینکه بحث طوالنی می شود معذرت می خواهم،  سبحانی: آقای دکتر شایستگی 
ولی از همین موضوع می خواهم نتیجه بگیرم. اآلن آن قدر پیچیدگی در مســائل اجتماعی هســت 
کنــد و فقیه حکــِم آن را بدهد.  کارشــناْس موضــوع را معرفی  کــه بگوییم  کفایــت نمی کنــد  کــه دیگــر 
که پول چیست می تواند حکم غلط بدهد،  گر فقیه خودش نفهمد  زمانی مسائل ساده بود. امروز ا
که وقتی ما به اجتماع ســازی رســیدیم  و به نظر من اآلن دارد این اتفاق می افتد. غرضم این اســت 
کار را در مورد اجتماعات هم انجام  که زندگی افراد را تطهیر می کردیم، این  خواستیم مثل آن موقع 
کامــاًل تحت الشــعاع قرار بگیــرد و مغفول  که برخــی مفاهیم از ایــن طریق  دهیــم. ایــن موجــب شــد 

بماند. 
کار فراوان  که باید نهاد اجتماع سازی در جامعۀ دینی به رفع فقر از طریق  خالصۀ عرضم این است 

که در فقر هســتند  کنــد. مردمی  و تولیــد درآمــد بــرای مــردم فکر 
کبر بگوییم  کنند. هرچه از جهاد ا نمی توانند زندگی خود را اداره 
کلیــت افراد جامعه را پوشــش نمی دهد. ممکن اســت اســتثنائًا 
گر مــردم زندگی شــان تأمین شــود و در حین  کســانی دربیاینــد. ا
اینکه رشد می کنند به تدریج موازین دین را به آن ها بشناسانیم 
که ممکن است  کنیم، به پیشرفتی می رسند  و وارِد زندگی آن ها 
که حاصل  50 تــا 60 ســال طول بکشــد. این پیشــرفت تدریجــی 
که یک طرفش مشکالتشان رفع شده و  می شــود ســکه ای است 
طرف دیگر آن عدالت اســت. بدون توسعه، امکان ندارد عدالت 
اتفاق بیفتد. اینکه من می گویم پیشــرفت، روی واژه حساسیت 
که نیاز های مادی مردم تأمین  نداشته باشید، منظور این است 

شــود و بتوانند استعداد هایشــان را پرورش دهند. انسان مملو از استعداد هاست؛ اما به خاطر پای 
که چه استعداد هایی دارد نمی رسد.  گاهی  ِگل فقر داشتن، هیچ موقع به این آ در 

که وجود دارد، اجرای احکام دین منوط به تحقق عدالت در جامعه و برپایی  بر اساس روایتی هم 
گوشــزد  جامعــۀ عادالنــه اســت؛ )مثــاًل، آموزه هایــی مثــل »العدل حیــاة االحــكام« چنین مــواردی را 
که  گر شــما جامعۀ عادالنه داشــته باشــید، جامعــۀ عادالنه نه توزیعــی، جامعه ای  می کنــد.( یعنی ا
که اســتعداد های مــردم )از جمله اســتعداد فهمیــدن دین!(  کارکرد هــای درونــی اش طــوری اســت 
کردیــد، همــه چیــز به تدریج ســر جای خــود قرار می گیــرد: چون  گــر آن را محقــق  شــکوفا می شــود، ا
مســائل مادی مردم حل شــده و وسایل آن فراهم شده، آموزه های دینی هم برایشان مؤثر هست؛ 
گرفته اند؛ استعداد آن ها شکوفا شده؛ این شرایط آدم را به  علم و دانش و آنچه نیاز بشر بوده را یاد 

توسعه،  بین  ــاق:  ــح آل اس
تقوای  با  رفــاه  و  پیشرفت، 
الهی رابطه وجود دارد.
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کند، یعنی آن موقع از درون او یک جوشش به نفع اجرای خیر  کنترل  که خودش را  سمتی می برد 
به وجود می آید. 

کــن.« خود ســازی بایــد از درون رفع  گفت: »فقیــر باش و خودســازی  کــه نمی شــود  همیــن طــوری 
گر دین باشد،  که ا نیاز های مادی بشــر آغاز شــده باشد و تحقق دین در قالب توسعه صورت پذیرد 
که می تواند انســان ها را به  عدالــت هــم ]در طــرف دیگر آن[ خواهد بود و زمینه ای را حاصل می کند 
گاهی برســاند. البته، بر اساس آموزه های قرآن هم هر قدر شما ایمان قوی تری دارید و  شــناخت و آ
خشــیت خدا را دارید )خشــیت به معنای فهم خداست، ترس از خدا نیست، ترس از خدا به لحاظ 

فهم آن عظمت اســت.( متواضع ترید و به احکام عامل ترید. خود ســازی باید این طور حاصل شود. 
که با  کنیم  کنیم و ســازوکاری را طراحــی  بــه نظــرم می آیــد باید خودمــان را به ایــن آموزه ها نزدیــک 

کاماًل عجین باشد. پیشرفت اقتصادی هم 

نوع برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که عدالت در جامعه محقق شود.
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گر به طور ریشه ای تر از  کردیم. به نظر من، ا آل اسحاق: واقعًا از فرمایشات استاد سبحانی استفاده 
کنیم بهتر اســت. )در فرمایشات آقای سبحانی هم  مســئلۀ رابطۀ جهاد و معنویت با اقتصاد شــروع 
که اقتصاد  اشــاره شــد.( آیا بین اقتصاد و معنویت رابطه ای هســت یا نه؟ بعضی از آقایان معتقدند 
عیــن ریاضیــات و فیزیک اســت و هیچ رابطه ای بین معنویت و ریاضیات نیســت، یــا هیچ رابطه ای 
که  کــم بر اجســام هســت  بیــن فیزیــک و شــیمی و معنویــت نیســت؛ یــک ســری روابــط و قواعــد حا
عملیــات خــودش را انجام می دهد، اقتصاد هم علمی از آن نوع اســت و هیچ رابطه ای بین اقتصاد 
و معنویت نیســت؛ اصاًل تصور اینکه شــما آرمان ها، اعتقادات، خّط مشی ها، و بینش ها را بر اقتصاد 
کنید را از مبنا غلط می دانند. اقتصاد ایران، اقتصاد ســریالنکا، اقتصاد اروپا، همۀ این ها یک  ســوار 
سری قواعد دارد. دانشگاه های متعددی هم وجود دارد. رابطۀ بین مبادالت پولی و روابط مربوط 

به سرمایه گذاری را به صورت مسائل علمی در آورده اند. 
عده ای این طور معتقدند و هیچ رابطه ای بین معنویت و اقتصاد 
کــه این حرف یک مشــکل ریشــه ای  قائــل نیســتند، در صورتــی 
گر  کــه پایــۀ اقتصاد به انســان برمی گــردد. ا دارد و آن ایــن اســت 
یادتــان باشــد، قبــاًل دانشــکدۀ اقتصــاد جــزء دانشــکدۀ ادبیــات 
بــود، در دانشــگاه تهران هم جزء شــاخه های دانشــکدۀ ادبیات 
بــود. اقتصــاد پایــه اش انســان اســت، غیــر از جمــاد و موجودات 
که دائمــًا تحت  بی جــان اســت، پایــۀ آن بــه چیــزی وصل اســت 
این هــا  اســت،  انگیــزه  و  بــاور  و  عــزم  و  تصمیم گیــری  تغییــرات 
تصمیم گیری هــای اقتصــادی را ســامان می دهد؛ لــذا، آن نظر از 
گیر دارد؛ یعنی اینکه می گویند اقتصاد با آرمان ها ربط ندارد  مبنا 

که یک انسان یا انسان هایی  به نظر من این جور نیست. اقتصاد مجموعۀ تصمیم گیری هایی است 
انجــام می دهند و آن انســان ها تابــع عوامل متعددی از جملــه اعتقادات، آرمان ها، و باور هایشــان 

هستند. پس این یک بحث اولیه و یک وجه تمایز بین نظر آن ها و اعتقاد ماست.
که ما به عنوان مسلمان آیا در حوزۀ اقتصاد مبانی دقیق و جدی برای   نکتۀ دوم، این بحث است 
رابطۀ بین اقتصاد و اعتقادات داریم؟ اصاًل تمام قرآن ُپر از همین مباحث است. در رابطه با مسئلۀ 
زقه من حیث ال حیتســب،« و ِقس   و یر

ً
زقكــم مــن الســماء،« »و مــن یّتق اهلل جیعل هلــم خمرجا روزی، »و ر

کمتر موضوعی داشــته باشیم  کنید، شــاید  گر به اعتقادات و آرمان ها و بیان اســالم نگاه  علی هذا! ا
که »رابطۀ روزی تو با اعتقادات و عملکرد های  گفته شود  که این همه دربارۀ آن بحث شده باشد و 
گناه اســت،  که یکی از علل فقر  که ما در احکاممان داریم  دینی توســت.« این قدر جزئی نگاه شــده 

در جمهوری اسالمی باید 
اقتصادی  روابــط  مجموعۀ 
زیـــر خــیــمــۀ آرمـــان هـــا قـــرار 
گیرد.
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گناه است. موال اباعبداهلل  الحسین؟ع؟ روز عاشورا رو به دشمن  وقتی یک جا باران نمی آید علتش 
کنید.« یا در رابطه با ربا،  که این طور رفتار  کرده  که خوردید شما را وادار  می گوید: »پول های حرامی 
که »یَتَخّبُطُه  که یک عمل اقتصادی است باعث می شود  کذا! یعنی ربا  کذا و  با «  وَن الِرّ

ُ
ُکل ذیَن َیأ

ّ
»ال

کنــم در مبانی اســالمی، رابطۀ مســائل اقتصادی و مســائل آرمانی و  ــیطاُن.« می خواهــم عــرض 
َ

الّش
که مســئلۀ اقتصــاد در رابطه بــا جامعه،  کنیم  فقهــی و غیــر فقهــی نــه رابطــه بلکه اصل اســت. نگاه 
سیاســت های اقتصادی، خّط مشــی های اقتصــادی، برنامه ریزی هــای اقتصادی، آیــا رابطه اش با 
که در  کردم  این آرمان ها مســتقیم اســت یا نیســت؟ من در جلســۀ ســازمان برنامه و بودجه عرض 
 الُقری آَمنوا َو 

َ
و أّن أهل

َ
...« در رابطه با فقر، می فرمایــد: »َو ل

ً
ادامــۀ آیــات »و مــن یتق اهلل جیعل هلم خمرجا

ماِء َو األرِض«. برکات زمین و آسمان به تقوای الهی برمی گردد؛ پس  هِيم َبَرکاٍت ِمَن الّسَ
َ
َفَتحنا َعل

َ
َقوا ل اّتَ

رابطه ای بین توسعه، پیشرفت، رفاه، و تقوای الهی وجود دارد. 
این آیات قرآن است.

کبر چیست؟ بهشتی پور: رابطۀ اقتصاد با جهاد ا

کوشش  گر جهاد را مراعات حدود خدا و تالش و  آل اسحاق: ما ا
کنیم، آن موقع می شــود ببینیم  در رابطــه بــا احکام خدا تعریف 
کبر در آن قابل مشــاهده است منش ها  که جهاد ا در جامعه ای 
کــه »ألذیــَن إن َمّكّناُهــم ِف  و روش هــا چیســت. آن ایــن اســت 
گــر مــا بــه جماعــت و ملتی  األرِض أقامــوا الّصلــوَة َو آتــوا الّزکــوَة«: ا
کبر در یک جامعۀ  کند. جهاد ا امکانــات دادیم، باید اقامۀ نماز 

یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه نظام برنامه ریــزی آن جامعه بــر مبنای روش هــا و منش ها باشــد و نهایتًا 
کــه خروجــی آن احکام خــدا و جهت گیری های خدایی باشــد. بحث بر ســر این  جامعــه ای بســازد 
کبر  که رابطۀ بین معنویت و اقتصاد در قالب فردی چگونه است؛ در قالب اجتماعی، جهاد ا است 
آن چگونــه اســت؛ در قالــب فــردی، مراعات حالل و حــرام و رعایت حقوق خدا در رابطه با مســائل 

فنی آن چگونه است. 
که مجموعــۀ نظــام برنامه ریزی، مجموعــۀ تخصیص  در رابطــه بــا جامعــه اش چیســت؟ این اســت 
گزینش هــا در زمینۀ اقتصاد طوری  منابــع، مجموعۀ سیاســت ها، مجموعۀ رفتار هــا، مدیریت ها، و 
که فضا اســالمی باشــد، آخرش عدالت باشــد  کــه آخــرش صبغة اهلل شــود، آخرش این باشــد  باشــد 
کــه عدالت در  )یعنــی نــوع برنامه ریزی هــا، نــوع تخصیــص منابع، نــوع جهت گیری ها طوری باشــد 

رحماندوست: عامل مهم 
جامعه  ــودن  ــ ب ــح  صــال در 
مـــیـــزان تــوفــیــق نــخــبــگــان 
کبر  ا جــهــاد  در  جامعه  آن 
است.
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گر نظام برنامه ریزی شما بر مبنای  گفته شد. ا که  جامعه سامان بگیرد( و این همان نکته ای است 
کنید، به نحــوی تخصیص منابع  کمک  دســتور  خــدا و مبانی دینی باشــد، بــه جای اینکه به فقیــر 
کــه عدالــت در آن باشــد. این برنامه ریزی در آمایش ســرزمین هســت، در تخصیص منابع  می کنیــد 

هست، در بحث عدالت اجتماعی هست، و ِقس علی هذا! 
کــه رابطۀ بین اقتصــاد و معنویت، رابطۀ بین  کار ما همان نکتۀ اولیه اســت  گیِر  مــن عــرض می کنــم 
که در حوزه های مختلف هست مبتنی بر مبانی اسالمی  تقوا و اقتصاد، رابطۀ بین مردم، و روابطی 
نیســت. مجموعــۀ جامعــه یک ســری روابط دارد: رابطــۀ دولت با مــردم، مردم با مــردم، مجلس با 
گــر رنگ وبــو و  دولــت، دولــت بــا مجلــس، قوانیــن و مقــررات و ارتباطــات، مجموعه هــای اداری. ا
گر این روابط  جهت گیری هــای ایــن روابــط تقوا و صبغۀ  الهی باشــد همان مدینۀ فاضله می شــود، ا

کاری نداشــته باشــد شــرایط دیگری پیش  اصاًل به این حرف ها 
می آید. 

کســی می خواهد ســرمایه گذاری  گفته شــود اینکه  ممکن اســت 
کند اصاًل رابطه ای با مســائل معنوی ندارد؛ می خواهند بانک را 
کننــد، اصــاًل بانــک چه ربطی به مســائل فقهــی دارد؟ یک  اداره 
گــر می خواهید توســعه دهید  ســری قواعــد و نظام پولی اســت؛ ا
گر آن شــاخص را  که ا چه ربطی به این حرف ها دارد؟ در صورتی 
کرد  کاماًل تفاوت خواهد  کنیم وضع  در ذره ذرۀ همۀ این ها سوار 

و بهتر خواهد شد. 
کــه مــا در حــوزۀ اقتصــاد یــک ســری  آخــِر عــرض مــن ایــن اســت 
که علم اقتصاد است، دانش اقتصاد است، مثل  واقعیت ها داریم 

دانش ریاضیات است، عین دانش های دیگر است، برای آن هزاران دانشگاه و دانشکده و منابع علمی 
کشــف روابط بین مســائل اقتصادی اســت. آنچه به طور مصداقی در جمهوری  هســت و وظیفه اش 
کار  که مجموعۀ این واقعیت ها باید زیر خیمۀ آرمان ها باشــد. مشکل  اســالمی وجود دارد این اســت 
گرفتیم و بلدیم و تدریس می کنیم اصاًل رابطه ای با این داستان ندارد؛  ما این است. اینکه اقتصاد یاد 
که عدالت در آن باشــد. ما توســعه به این  لــذا، وقتــی می گوییم توســعه، من توســعه ای را می خواهم 
وجه را اصاًل قبول نداریم و اسم آن را عوض می کنیم و به آن پیشرفت می گوییم. برای ما چندان مهم 
کشــور دیگر چه قدر اســت، برای ما مهم  که درآمد ســرانه مثاًل در ترکیه 30 هزار دالر اســت و در  نیســت 

که فاصلۀ طبقاتی نباشد و عدالت در جامعه باشد.  است 

ــی تـــوانـــنـــد  ــ رســــانــــه هــــا مـ
جامعه  توفیق  زمــیــنــه ســاز 
کبر و جهاد اصغر  در جهاد ا
شوند.
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جامعــۀ اســالمی آرمان های خودش را دارد. بایــد واقعیت نگر ولی آرمان گرا بــود. ما در حوزۀ اقتصاد 
بایــد ایــن دو معیــار را با هم در نظــر بگیریم. ضمن اینکه همــۀ واقعیت های علمــی را در نظر داریم، 
که آرمان ها چگونه در توسعه، در سیاست ها، در  کارمان است  باید آرمان گرا نیز باشــیم؛ اما مشــکل 
که  که به عنوان مســئول تخصیص منابع می گذاریم و مدیری  انتخاب مدیران مؤثر باشــد. مدیری 
که رضایت خدا را در تصمیم هایشــان داشته  گونه ای باشــند  برای دادن ســهمیه می گذاریم باید به 
که در مورد خودشــان رعایــت می کنند، حــالل و حــرام اجتماعی را با  باشــند؛ عیــن حــالل و حرامــی 
کنند. متأســفانه این در حوزۀ اقتصاد اصاًل نیســت. این مسئله،  شــاخص رضایت خدایی مالحظه 

بــه عنــوان شــاخص اصلی )چه در برنامه ریز ی هــا و چه در مدیریت ها و چه در اجــرا( اصاًل موضوعی 
که مسائل اخالقی مسائل شخصی و فردی است،  گاهی هم لبخند می زنند  مع الفارق شده است و 
ک نیســت؛ یعنی معتقدند پیگیری آرمان ها در حوزۀ اقتصاد  در حکومت مســائل اخالقی خیلی مال

ک نیست.  خیلی مال

شهدا شهید زندگی کردند تا به شهادت رسیدند.
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که این مسئله ]پیگیری آرمان ها[ حل نشود، قطعًا به نتیجه نخواهیم رسید.  که تا زمانی  در حالی 
.« این اعراض در سطح فرد یعنی 

ً
ُه َمعیَشًة َضنكا

َ
کری َفإّنَ ل قرآن مجید می فرماید: »َمن أعَرَض َعن ِذ

کند حتمًا باید منتظر یک معیشــت ضنک باشــد، اما عین  که از یاد خدا در اقتصاد اعراض  کس  هر 
که داشتند برمی گردد:  همین مســئله باید در ســطح جامعه دیده شــده باشــد و دقیقًا به فرمایشــی 

کیستی!  بحث چیستی و 
کیستی جامعه باید  کیستی و چیستی دارد.  کیستی و چیستی دارد، جامعه هم  که فرد  همان طور 
بــر مبنــای آرمان هــا و اعتقادات و بر مبنای الهی اســتوار شــود. فــرق الهیون و مادیون در چیســت؟ 

یــِه راِجعوَن« بازمی گــردد، این 
َ
کــه نهایتًا بــه »إّنــا  هلِِل َو إّنا إل کیســتی اش بــر خطوطی اســتوار اســت  آن 

کیستی اش به منافع ملی و رفاه و مسائل شخصی برمی گردد.

که  که مِن مدیر چگونه باید موظف شوم  بهشتی پور: ولی ما همچنان با این مسئله روبه رو هستیم 
گر مدیر هســتم  کارم قرار دهم ولو اینکه میلم نباشــد و ا کبر را در دســتور  در قالب یک مدل، جهاد ا

جامعۀ امروز ما به شدت غوغازده شده است.
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که به عملیاتی شــدن یک آرمان  کارم داشــته باشــم. ما امــروز، موقعی  کبر را در دســتور  بایــد جهاد ا
کار را  می رسیم، دچار مشکل می شویم و بیشتر توصیۀ رفتاری داریم. می گویند: »آقا شما باید این 
که  کرد؟ یعنی مدام به مِن مدیر توصیه می شــود  گر من انجام ندادم چه باید  انجــام دهــی!« حاال ا
کرد؟ آیا واحد های  کار باید  گر من بودم چه  شما باید حتمًا به فکر حقوق 20 میلیونی نباشی. حاال ا

کنند؟ نظارتی یا شفافیت می توانند من را وادار 

کــه آرمان هــا و واقعیت های اقتصــادی با هــم در آن مراعات  آل اســحاق: آیــا می شــود مدلی داشــت 
که هم اقتصــاد و هــم آرمان ها در آن  کرد  شــود، یــا اصاًل شــدنی نیســت و نمی شــود مدلی را تنظیــم 
کــه هــم آرمان هــا در آن مالحظه شــده باشــد و هم  ملحــوظ شــده باشــد )مــدل و الگــوی عملیاتــی 
که من  واقعیت های علمی و مدیریتی(. آیا این مدل را می شود داشت یا نه؟ این دقیقًا سؤالی بود 
گفتند: »ما تو را قبول  کردم. مدیران برنامه و بودجه  ح  وقتی به ســازمان برنامه و بودجه رفتم مطر
کنم.«  داریم، ولی مِن برنامه ریز در ســازمان برنامه و بودجه مســئلۀ تقوا را چه طور می توانم پیاده 
گفتم: »اآلن مســئلۀ روز من به عنوان وزیر بازرگانی شــهری به  مــن در آن موقــع وزیر بازرگانی بودم، 
گوجه فرنگی-می کارند! به من  کرمان اســت. این هــا صیفی جات-از جملــه  کهنوج در اســتان  نام 
کشاورز نمی تواند  گوجه فرنگی در یک زمان مشخص به بازار می آید و  که چون همۀ  گزارش رسیده 
گوجه را  محصــول خــود را نــگاه دارد، ُرب ســاز ها همــه به آنجا می روند و دســت بــه یکی  می کنند تــا 
کند می توانــد در بازار به قیمت  گــر دو ماه صبر  کشــاورز ا که  کمتریــن قیمت می خرند؛ درصورتی  بــه 
باالتری بفروشد. حاال مِن وزیر بازرگانی می خواهم سیاست گذاری، برنامه ریزی، و تخصیص منابع 
که من در آنجا ســردخانه بزنم. تِو ســازمان برنامه باید به من بودجه بدهی  کنم. راهش این اســت 
کمترین قیمت از دست بدهد.  کشاورز مجبور نباشد محصولش را به  که من آنجا سردخانه بزنم تا 
کنید و برای توســعه پول بدهیــد. مبنای  یــا شــما در ســازمان برنامــه می خواهیــد تخصیص منابــع 
کشور با توجه  که در مجلس صورت می گیرد، یا نیاز های واقعی  توســعه بر اســاس سفارشاتی اســت 
کنید، عدالت باید برقرار  به ضرورت فقرزدایی؟ وقتی مبنای شــما تقوای الهی باشــد باید فقرزدایی 
که محرومین در اولویت باشند، به مناطق  گونه ای تخصیص دهید  کشور را باید به  شود، امکانات 
که در آن آرمان ها لحاظ  کرد  که روابط هســت.« پس می شــود مدلی را تنظیم  فقیر بروید نه به آنجا 

شود و وظیفۀ ما همچنان اقامۀ صالة و توجه به زکات باشد. 
در روابــط خارجــی، بــاز بــه همیــن ترتیب، نــوع سیاســت های خارجــی و نــوع تعامــالت بین المللی 
ک های دیگر. شــما  می تواند بر اســاس شــاخص های اســالمی باشــد نه بر اســاس شــاخص ها و مال
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کنــی! حتمًا  کــه چگونه رفتار  کــن، آن وقــت واقعیت ها به تــو می گویند  جهت گیــری خــود را درســت 
کرد و در این هیچ شکی نیست. می شود مدل پیاده 

که موجب ســاخت جامعه می شود برآیند اجزای آن است. افراد سلول ها  رحماندوســت: آن چیزی 
و اندام هــای یــک پیکره انــد، نمی شــود جامعــۀ اســالمی را از تک تــک افــرادش )کــه می خواهیــم به 
گر تمامی افراد یک جامعه در  کرد. از ســوی دیگر، ا کبر و جهاد اصغر مّتصف باشــند( تفکیک  جهاد ا
که جامعۀ اسالمی به وجود می آید؛  کبر و جهاد اصغر موفق باشند، شکی نیست  عرصه های جهاد ا

کاماًل  کبر و جهاد اصغــر آدم های  کــه همۀ افراد جامعه در عرصه هــای جهاد ا ولــی عرفًا محال اســت 
کبــر و جهاد اصغر  که در ســطح افــراد در عرصه های جهاد ا موفــق دربیاینــد؛ لذا، به تناســب تحققی 
کیفیت  که محقق نشود، جامعه از  حاصل می شــود، جامعۀ اســالمی محقق می شــود؛ و به نســبتی 
کثریت افراد جامعه یا بخش قابل  گر ا کم رنگ تر می شود. ا اسالمی خود فاصله می گیرد و ضعیف تر و 
کثریت آن( در دو عرصۀ فوق موفق شــوند، به نظــر می آید زمینه های تحقق  توجهــی از جامعــه )نه ا

امروز ابن سعد زمانۀ ما امپریالیسم آمریکاست.
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ح می شــود، در اینجا نقش الگو ها و  جامعۀ اســالمی فراهم آمده اســت. در اینجا نقش نخبگان مطر
که به  که: »ألّناس َعیل دیِن ُملوِکِهم«! بخش دیگری  ح می شود،  کارگزاران و مسئوالن مطر چهره ها و 
کبر و جهاد اصغر( مسلط نیستند نگاهشان به باالتری های خودشان است:  گی )جهاد ا این دو ویژ
گر آن ها در راســتای جامعۀ اســالمی و تحقق مبانی اســالمی قدم بردارند، این ها هم به آن ســمت  ا

گرایش پیدا می کنند! 
گفــت صالح بــودن جامعه و جامعــه ای بر مبنای ارزش های اســالمی داشــتن به این  پــس می شــود 
کبر موفق هســتند، زیرا موفقیت در  کــه نخبگان جامعه تا چه انــدازه در جهاد ا عامــل بســتگی دارد 
کبر زمینه ســاز توفیق در جهاد اصغر نیز هســت و از ترکیب این ها می شود تقریبًا مطمئن شد  جهاد ا
گفته می شــود »ألّناس َعیل دیِن ُملوِکِهم«  که جامعۀ اســالمی تحقق یافته اســت. البته در مورد اینکه 
گفت تبعیت مردم از نخبگان و اســوه قرار دادن آن ها به دو دلیل اســت: اول، رابطۀ بین مردم  باید 
و مســئوالن و مســئلۀ اعتمــاد عمومی و باور اجتماعی نســبت بــه نخبــگان؛ دوم، الگوگیری طبیعی 
که به مناصب باالتر  مردم از نخبگان. )نخبگان معمواًل به عنوان انســان هایی شــناخته می شــوند 
کار و عمل خود  ک  و موفقیت هــای بیشــتر رســیده اند و دیگران، به طــور طبیعی، آن ها را الگو و مــال

قرار می دهند.
کــه می تواند ســبب توفیق افــراد جامعــه در دو عرصۀ  نکتــۀ دیگــر تأثیرگــذاری مثبــت رسانه هاســت 
که می توانند فضای  کبر و جهاد اصغر شــود. رســانه ها در این عرصه پدیدۀ جدیدی هســتند  جهاد ا
کنند. رسانه ها به  کبر و جهاد اصغر فراهم آورند وآن را تحکیم  اجتماعی الزم را برای موفقیت جهاد ا
کبر عالقه مند بوده و به آن باور  که خود به جهاد ا شــرطی به ایفای این نقش مهم موفق می شــوند 
کنند؛ در غیر این صورت، ممکن  داشــته باشــند و در ضمن توانسته باشــند اعتماد عمومی را جلب 

است تأثیر منفی هم داشته باشند.
گر ســلول ها و اندام هــای یک جامعه، یعنی پیکره هــای آن، در جهاد  که ا بــاز مــن در اینجا می گویم 
کبر قبول شده باشند، فضایل حاصل از یک پیکرۀ مثبت و ارزشی از حاصل جمع جبری سلول ها  ا
که یک جمع می خواهند یک جامعه تشــکیل دهند و  کنیم  گر فرض  و اندام ها بیشــتر اســت؛ یعنی ا
گر جمع آن ها  کبر باشــند، مثاًل ا گی های محقق شــده ای در عرصۀ جهاد ا هرکــدام از افــراد دارای ویژ
12 نفــر باشــد، تأثیــر اجتماعی آن هــا از حاصل جمع فعالیت های فردی آن ها بیشــتر اســت. در این 

حالت، دو به عالوۀ دو بیشتر از چهار می شود! 
کردند، جمعش  کبر توفیقاتی پیدا  که آحادش در عرصۀ جهاد ا گر جامعه به سمتی رفت  بنابراین، ا
از جمــع جبــری افــرادش بیشــتر اســت و هم افزایی ایجاد می کنــد و جامعه را به ســمت ارتقا و تعالی 
کبر و جهاد اصغــر هر دو برای حفظ جامعۀ اســالمی ضــرورت دارند.  بیشــتر ســوق می دهــد. جهــاد ا
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که جنــگ و مبارزه و حضور جهادی  گــر  همۀ آدم ها فی نفســه آدم های خوبی باشــند ولی هنگامی  ا
کار نباشــند، چنین جامعه ای نمی تواند قوام داشــته باشــد؛ لذا، جهاد با دشمنان  الزم می آید پای 
کثریت عموم جامعه  از ارکان برپایی و اســتواری جامعه و شــرط تحقق جامعۀ اسالمی است؛ وگرنه ا
کبر موفق باشــند ولــی مرد میدان جنگ نباشــند، و دشــمنان بیایند و  می تواننــد در عرصــۀ جهــاد ا

آن ها را بخورند! 
کبر نباشد و تک تک آدم ها خود سازی نکرده  گر جامعه عرصۀ جهاد ا که ا روی دیگر سکه این است 
کار را نکنند، باز  گر این  باشــند، چه بســا اصاًل به سوی جهاد اصغر و پیکار ضّد باطل حرکت نکنند. ا

کبر و جهاد اصغــر الزم و ملزوم یکدیگرند وبدون  هــم جامعۀ اســالمی محقق نمی شــود. پس جهاد ا
یکدیگر نمی توانند مفهوم واقعی جامعۀ اسالمی را به منصۀ ظهور برسانند. این ها رابطۀ دوسویه ای 
کبر لزومًا  کبر همراه با جهاد اصغر موجب بهروزی است، ولی جهاد اصغر بدون جهاد ا دارند: جهاد ا
کبر بدون جهاد اصغر  به معنی پیدایش جامعۀ اسالمی نیست؛ از طرف دیگر، با فرض وجود جهاد ا
گرفته امکان پذیر نخواهد بود. وعدۀ رسمی  که بر مبنای تعالیم اسالمی شکل  نیز تحقق جامعه ای 

سرودهای انقالب فراموش شد و تصنیف های قبل از انقالب بازخوانی شده اند.
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که رابطۀ بین تحقق فردی  وا ما ِبأنُفِسِهم( را یاد مان نرفته است  ر ُر ما ِبَقوٍم َحّت ُیَغّیِ الهی )إّنَ اهلَل ال ُیَغّیِ
که  کبــر با جامعۀ اســالمی را تبیین می کنــد. همچنین، آیۀ قرآن مجید را فرامــوش نکرده ایم  جهــاد ا
ٍة َعیل امُلؤِمننی« یعنی 

َّ
که »أِذل یَن.« تلقی من این اســت  ٍة َعیل الكاِفر ــٍة َعیل امُلؤِمننَی أِعّزَ

َّ
می گویــد: »أِذل

گر آدم هایی در عرصۀ محقق ســاختن  یــَن« یعنی جهاد اصغــر؛ یعنی ا ٍة َعیل الكاِفر کبــر، »أِعــّزَ جهــاد ا
کبر و جهاد  که جهاد ا کم بگذارند، خدا آدم هایی را مــی آورد  آرمان هــای اعتقــادی و اســالمی و الهی 
نســاَن ف  قنا اإل

َ
َقد َخل

َ
اصغر  را در وجود خودشــان و جامعۀ خود محقق ســاخته اند. در جای دیگر، »ل

گویی یک طیف است و هرکدام از افراد   ســاِفلنَی« داریم. این وسط 
َ

َّ َرَددناُه أســَفل ُ
می« تا »ث أحَســِن َتقو

می« اســت و ســِر دیگر آن  جامعــه در یــک جــای ایــن طیف قرار می گیرند، یک ســِر طیف »أحَســِن َتقو
 ساِفلنی«. این نگرش می تواند به ما چشم انداز جدیدی نشان دهد.

َ
»أسَفل

کنم،  کبــر پیدا  کلماتــی را از دایرة المعارف پیرامون جهــاد اصغر و جهاد ا  نکتــۀ دیگــر: مــن خواســتم 
که بعــد از غــزوه ای فرمودند: »شــما از جهــاد اصغر  کــرم؟ص؟ روبه رو شــدم  بــا همــان ســخن پیامبــر ا
کبر اســت و جهــاد اصغر چه اصغر  کبر چه ا کبــر مانده اســت.« دیدم واقعًا جهاد ا بازگشــتید و جهــاد ا
که برای  کلماتی  کــردم 20 موضوع شــد، موضوعات و عناویــن و  اســت. عناویــن جهــاد اصغر را پیدا 
کبر  کبر، ا کردم 140 عنوان شد. این نشان می دهد واقعًا جهاد اصغر، اصغر و جهاد ا کبر پیدا  جهاد ا

است. 
که در بحث امروز نســبت به بحث های روز و مسائل اجتماعی و انقالب و 40  البته من نمی دانســتم 
که از دوســتان شــنیدم و خوشحال شــدم. به اعتقاد  ســالگی انقالب هم می خواهد صحبت شــود، 
من، برخی از حوزویان از اول انقالب، به جای پرداختن به روش های ارتقای روحی و معنوی مردم 
کبر، به دنبال مسئولیت ها و حتی اخذ مدرک  کبر و ایجاد جامعۀ متکی بر جهاد ا کمیت جهاد ا و حا
که یکی از شــروط قطعی تحقق نظام اســالمی متخّلق شــدن مردم- معادل رفتند و یادشــان رفت 

گونــه ای از ادارۀ الییک  گویــی به  که  کبر اســت. نتیجۀ آن این شــده  به ویــژه، نخبگان-بــه جهــاد ا
کس و از نگاه هر مکتب یک چیز  جامعه رســیده ایم. اقتصاد نوعی مکتب اســت، اقتصاد از نگاه هر 

کنیم نداریم. که باید روابطش را تعریف  است و ما چیزی به نام اقتصاد به عنوان علمی 

کنیم، من فکر  گر ما بخواهیم جنگ هشت ساله را به عنوان نمونه ای از جهاد اصغر حساب  قزوه: ا
کبر هم در آن جهاد اصغر بود. امروز  می کنم در دل آن جهاد اصغر همه چیز بود؛ یعنی حتی جهاد ا
ح  کــه از ســلوک فرماندهــان دفاع مقــّدس داریم را بــه عنوان یــک الگو مطر می توانیــم ســیره هایی 
کوچک  کرد، همۀ وسایل زندگی او یک چمدان  که حسن باقری چگونه زندگی  کنیم؛ مثاًل بگوییم 
کنیم.  کنیــم و آن را الگــو  ح  بــود؛ یــا نیامدیــم وضــع زندگی شــهید چمــران را بعد از شــهادتش مطر
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کردیم. حضرت  که مــا فراموش  که آن روزها آن شــهدای بــزرگ زدند برای امروز ما بود  حرف هایــی 
کبــر و اصغر را با خــود می برد؛  کــه می شــود در راه خدا ا سیدالشــهدا؟ع؟ روز عاشــورا و عصــر عاشــورا 
کردند تا به شــهادت  کبر و اصغرمان همراه با هم باشــد. شــهدا شــهید زندگی  به هر حال، ما باید ا
رسیدند. امروز شما نگاه می کنید، می بینید صحبت دردمندانه و اندیشمندانۀ ما انعکاس ندارد، 
گر صدای ما مســتقیم از یک شبکۀ تلویزیونی یا رادیویی  مجلۀ علمی ما خوانده نمی شــود، حتی ا
پخش شــود مردم چندان توجه نمی کنند چون جامعه به شــدت غوغازده است. عصر، عصر هیاهو 

شده است. 
کوفیان  کربال حضرت سیدالشهدا؟ع؟ هم خطبه می خواند، ولی در هیاهوی شامیان و  در صحرای 
شنیده نمی شد؛ حتی مظلومیت حضرت علی اصغر وجدان آن جمع را بیدار نمی کند. امام؟ع؟ در 

کودک تشــنه را به  کنــار خطبه خوانــدن حرکتی انجام می دهد و 
آن سپاِه از خود و خدا بیگانه نشان می دهد: یک نمایش! ولی 
گلــوی علی اصغر را هــدف می گیــرد و هم وجدان  تیــر حرملــه هم 
کوفــه را. حضرْت علی اصغــر را در آغــوش می گیرد  نداشــتۀ ســپاه 
و خون او را به آســمان می پاشــد. عده ای نمی گذاشــتند صدای 
امام؟ع؟ شــنیده شــود. امروز نیز ابن ســعد زمانۀ ما امپریالیســم 
کــه نمی گــذارد مظلومیت انقالب مــا دیده شــود. امروز ما  اســت 
که حصار ها را بشــکنیم و صدای انقــالب را به جهان  نیازمندیــم 
برســانیم. برای اینکه رســانه ای هوشــیار و مؤثر نداریم دچار این 
مشــکل شــدیم، رســانه داریم ولی صــدای انقالب مــا را منعکس 
نمی کنــد. اول مــا بایــد بتوانیــم صــدای انقــالب خودمــان را بــه 

جهان برسانیم. 
کــه از نظر مــن حکیم و دانشــمند و نخبه هســتند. در  مســلمًا دور ایــن میــز آدم هایــی جمع شــدند 
که در عرصۀ فرهنگ  کســانی  که در عرصۀ دفاع هســتند از دیگران جلوترند؛ بعد،  کســانی  جامعۀ ما 
کــه در عرصــۀ اقتصاد هســتند جلو ترند؛ در صحنــۀ اقتصاد و سیاســت، بعضی از  کســانی  هســتند از 
گرفته اند،  گرد تنبل هــای این نظام هســتند. چرا؟ به خاطــر اینکه این ها جای میز های دیگــر را  شــا
گرفته اند. حرف آقای آل اسحاق دقیقًا درست است: اقتصاد باید زیرگروه ادبیات  جای آن آدم ها را 
و فرهنــگ باشــد، همــۀ این هــا بایــد زیرگــروه فرهنــگ باشــند. فرهنگ جایــش را با سیاســت عوض 
کرده اســت. سیاســت باید آن باال در رأس مخروط باشــد، فرهنگ باید قاعده باشــد. امروز سیاست 
گرفته اســت و حاال ما یک ســاختمان بی تعادل داریم. سیاســت به طبقۀ یک آمده و  در قاعده قرار 

مــردم  از  را  حماسه  امـــروز 
گرفته و مردم را در منجالب 
تــصــنــیــف هــای  و  تـــرانـــه هـــا 
مبتذل انداخته اند.
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که این جای حکیمان بوده است، همیشه جای حکیمان  کرده اســت، در صورتی  میز اول را اشــغال 
که حکیم بودند و عقالنیت داشتند.  بوده است، انسان هایی 

شــما زندگی هرکدام از ســرداران و امیران شــهید را نگاه می کنید یک الگوســت، ولی سرداران عرصۀ 
اقتصاد ما و ســرداران عرصۀ سیاســت ما و دیپلمات های ما خیلی با ســرداران شــهید فاصله دارند. 
ایــن موضــوع در بحث تدبیر در ادبیات ما بوده اســت، سیاســت ُمُدن و تدبیر منــزل را ما در ادبیات 
کلی حرف دارد.  کنید، برای سیاســت ما، برای دیپلماســی ما امروز  کتاب موالنا را باز  گر  داشــتیم. ا
کتاب هم  کتاب نمی خوانند. مقام معظم رهبری حتی رمان می خوانند و تحلیل می کنند و  بعضی 

کتاب نوشــته اند. ایشــان حکیم اســت. فکر نمی کنم بعضی از مســئوالن امور فرهنگی  می خوانند و 
چند رمان درست و حسابی خوانده باشند یا حتی بتوانند نام ببرند یا فیلم دیده باشند. 

کار خودش  این است که جامعه خیلی سطحی شده و عصر هم عصر هیاهو بوده و دقیقًا هر کس هم 
گر یکی از دانشمندان و فرهیختگان ما  کلیشه ای است. امروز ا را می کند و تعریف ها هم تعریف های 
کس او را نشــان نمی دهد، بگوید آقای دکتر ســبحانی، آقای آل اسحاق! با  در خیابان بایســتد هیچ 

احمد شاه مسعود: عملیات ما به خاطر ادبیات ماست.
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که به برنامۀ خندوانه رفته و  وجود اینکه ممکن اســت بارها از تلویزیون هم دیده باشــند؛ ولی یکی 
چهار تا شکلک درآورده را همه نشان می دهند. این برای جامعۀ ما درد است و درد جامعه است. 
گذاشته اند. یک شاعر و نویسنده چگونه بگوید  جایگاها عوض شده و شومن ها را به جای هنرمند 
کتاب و شعر نوشته است یعنی چه؟ رقاص ها و شومن ها در تلویزیون ما به نام هنرمند  اینکه 50 تا 

معرفی می شوند. 
امــروز شــومن های سیاســی و اقتصــادی در جایگاه هــای بلنــد نشســته اند. شــما ســال ها خون دل 
که فقط اســم دارند  می خــوری و رنــج می بری؛ در یکی-دو شــب، یک ســری ســِلبریتی و آدم هایی 
و هیچ ندارند، از عقالنیت تهی هســتند، حکیم نیســتند، شــعر بلد نیســتند، دو شــعر از حافظ بلد 
کند و بیرون بریزد تا بتواند به نتیجه  نیســتند موج آفرین می شــوند. واقعًا انقالب باید این ها را پارو 

گــر در یک بحث  برســد. امــروز بعضــی رســانه ها مقصرنــد. شــما ا
گوش می کنند؟  درست و حسابی یک حکیم را بیاوری چند نفر 
کانال ها نشــان می دهند.  ولی امشــب یــک بازیگر را بیــاور، همۀ 
کرده انــد، جامعــه را بــه یــک فضــای ناســالم  ســلیقه ها را عــوض 

برده اند. 
یکی از عناصر مورد نیاز جامعه حماســه اســت. حماســۀ شــهید 
فهمیده هــا، حماســۀ حســین خرازی هــا و.... حماســه را از این 
گرفته انــد، مــردم را در منجــالب ترانه هــا و تصنیف هــای  مــردم 
و  شــده  فرامــوش  انقــالب  ســرودهای  انداخته انــد،  مبتــذل 
تصنیف های قبل از انقالب بازخوانی شده است. خوش خوشان 
گاز مســموم  شــرایط را تغییــر دادنــد، آرام آرام جامعــه را در اتــاق 

کــه در آن چیزی جز یاد خــدا نبود به اینجا  کرده انــد. ما از آن عملیــات والفجر و...  گرفتــار  فرهنگــی 
رسیدیم. ایمان، عرفان، و ادبیات پشتیبان آن عملیات بوده است، اما امروز نیست. 

حســین جعفریان-رفیق مشــترک من و شــما-می گفت: »پیش احمد شاه مســعود نشسته بودم. 
کار انجام مــی داد، آدمی  کــرده ام، هم زمــان دو-ســه  مــن از نزدیــک بــا احمد شــاه مســعود رفاقت 
گفتند:  که عملیات بود آمدند  کتاب یک شــاعر ایرانی را ورق می زد. یک شــب  فوق العاده قوی بود. 
گفتند:  کتاب را می خواند و دســتور مــی داد. آن ها  "آقــا، تــک زدنــد و دارند موضع ما را می گیرند." او 
گفت: »آن عملیات به خاطر این ادبیات است.« ما  »مسعود صاحب، چی شده؟ عملیات است!« 
کتاب ها و فرهنگ ها خیلــی چیز ها درمی آید. من  گذاشــته ایم. واقعــًا از دل آن همه  کنــار  ادبیــات را 
کرده بود و بر محمد  که نادر به مســلمانان هند حمله  گفتم  یک مورد از تاریخ را دربارۀ دیپلماســی 

انقالب  از  بعد  زاده:  کاظم 
ــی پــــیــــش آمــــد  ــ ــطـ ــ ــرایـ ــ شـ
ــر بـــا تــمــام  ــبـ کـ کـــه جـــهـــاد ا
حاشیه  ــه  ب کــارکــردهــایــش 
رانده شد.
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که محمد شــاه  گفته بــود: »برای من قلیان و چــای بیاورید.« آدمی  گورکانــی پیروز شــده بود.  شــاه 
که دســتکش دســت می کنند و شــش  گذاشــته بود از این آدم هایی نیســت  گورکانی مســئول چای 
کالس هــم ســواد ندارنــد و فقط ظاهــر را حفظ می کنند، یک نواب به اســم نواب انجام بوده اســت. 
که وقتی چای می آورد اول به من   مقالة الشــعرا را دیده ام، می گوید محمد شــاه مانده بود 

ً
من اخیرا

که می آورد هر دو نگاهش می کنند. عزت خودش را حفظ می کند،  تعارف می کند یا به نادر. چای را 
عــزت پادشــاه خــودش را هــم حفظ می کنــد، عزت مهمــان را هم حفــظ می کند. پیش پادشــاهش 
محمــد شــاه مــی رود، می گوید: »نادر مهمان شماســت، آیا اجــازه می فرمایید پیالۀ اول را با دســت 
که این چه آدم فهمیده ای است! این دیپلماسی  کنید؟« هر دو می مانند  مبارک به مهمان تعارف 
کبرآبادی آمده است. ادبیات ما از این حکایت ها  است. این در دورۀ نادر در مقالة الشعرای هیبت ا

ُپر است. این یک دستور برای دیپلماسی ماست. 
وقتــی بــه وزیــر توســعۀ دولت جواهر لعــل نهرو خانه و ماشــین می دهنــد، نمی گیــرد؛ می گوید: »من 
که از دنیا مــی رود فقط 29 روپیه باقی  الگویــی بــه نــام حضرت علی دارم.« هندو هم هســت. وقتی 
کتاب بــرای پیامبر؟ع؟ ســروده اند چهــار میلیون به او  کــه در این  می گــذارد. بــرای 400 شــاعر هندو 
ح  چــک داده می شــود، می گویــد: »من برای ائمه پول نمی گیرم.« او یک الگوســت و در جامعه مطر

کنند. که نمی  کارها  کسانی و با چه ثروت هایی چه  نمی شود، ولی چه 
بــاز تکــرار می کنــم: الگــو بایــد از درون همان بچه هــای جهاد اصغــر و همان بچه های جبهــه و دفاع 
مقــدس دربیایــد، همان هــا باید مســئولیت این قســمت را بــر عهده بگیرنــد. خیلی از مــردان دفاع 
مقــدس ادیــب شــدند و بهتریــن خاطــرات را در قالــب قصــه نوشــتند. مــا در ادبیــات چه قــدر جلــو 

کم نیاوردند.  هستیم؟ در ادبیات و خاطرات، انقالب شده است. این ها در این عرصه ها 
که از اهل سنت  گذاشته است  من در تاجیکســتان می بینم یکی اســم بچه شــان را حسن و حســین 
که رســیده در ســّن  گذاشته اســت، به ســن 63 ســالگی  هم هســت، اســم دخترش را فاطمه و زهرا 
کنید  گرفته اســت. شــما بخواهید یک نفر را به عنوان رئیس پلیس شــهر انتخاب  پیامبر؟ص؟ جشــن 
باید پنج-شــش امتحان ســخت را بگذراند. این ها رفقای من بودند و من پنج سال در آنجا زندگی 

کردم. 
که یکی از آن ها محشر است. تازه  که دارد به آمریکا می رود و چهار اختراع دارد  در ایران آدمی داریم 
گرفته اســت، مقاله اش را به انگلیســی نوشــته و به آمریکا داده و به او پذیرش داده اند  لیسانســش را 
کند. وضع  که دکترا بخواند، می گوید می ترسد مقاله اش را در ایران استادش به نام خودش منتشر 
بعضی از دانشگاه ها این است. وضع مقاالت و دانشگاه ها را خودتان می دانید چه خبر است. این 
که من دارم حــرص می خورم. این بچه می گویــد: »با امواجی  بچه هــا دارنــد می روند. خــدا می داند 
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که پشــت این دیوار ســرباز یا تانک است.« این اختراع مال بچۀ ایران  که من می فرســتم، می فهمم 
است. 

گرم اســت. بچه های  کســی بــه این هــا فکــر نمی کند. امــروز بازار دعوا هــای جناحی و چپ و راســت 
کجا هســتند؟  انقــالب بایــد بــاال بیایند. آن هــا امتحان خودشــان را پــس داده انــد. حکیم های ما 
کم  کجا هســتند؟ مگر توی دانشــگاه  کتاب نوشــته باشــند  کتــاب خوانده باشــند یا  کــه  آدم هایــی 
داریم؟ از خیلی ها توی این جامعه استفاده نمی کنند. عقب ماندگی ما این است، تعریف ها عوض 
کنیم، باید این سیســتم ها را درســت  شــده اســت، شــومن ها باال آمده انــد. این هــا را باید درســت 

کنیم. 
که عجیب بود. یــک مرتبه راجع به  کــه بودم بعضی وقت ها ســند هایی پیدا می کــردم  مــن در هنــد 

که آقــای خواجه پیری  میــرزای شــیرازی به یک ســند برخــوردم 
ابوالحســن  پیــش صاحــب عبقــات! ســید  لکنهــو  از  بــود  رفتــه 
اصفهانی بعد از فوت میرزای شیرازی نامه ای به صاحب عبقات 
که »میرزای شیرازی از داِر دنیا رفته است. سه عائله  نوشته بود 
که نمی تواند اجاره اش را بدهد از  بــا 200 تومان بدهی و خانه ای 
که منبر بــرود.« ما این  او مانده اســت. بیــا دامادش را ببــر لکهنو 
صحبت هــا و ســند ها را داریــم، چــرا رو نمی کنیــم؟ چــرا میــرزای 
کــه خانه هــای آن چنانی دارند  کســانی  کنار  شــیرازی را امــروز در 
کجــا؟ ببینیــد بعضــی از  کجــا و میــرزای شــیرازی  بگذاریــم؟ آن 
ســرداران شــهید و بــزرگان را از نظــر اقتصــادی چــه جــور زندگــی 
کردنــد. نورالصفــا نماینــدۀ آقا در سیســتان و بلوچســتان اســت، 

کس هم او را نمی شناسد. عصر ما عصر هیاهوست.  کرده بود و هیچ  ساده زندگی 
گر  کنیم. همین اآلن سیاســت باید زیرگروه ادبیات و فرهنگ شــود. ا باید تعریف هایمان را درســت 
این جور شــود، آن موقع حکیمان باال می آیند و خودشــان را نشــان می دهند. توی هر شهر ما دو-

گــر به مجلس  کنید، چــرا آدم هیاهو  کنیــد و وارد مجلس  ســه آدم بــزرگ داریــم، این هــا را مشــخص 
کم می آورند؟ که این جور  می آورید 

اشــعری: مــن چنــد ماه قبــل، در آســتانۀ چهلمین ســال پیــروزی انقالب، پیشــنهادی را بــه عنوان 
که 40 ســالگی معمواًل ســّن بلوغ اســت.  کــردم. حرفــم ایــن بود  یادداشــت در خبرگزاری هــا منتشــر 
که بعد از انقالب به دســت آوردیم  که با اســتفاده از همۀ دانش های روز و تجربیاتی  کردم  پیشــنهاد 

ــه مــعــنــی  ــ ــر بـ ــ ــب ــ ک ــاد ا ــ ــه ــ ج
خـــــودســـــازی اســــــت، امـــا 
ــر دگـــرســـازی  ــغـ ــاد اصـ ــهـ جـ
همه  ما  جامعۀ  در  اســت. 
مشغول دگرسازی هستند.
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که یک بازنگری انجام دهیم. یک نمونۀ آن را جناب آقای دکتر ســبحانی در مورد بانک  نیاز داریم 
که ظرفیت این  که به نظر من چیز خیلی خوبی است. جایی  فرمودند. ما یک قانون اساسی داریم 
که برای اینکه ما به هدف های قانون اساســی برســیم چــه باید بکنیم.  کند  کار را دارد یــک بــار فکــر 
که خیلی جالب اســت: در یک ســفر  خارجی، با دانشــگاه ها یا مسئوالن فرهنگی  من تجربه ای دارم 
که به دنیا  کردید اآلن چه الگویی دارید  که انقالب  که »شما  جلسه داشتیم. ته ذهن آن ها این بود 
کنید؟« البته آن ها بیشــتر در حوزۀ فرهنگ و رســانه از ما ســؤال می کردند. به نظر من، اآلن  معرفی 
کار را بکنند هســتند؛ فقط باید  که این  ما تجربه داریم و دانش آن هم موجود اســت؛ آدم هایی هم 
که داریم، برای اینکه به هدف های قانون اساسی برسیم، با  کرد. ما با توجه به قانون اساسی  اراده 

کبر و جهاد اصغر چه باید بکنیم؟ توجه به جهاد ا

کردار تو تبدیل می شــود، تکرار رفتار تو به عادات تو تبدیل  آل اســحاق: آبشــخور فکری تو به رفتار و 
کنیم و به این  گر این روند را بازُمهندســی  می شــود، عادات تو شــخصیت و هویت تو را می ســازد. ا
کــه »چــرا ما این طــور هســتیم؟« )باالخره بــه مشــکالتی برخوردیــم و می بینیم  پرســش بیندیشــیم 
کردارمان سرچشــمه می گیرد و  کــه دلخــواه نیســت(، بایــد ببینیــم عاداتمان چیســت. عاداتمــان از 
که شاید نماز شب هم می خوانند  کردارمان نتیجۀ آبشــخورفکری ماســت. آدم های خوبی هســتند 
کردار ما بر اســاس آرمان های  ولی مدل و آبشــخور فکری شــان مناســب این انقالب نیســت. هر جا 

گرفته ایم، هر جا نبوده جواب نداده است.  انقالب اسالمی بوده جواب 

کردیم. من خودم معتقدم هیچ کدام  کاظم زاده: تا امروز نشســت های زیادی در این مجموعه برگزار 
که در جامعه وجود دارد  از بحث های ما ضروری تر از بحث امروز نبوده اســت. من معتقدم عطشــی 
گاه مردم وجود دارد پاســخش به همین بحث امروز  گاه یا خود آ کــه در ذهن ناخــودآ و ســؤال هایی 
که منتقد و مخالف نظام هستند،  برمی گردد. اآلن در آســتانۀ 40 ســالگی انقالب هســتیم. آن هایی 
بــدون توجــه بــه مشــکالت خارجــی و داخلــی، می گویند به هــر حــال ظرفیت ها همین بوده اســت، 
که  که دلسوز انقالب و نظام هستند می گویند  بیشتر از این ظرفیت وجود نداشته است؛ ولی بعضی 

باالخره بعد از انقالب شب و روزمان در خدمت به این نظام بوده است. 
کــه خبری در مورد فســاد یا نابهنجاری هــای اجتماعی  که روزی نیســت  کار مشــکل داشــته  کجای 
کار مشــکل داشته اســت؟ من فکر  کجــای  گرفته ایم؟  نشــنویم؟ آیــا مــا آماج یــک جنگ روانــی قــرار 
که در توضیحات اســاتید هم بود، آن  گــر بخواهم پاســخ یک کلمه ای به این ســؤال بدهــم  می کنــم ا
کم کم به  کارکرد هایــش  کبــر با تمــام  کــه جهاد ا کــه بعــد از انقالب شــرایطی پیش آمد  همیــن اســت 
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حاشــیه رانده شــد و در حاشــیه باقی ماند و اساســًا به نوعی فراموش شد. دوســتان تعبیرات بسیار 
کردند، اما با توجه به اینکه مخاطب ما در جامعه نسل  ح  زیبا و پایه ای در تشریح این مسئله مطر
کبر آشنایی نداشته باشد، من می خواهم در  که شاید خیلی با بنیادهای فکری جهاد ا جوان است 
کنم؛ شاید از یک جهت به آن نقد هم وارد باشد، اما با توجه  واقع مفهوم آن را به زبان ساده بیان 
که به خصوص برای نســل  کنم  کارکردی می خواهم ایــن مفهوم را به زبان ســاده بیان  بــه ایــن نیــاز 

جوان اهمیت و ضرورت این مسئله مشخص باشد. 
کبر یا جهاد با نفس در اصالح جامعه  کارکرد جهاد ا گر بخواهم مثال ملموســی بیاورم، فکر می کنم  ا

که نیروی جاذبۀ زمیــن در عالم فیزیک ایفا می کند. جاذبه به چشــم نمی آید  کارکــردی اســت  مثــل 
گر باشــد همه چیز ســر  و دیده نمی شــود، ولی بدون آن همۀ فرمول های فیزیک به هم می خورد: ا

گر همه چیز باشد ولی نیروی جاذبه نباشد همه چیز به هم می خورد.  جای خود است، ا
کــه آدام  ح می کنم: همــه می دانیم  که بــرای مخاطب جــوان ملموس اســت مطــر یــک مثــال دیگــر 
کس بــه دنبال  که هر  اســمیت در علــم اقتصــاد حرف هایــی زده اســت. مهم تریــن حرفش آن اســت 

مردانی که انقالب اسالمی را ساختند کسانی بودند که پیش از آن خود را ساخته بودند.
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کارش را انجام می دهد و سیســتم می چرخد.  منافع خودش باشــد و دســت نامرئِی عرضه و تقاضا 
گر  کنیم. ا لیبرالیســم هــم روی آن بنــا شده اســت. مــن می گویم بــه این نظر از یــک منظر دیگر نــگاه 
کّل جامعه اصالح  همۀ افراد جامعه خود ســازی و جهاد با نفس را در اولویت خودشــان قرار دهند، 
کبر خود ســازی اســت. اآلن در  می شــود. جهــاد اصغــر به یک مفهوم دگر ســازی اســت، ولــی جهاد ا
کــرد و بعد  که اول باید خودســازی  جامعــۀ مــا همــه به نوعی مشــغول دگر ســازی هســتند؛ در حالی 

نوبت به دگر سازی می رسد. 
من زمان قبل از انقالب اســالمی را درک نکرده ام، ولی بزرگان شــرایط قبل از انقالب را خوب به یاد 
که پیش از آن خود  کســانی بودند  که انقالب را ســاختند  دارند، من هم مطالعاتی داشــتم. مردانی 
کنید شهید بهشتی را، شهید مطهری را، دکتر شریعتی را، حضرت امام؟ق؟ را، در  را ساخته اند. نگاه 
مورد همۀ آن ها خود ســازی مقدم بر همه چیز بود. اول شــما باید خودت را می ســاختی و بعد وارد 
که خودســازی فراموش شــد؟ چگونه  ایــن عرصــۀ خوف و خطر می شــدی. پس از انقالب، چه شــد 
گلســتان  پیــش از انقــالب بــه دلیــل خودســازی همۀ موانــع برطرف شــد و آتش آن همــه توطئه به 
که به انواع سالح و انواع تجهیزات مجهز بود، شکست  ارزش های انقالب مبدل شد و رژیم طاغوت، 
که انقالب توانســت بعــد از آن بحران های متّعــد خود را نجات  خــورد و انقالب پیروز شــد؟ چه شــد 
که می تواند به این بحران ها پاسخ دهد، و امروز چه  که با انقالب تولید شد چه بود  دهد؟ ادبیاتی 

ِگل هوس داریم و سر بر سنگ شکست؟  که پای در  شده است 
کنیم، باید بگویم در ادبیات  کبر از منظر سیاســت اشــاره  گر بخواهیم به مفهوم ملموســی از جهاد ا ا
کــه اصطالحی تحت عنــوان قدرت نرم تولید شده اســت.  سیاســی و روابــط بین الملل مدتی اســت 
کنید، می گویــد: »من این اصطالح  گــر بــه خود جوزف نای-که بانی این مکتب اســت-نگاه  شــما ا
را پــس از بررســی و مطالعــۀ انقــالب ایران ســاختم.« او ایــن اصطالح را ســاخت تا بتوانــد راه مقابله 
گر جهــاد اصغر قدرت  بــا انقالب اســالمی را بــه زمامداران غرب نشــان دهد. مــن می خواهم بگویم ا
که منظور غرب است و  کبر قدرت نرم تولید می کند، اما نه قدرت نرمی  سخت تولید می کند جهاد ا

از آن برای فریب استفاده می کند. 
که این  بحــث مــا چه جور بــه مؤلفه های اقتصادی مربوط می شــود؟ من باز چند شــاخص می آورم 
قضیه را حتی به صورت اثباتی نشان دهد. به هر حال، بحث سرمایه در طول تاریخ تحوالتی داشته 
و در هــر مقطعــی یک چیز معیار ســنجش ســرمایه بوده اســت؛ حتــی در یک مقطع نمــک به عنوان 
گونۀ  معیــار بوده اســت، در یک مقطــع طال بوده، و در یک مقطع چیز دیگر بوده اســت. اآلن آخرین 
کرده اند.  کشــور های اروپایی برای آن دپارتمان تعریف  ســرمایه، ســرمایۀ اجتماعی اســت. حتی در 
کل دپارتمــان، دپارتمان ســرمایۀ اجتماعی  که اصــاًل  کردم  مــن در یــک دانشــگاه در آلمــان برخــورد 
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که بخش عمــده اش به همین مقولــه می پردازد. در  اســت. جامعه شناســان معاصــر تألیفاتی دارند 
کســب اعتماد اســت. اعتماد با  اقتصاد هم همین طور اســت: می گویند ســرمایۀ اجتماعی تابعی از 
کند بــه همان میزان  که بتواند اعتمــاد جلب  کس هر میــزان  صداقــت تحصیــل می شــود؛ یعنــی هر 
کشــور ژاپن بعد از جنــگ دوم هیچ نداشــت، ژاپن بر  ســرمایۀ اجتماعــی بیشــتری دارد. نوشــته اند 
کنید، در واقع این  که مردم به همدیگر داشــتند ســاخته شد. اآلن هم شــما نگاه  اســاس اعتمادی 
گرفته اســت. ما یــک مؤلفه به  کــه علیه ایران هســت دقیقًا اعتماد عمومی را نشــانه  همــه تبلیغــات 
کبر و  کاری و احساس مسئولیت داریم. به نظر می رسد در همۀ این مباحث جهاد ا عنوان وجدان 

کارکرد ملموسی دارد.  جهاد با نفس 
کبر را از حاشیه به متن بیاوریم.  که ما اآلن چه طور می توانیم بحث جهاد ا اما سؤال اصلی این است 

گــر انقــالب اســالمی و  ایــن پرســش مهــم اســت. مــن معتقــدم ا
جمهوری اســالمی می خواهد ان شاء اهلل برای همیشه به حیات 
خودش ادامه دهد، به یک تعریف جدید و حرکت نو با محوریت 
کبــر نیــاز دارد. این بحــث برای مردم و به خصوص نســل  جهــاد ا
کنید،  گر مکاتب دیگر را نگاه  جوان می تواند جذاب باشد. شما ا
می بینیــد همــۀ آن هــا بعد از چند دهــه، با توجه به شــرایط روز، 
نیــاز بــه یک بازنگــری و بازتولیــد داشــته اند. این نیــاز به صورت 
طبیعــی در مــورد انقــالب ایــران هم صــدق می کند: بایــد حرکت 
کبر  انقالب بازتولید شود. من فکر می کنم در این بازتولید جهاد ا

می تواند نقش محوری داشته باشد. 
کرد بحث رســانه اســت.  که می شــود از آن یاد  از دیگر نکته هایی 

من فکر می کنم جای جهاد با نفس در فیلم ها و ســریال های ما خالی اســت، ســوژه هایی نیاز داریم 
کبــر را به تصویر بکشــد. بشــر در هر لحظــه و هر آن در شــرایط انتخاب بین خیر و شــر قرار  کــه جهــاد ا
کاری خالف اســت؛ او  که طــرف نمی داند  کبــر و جهــاد بــا نفس، بحث این نیســت  دارد. در جهــاد ا
گرفته اند  که در جا هایــی قرار  می داند و می کوشــد جلوی نفســش را بگیــرد. اآلن خیلی ها می دانند 
کبر شکست  کنند، چون در جهاد ا که صاحب واقعی آنجا نیستند؛ ولی نمی توانند از آنجا صرف نظر 

خورده اند. 
که  اآلن بحــث بازنشســتگان ضــرورت اجتمــاع و جامعــه اســت. خیلی هــا به دنبــال مفّری هســتند 
که در ایــن مرحله  کســی  که  گونه ای اســت  کــه شــرایط جامعه بــه  بتواننــد بماننــد. طــرف می دانــد 
که جوان اســت و ســّن ازدواجش  کســی می دهد  حداقــل یــک زندگــی معمولی دارد جای خود را به 

ــاظــــم زاده: پــرســش مهم  ــ ک
کــــه چــگــونــه  ایـــــن اســـــت 
کــبــر را از  ا مـــی تـــوان جــهــاد 
حاشیه به متن آورد.
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کنید، باید فضا برای آن ها  گذشــته یا نامزد دارد و زندگی اش دارد از هم می پاشــد. هر جور حســاب 
کبر بــه آن بها  کــه می توانیم  از جهــت جهاد ا از نظــر اشــتغال یــک مقــدار باز شــود.  یکی از مــواردی 
که اســتخدام می کنند به ســوابق و میزان احســاس  بدهیــم همیــن استخدام هاســت. آیــا هنگامی 
گر مدیر باالی ســرش  که مثاًل در جایی ا کار توجــه می کنند.  کاری متقاضیــان  مســئولیت و وجــدان 
کارش را خوب انجام داده است؟ آیا بر اساس ضابطه  استخدام می کنند و ُپست می دهند یا  نبوده 
کند  براساس رابطه؟ به نظر من، هر قدر به این مسائل توجه شود بیشتر می تواند جامعه را متحول 

کند.  و انرژی های جدیدی به جامعه تزریق 
کبر باشــد، تا تاریخ هســت پیشــرفت و ترقی و توســعۀ مادی و  کــه جهاد ا کالم، در جامعــه ای  در یــک 
کبر جانشین سیستم های نظارتی نیست، بلکه مکمل و متّمم آن است؛ ولی  معنوی هست. جهاد ا

کبر نباشد هیچ نتیجه نمی دهد.  گر آن نظارت ها باشــد و جهاد ا ا
گذاشــتند، دیدند یکی-دو هفته  می گوینــد در جایی یک پلیس 
کار نکرد؛ بعد آمدند برای آن پلیس یک پلیس دیگر  بیشتر خوب 
گذاشتند، باز هم همان مسئله تکرار شد. تعداد پلیس ها تا 10 نفر 
کّل سیستم را بر هم زدند. چرا؟ چون  کرد، اما در آخر  افزایش پیدا 
کبر نبوده اســت. به هر حــال، این در یک  پلیــس درونــی و جهــاد ا
رونــد جامعه پذیــری و در طوالنی مدت نتیجه می دهد؛ ولی مهم 
که این حرکت آغاز شود. من به جلسۀ امروز خوش بین  این است 
که در جامعه هست، من فکر می کنم  هســتم؛ با توجه به عطشــی 

بحث های امروز ان شاء اهلل جای خودش را پیدا می کند.

کــه جنگ شــروع شــد بعضی به هــزار دلیــل از جهاد اصغــر فــرار می کردند. حاال  بهشــتی پــور: زمانــی 
کبر تبلیغ و ترویج  که جهاد ا کنیــم  کبر! واقعًا در جامعه باید موقعیتی را ایجاد  وای بــه حــال جهــاد ا
گر جهاد اصغر حضور در جبهه ها بود و خیلی ها با توجیه های مختلف  کید می کنم، ا شود. باز هم تأ
کبــر به مراتب شــدیدتر و بزرگ تر و  از حضــور در جبهــه ســر بــاز می زدند، این مســئله در مــورد جهاد ا

کرد. کار و تالش  سخت تر است و ابعاد بیشتری دارد و باید بیشتر 

زورق: برای افزایش کارآمدی و احیای اعتماد عمومی، به مهندسی فرهنگی، اصالح نظام ارزش های 
اجتماعــی، ترجیــح منافــع جمعی بر منافــع فردی، ترجیح سرنوشــت عمومی بــر فرصت طلبی های 
فردی، احیای تعالیم اســالم در این زمینه، تقویت سیســتم های نظارتی و اجرایی، مجازات قانونی 

کبر  که جهاد ا در جامعه ای 
هست، پیشرفت و ترقی و 
توسعۀ مادی و معنوی هم 
هست.
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که موجب زیر پا  بــدون ترحــم در مورد افراد قانون شــکن، و قطع تمام روابطی بدون احتیــاج داریم 
قرار دادن ضوابط شده اند.

کبر، جهاد اصغر، و انقالب اســالمی! من فکر  گذاشــتید: جهاد ا کنار هم  متقی: شــما ســه مســئله را 
می کنــم این ســه بــا همدیگر ارتباط نظام منــد دارند. ما انتظــار داریم فرد، بدون لوازم ســاختاری و 
کبر قــرار بگیرد. ایــن اصاًل امکان پذیر نیســت.  اجتماعــی و فرهنگــی و معنایــی، در وضعیــت جهــاد ا
کــه جامعه در  که در جامعــۀ طبیعی مؤلفه هــای فرهنگی اصالــت دارد، اما زمانی  بحــث ایــن اســت 
کم می شــود.  وضعیــت غیــر طبیعی و بی هنجاری یا نابهنجــار قرار می گیرد مؤلفه های اقتصادی حا
کنْش مادی  که انگیــزۀ  قانــون نهــاد و هنجار هــا را در حوزه هــای فرهنگی تبییــن می کند، امــا وقتی 

می شود آن را به یک فضای نابهنجار می برد. 
که در سال 55 در جامعۀ تهران صورت  گرفت؟ طی مطالعاتی  انقالب اسالمی در چه شرایطی شکل 
له زار می فروشــند چه قدر موســیقی و چه قدر نوارهای  که در ال که از نوار هایی  کردند  گرفت، بررســی 
کرده است. مورد دیگر، نشریۀ مکتب اسالم  مذهبی است؛ در سال 56 و اوایل 57 چه تغییری پیدا 
اســت. نشــریۀ مکتب اســالم در ســال 56، در یک جامعۀ 30 تا 40 میلیون نفری، در حدود 120 هزار 
که جامعه به چه ســمت و ســویی حرکت  نســخه آبونمــان دارد. همیــن آمار و ارقام نشــان می دهد 

می کند. 
کادر ها، و قالب های هنجاری و  بنابراین، ما می توانیم با بررسی بحث های مربوط به جامعۀ مدنی، 
کنیم. انقالب اسالمی یک امر  که جهت گیری های آینده را پیش بینی  کی آن به این توان برسیم  ادرا
که انقالب اســالمی آن را بسازد. مسئله ای  اجتماعی اســت، یک امر هنجاری اســت، چنین نیست 
کــه قالب های هنجــاری چگونه معنا پیــدا می کند. در اینجــا وضعیتی به  کــه وجــود دارد این اســت 
که به ایران آمده بودند دربارۀ آن بحث  که ُپســت مدرن ها و روزنامه نگار ان فرانســوی  وجود می آید 
کرده است. فوکو می گوید:  که ایران یک تحول معنایی در جهان ایجاد  می کنند. بحث آن ها این بود 
»انقالب ایران روح جهان بی روح است.« اینجا در ایران یک حادثه شکل می گیرد، یک شکل بندی 
که  گرفته  که شــکل  گرفتــه و نهاد هایی  که شــکل  ســاختاری در اینجــا بــه وجود می آید. اندیشــه ای 

کبر است.  انقالب از درون آن متولد می شود مبتنی بر جهاد ا
امــا هر مســئله ای آسیب شناســی خاّص خــودش را دارد. در فضای انقالب، شــیطان در حوزه هایی 
کــه حــوزۀ مزیــت نســبی خودمــان اســت؛ بــه همیــن دلیــل، ما از همــان حــوزۀ مزیت  ورود می کنــد 
که: آیا ضربه را از آن نقطۀ قوت یا از آن نقطۀ  نســبی خودمان شکســت می خوریم. بحث این اســت 
کبر به فراموشــی ســپرده می شــود  که جهاد ا ضعف می خورید؟ جمهوری اســالمی نشــان داد وقتی 



شمارۀ 55-56 / آذرـ دی 1397

  بازگشت به فهرست
49

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

کارگزارانش  کشــور از نهاد هایــش، از فضــای  چگونــه نقطــۀ قــّوت به نقطۀ ضعــف تبدیل می شــود و 
گر مجموعه ای چالش داشته باشد،  ضربه می خورد. پس این بحث مربوط به مزیت نسبی است. ا
کردیم.  کبر بود را رها  که مبتنی بر جهاد ا برای آن چالش حّل مسئله می کنند. ما این مزیت نسبی 
کادر های انقالب در فضــای زندگی اجتماعی از  کارگزاران و  که  نتیجــه اش چه شــد؟ نتیجه این شــد 

ج شدند. انقالب را خوِد انقالب می خورد!  حوزۀ خود انقالب خار
گونــه ای در دیگر  کــه در انقالب ایــران وجود داشــته و بــه  ایــن همــان بحــث بســیار بنیادیــن اســت 
ح می کند. طبقــۀ جدیِد میلوان  انقالب هــا وجــود دارد. میلــوان جیــالس بحث طبقۀ جدیــد را مطر
کادر های انقالبی برای خودشــان مزیت و جایگاه فراتری  که  جیالس چیســت؟ بحث او این اســت 
کبر و اصغر به حاشیه می رود.  که در آن مسئلۀ جهاد ا قائل می شوند. این ابتدای آن فضایی است 

که امام؟ق؟ داشــتند  کــه یکــی از بحث هــای بنیادینی  اینجاســت 
زّیِ طلبگــی بــود. مقام معظم رهبری در یکی از دیدار های خود 
که  گفتنــد معیار هــا و محور هــای مــا بــرای زمامــداری این اســت 
زمامداران خویشــتن دار باشــند و ســالمت نفس داشته باشند و 
در حوزه هــای اخالقی و اقتصادی نلغزند. این معیار اســت، ولی 
واقعیــت امــر چیســت؟ ببینیــم واقعیت امــر چگونه تحّقــق پیدا 

می کند. 
کــه آقــای خاتمــی دورۀ ریاســت جمهــوری اش تمام شــد  زمانــی 
نظر ســنجی ها ســرمایۀ اجتماعــی آقــای خاتمــی را چنــد درصــد 
که  می دانســتند؟ 65 درصــد! رقــم بســیار باالیــی اســت. زمانی 
دورۀ ریاســت جمهــوری آقــای احمدی نــژاد تمــام شــد ســرمایۀ 

اجتماعــی اش 34 درصــد بــود. آقای روحانی امروز چه وضعیتی دارد؟ زیر 14 درصد اســت. این آمار 
منتقدان نیست، آمار خود دولت است.

که امروز داریــم، نمی گوییم دولت  کاری نداریم، نمی گوییم مجلس اول یا مجلســی  مــا بــه دولت ها 
کارآمدی  کنید، چه قدر  شهید رجایی یا دولت امروز. شما دولت یازدهم و دوازدهم را با هم مقایسه 
که وقتــی صحبت  کنیــد. نــگاه مــن این اســت  کارنامــۀ وزرا را بررســی  کرده اســت؟  کاهــش پیــدا  آن 
که فرهنگ  کبــِر آن مربوط به نظام اســت. چه باید انجام دهیــد  از نظــام اســالمی می کنیــم، جهاد ا
کلیات را در بر  کبــر  کبر اســت. جهاد ا جامعــه و هنجــار جامعــه را دگرگــون و اصالح  کنید؟ این جهاد ا
که به مسئلۀ خودت و خانواده  کلی را در بر می گیرد. جهاد اصغر این اســت  می گیرد، سیاســت های 
که چالش اساســی ما امروز  که من دارم این اســت  و حوزۀ خصوصی توجه داری؛ بنابراین، تحلیلی 

جهاد  کبر،  ا جهاد  متقی: 
اصغر، و انقالب اسالمی با 
هم ارتباط نظام مند دارند.
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که من دارم، چالش این اســت. یعنی  کبر اســت. بر اســاس تحلیل اجتماعی  مربوط به حوزۀ جهاد ا
که زمامداران  کبر ناشــی از چیســت؟ اولین نکته اش این اســت  چه؟ این مشــکِل مربوط به جهاد ا
کنند دگر ســازی می کنند، خود ســازی به معنای ارتقای خود و دگر سازی  به جای اینکه خود ســازی 

یعنی تخریب دیگری! ما می گوییم غیریت سازی! 
 نکتۀ دوم اینکه مجموعه فاقد انســجام اســت، به هر بخش نگاه می کنی انسجام ندارد؛ به همین 
دلیــل، اراده بــرای تصمیم گیــری و اجــرای تصمیمــات وجود ندارد. در این شــرایط، فضــای تعلیق 
کســی می گویــد در وضعیــِت تعلیــق در تعلیــق اســت. بــه قــول معــروف، مفهوم  حاصــل می شــود. 
که  گرفته اســت! بنابراین، آن قابلیت ها محدود و محدود تر می شــود. چه می شــود  کار  جالبی را به 
کارآمد اســت نگاهش چالشــی اســت، نگاهش  که  کســی  قابلیت ها محدود و محدود تر می شــود؟ 

کارآمد نیست تطبیق پذیر  که  کسی  تصمیم گیری ســخت است. 
می شــود. ایــن فضــای ارتباطــی بــه قــول معــروف بحــران را در 
کار  کرده اســت. در زمان انقــالب، هم  ســاختار اجتماعــی ایجاد 
کادر ســازی انجام شــد؛ هم جامعــۀ مدنی و  ایدئولوژیــک و هــم 
هم ســرمایۀ اجتماعی وجود داشــت. امروز چــه وضعیتی وجود 
گر دلسوز نظام  دارد؟ همۀ این مؤلفه ها در حاشیه است. شما ا
کــه مســتحیل شــوی،  باشــی آن قــدر در حاشــیه قــرار می گیــری 
گفتن داشــته باشــی حرفت و خــودت را تخریب  گــر حرف برای  ا
کار را می کند؟  کار را می کند؟ آمریکا این  کسی این  می کنند. چه 
که قدرت  کار را می کنیم. علتش این است  نه! ما خودمان این 

کرده است.  اصالت پیدا 
کــه »من« نگوییــد، همه  که امام؟ق؟ داشــت ایــن بود  ولــی قــدرت مربــوط بــه نظام نیســت. بحثــی 
کــه مقام معظم رهبــری دارند هم ماننــد رویکرد امام؟ق؟  چیــز را در چارچــوب نظــام بدانید. نگاهی 
گر مبتنی  گر رویکرد فرد گرایانه جایگزین رویکرد ســاختاری بشــود، حتی ا رویکرد ســاختاری اســت. ا
کبر به جهــاد اصغر  بــر جهــاد اصغــر باشــد، فاجعه ایجــاد می کنــد. در فضای نظام سیاســی، جهــاد ا
کنترل می کند؛  کوچک را هم  که برنامه دارد و برنامه های رایانۀ  متصل شده است؛ مثل رایانۀ بزرگی 

که باید به آن اصالت داد بحِث مربوط به نظام سیاسی است. بنابراین، به نظر من چیزی 
کــه ما تبلیغــات می کنیم بــه مصالح خودمــان توجــه داریم، به  مــن آخریــن بحثــم را بگویــم: زمانی 
که می خواهیم انتخابات انجام دهیم به مصالح خودمان  مصالح نظام سیاسی توجه نداریم؛ وقتی 
توجه داریم، به مصالح نظام سیاسی توجه نداریم. امروز به مصالح خودمان هم توجه داریم. قباًل 

فراموش  کبر  ا جهاد  وقتی 
ــود، نــقــطــۀ قــــّوت  ــ ــی شـ ــ مـ
ــه نــقــطــۀ ضعف  ــبــدیــل بـ ت
می شود.
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می گفتنــد: »بــه فکــر آخرت باش!« مــن نمی گویم: »بــه فکر آخرت بــاش،« می گویم: »بــه پیامد این 
که این مشکالت خودش را نشان  حرف و رفتارت برای پنج سال دیگر توجه داشته باش! آنجاست 

می دهد.«

کنیم چون دچار احساســات می شــویم، باید  رحماندوســت: ما نباید انتخاباتمان را یک شــبه برگزار 
کنند.  فرصت بدهیم تا مردم فکر 

متقــی: آمریــکا قبــاًل انتخاباتــش این جــور بود و ســه هفته طــول می کشــید، البته مشــکالت ارتباطی 
که در درونش اعتقاد وجود نداشته باشد حاصل نمی شود. اعتقاد یعنی  وجود داشت. مشروعیتی 
گر می خواهی دموکراســی داشــته باشــی باید دموکرات داشته باشی. دموکراسی  چه؟ اعتقاد یعنی ا
کرده اســت.  ج  بدون دموکرات معنا پیدا نمی کند. این نشــانۀ شــکل گرایی همه چیز را  از محتوا خار
امــروز ظاهرمــان خیلــی اســالمی، ولــی باطن مــان فروریختــه اســت و ایــن مشــکل در شــرایط فعلی 
ک و  ُکنش و ادرا کنترل نظام بر الگو های  که فقدان قابلیت  ایجاد شده اســت. در شــرایطی هســتیم 
کارگزاراِن خود  کجاســت؟ مشکل در  هنجار های فضای اجتماعی قابل مشــاهده اســت. مشکل در 
کرده باشــد،  کارگزاران نظام، بیــش از اینکه به قالب هــای هنجاری ارتباط پیدا  نظــام اســت. ذهــن 

کرده و این قالب های وارداتی مجموعه را به هم ریخته است[. به قالب های وارداتی ]ارتباط پیدا 
که بعضی از مســئوالن ما ادبیات بلد نیســتند، مســئوالن مــا نمی توانند با  مســئلۀ دیگــر این اســت 
مــردم ارتبــاط بگیرند. امام؟ق؟ ادبیات بلد بود، شــاعر بود، مقام معظــم رهبری بلدند، بعضی ها بلد 
گــر ادبیات در جامعۀ مــا رواج پیدا  نیســتند، ادیــب نیســتند. ادبیات برای همــه به درد می خورد. ا
کند، مســئوالن و سیاســتمداران ما، مجلســی های ما، فقها، بتوانند با مردم ارتباط بگیرند، بســیار 
که بعضی از مسئوالن ارتباطشان با مردم ضعیف است. خوب است. یکی از مشکالت ما این است 

بهشتی پور: از همۀ اساتید محترم متشکرم!
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امکان سنجی و 
شاخص بندی 

قدرت منطقه ای 
ایران
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ایــران، مطابــق دیــدگاه برخی از متخصصان سرشــناس ژئوپلتیــک و روابط 
بین الملــل، بســیاری از شــاخص های قــدرت منطقــه ای را دارد و اساســًا 
تحــرکات جدیــد رقبــا، مخالفــان، و دشــمنان ایــران )کــه با تشــکیل ائتالف 
میــان آن هــا همــراه اســت( با فــرض قــدرت جاذبۀ منطقــه ای ایــران و لزوم 
مقابله با آن اتخاذ شده است. در چنین وضعیتی، حفظ و تثبیت جاذبه و 
که تا چه میزان بتوان با این تالش ها مقابله  قدرت منطقه ای ایران به این بســتگی خواهد داشــت 
کرد و انقالب ایران و موقعیت جدید آن را از مخاطرات و چالش های پیِش رو عبور داد؛ به خصوص 
کنگره به صــورت معنادار به نفع مخالفــان قدرت جاذبۀ  کاخ ســفید و  کــه ســاخت جدیــد قدرت در 

منطقه ای ایران و انقالب اسالمی رقم خورده است.

بستر متفاوت ظهور قدرت منطقه ای ایران 
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و پس از فروپاشی نظام دوقطبی، شرایط بین المللی برای ظهور 
کــه در زمــان جنگ ســرد و در  قدرت هــای منطقــه ای فراهــم شــد.البته درچارچــوب منطقه گرایــی 
فضــای دوقطبــی در برخــی از مناطق جهان تجربه شــد، وجــود یک قدرت به عنوان هســتۀ مرکزی 
منطقــه مــورد توجــه بــوده و اصواًل در شــکل گیری و اســتمرار فراینــد منطقه گرایی، وجــود یک یا دو 
کنند مورد نیاز است. ظهور قدرت  که نقش تعیین کننده ای در تثبیت شــرایط در منطقه ایفا  کشــور 
منطقه ای آلمان در اروپا و ژاپن در شــرق آســیا خود محصول و معلول شــکل گیری نظام منطقه ای 
که در یک فرآیند زمانی چند ساله یا چند دهه ای پدید می آید. البته این نوع قدرت ها بیشتر  است 
ماهیت اقتصادی دارند و به خصوص در عرصه سیاسی استقالل عمل الزم را ندارند و باید به عنوان 

کنند. یک سیستم تابعه در نظام بین الملل عمل 
که در غرب آســیا )خاورمیانــه( در برابر فرایند منطقه گرایــی وجود دارد،   بــا توجــه به موانع سیاســی 
کوتاه مــدت و حتــی میان مــدت در این حــوزۀ جغرافیایی انتظــار منطقه گرایی  اساســًا نمی تــوان در 
داشت. بر این اساس، قدرت-یا به عبارت دقیق تر، موقعیت منطقه اِی-ایران نه محصول فرایند 
کشــورهای منطقه صورت  که در موقعیــت قدرت ها و  منطقه گرایــی بلکــه محصــول تغییراتی اســت 
کاهــش و وزن برخی دیگر  گرفتــه و وزن ژئوپلتیــک برخــی از آن هــا )مانند عربســتان، مصر، و لیبی( را 
)مانند ایران و عراق( را افزایش داده است. از این دید، قدرت و جایگاه منطقه ای ایران تنها محصول 
کشور نیست و با تحوالت ناشی از بیداری اسالمی و تغییر  و بر آیند استعدادهای ذاتی و داخلی این 
و تحــوالت پیرامونــی در نظــام منطقه ای و نظــام بین المللی و فرصت ســازی از آن ارتباط دارد. این 
که در ظهور جایــگاه نوین منطقه ای ایــران، هم تحوالت ســاختاری در عرصۀ  بدیــن مفهــوم اســت 

احمد کاظم زاده/ 
کارشناس ارشد روابط 

بین الملل و خاورمیانه 
و دانشجوی دکترای 

روابط بین الملل 
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که در عرصۀ منطقه ای از سوی نظام جمهوری  نظام بین المللی و منطقه ای و هم خط مشی هایی 
اســالمی ایران اتخاذ شــده مؤثر بوده اســت. بر این اســاس، تجلــی جایگاه نوین منطقــه ای ایران را 
می تــوان محصــول و برآیند توأمان شــرایط ســاختاری، فرآیند بیــداری و انقالب اســالمی، و عملکرد 

کرد. جمهوری اسالمی ایران ارزیابی 
البته امکان دارد اطالق قدرت منطقه ای به ایران از جهاتی بحث برانگیز باشد؛ زیرا اواًل هنوز اوضاع 
که موقعیتشــان در  گذار اســت و هر یــک از دولت هایی  در منطقــه تثبیــت نشــده و منطقــه در حال 
ســال های اخیــر تضعیف شــده )و تضعیف نقش و جایگاه آن ها در شــکل گیری تغییــرات منطقه ای 
کوشــش می کنند؛ ثانیًا،  مؤثــر بــوده( به شــدت برای بازیابی نقش و جایگاهشــان و حتــی تقویت آن 
گونه هــای جدیــدی از آن ارائه  قــدرت در دهه هــا و ســال های اخیــر دچــار تحــول مفهومــی شــده و 

گونه هــای قدیمی قــدرت )که عمدتــًا بر ابعاد  کــه به کلی با  شــده 
گونه های  ســخت افزاری قــدرت تکیــه داشــت( تفــاوت دارد. در 
کید  جدیــد، بــر ابعاد نرم افزاری، هوشــمند، و رابطــه اِی قدرت تأ

می شود.

قدرت منطقه ای و معیارهای سنجش آن 
بنــدی  تقســیم  از  خاصــی  نــوع  گویــای  منطقــه ای  قــدرت 
کــه در آن قــدرت ملی بــه مثابۀ معیــار اصلی مورد  دولت هاســت 
توجه قرار می گیرد. قدرت های منطقه ای در واقع قدرتمندترین 
دولت ها در ســطح مناطق یا سیســتم های منطقه ای هســتند. 
تعداد قدرت های منطقه ای در هر منطقه به وضع توزیع قدرت 

در آن منطقــه بســتگی دارد؛ بــر ایــن اســاس، ممکــن اســت منطقه شــکل تک قطبــی، دوقطبی، یا 
چندقطبی داشته باشد. وضعیت تک قطبی معمواًل در مناطقی شکل می گیرد که قدرت منطقه اِی 
موجود، هم زمان، قدرت بزرگ یا ابرقدرت نیز باشد؛ مثل روسیه در آسیای مرکزی و ایاالت متحده 
که فاقــد چنین قدرت هایی هســتند معمواًل تحت  در آمریــکای شــمالی. توزیــع قــدرت در مناطقی 
تأثیــر دخالــت قدرت های فرامنطقه ای اســت )قنبرلو، 1388(؛ بر این اســاس، قــدرت منطقه ای در 
کــه در این رده بندی دو معیار  کشــورها در نظــام منطقه ای معنی پیدا می کند  ســطح بندی جایگاه 

ک قرار می گیرد: نخست قدرت ملی، دوم وزن ژئوپلتیکی.  مال
کشــورها در یک زمان معین  که با آن بتوان بین  ح فرمولی  محاســبه و اندازه گیــری قــدرت ملی و طر
کشــور در دو دورۀ متفــاوت مقایســه بــه عمــل آورد همــواره یکــی از دغدغه های  یــا بیــن وضــع یــک 

بعد از فروپاشی نظام 
جهانی دوقطبی، شرایط 
برای ظهور قدرت های 
منطقه ای فراهم 
شده است.
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فکری دانشــمندان و اســتادان جغرافیای سیاســی )ژئوپلتیک(، روابط بین الملل، و علوم سیاســی 
بوده اســت.  در تمــام دوران بعــد از جنــگ دوم جهانی-به ویــژه در دهه هــای 60 و 70 میــالدی-
گرفته اســت. مجموعۀ این تالش ها را  کشــورها صورت  تالش های متعددی برای اندازه گیری قدرت 

کرد:  می توان به سه دسته تقسیم 
گروهــی از صاحب نظــران فقــط بــه معرفــی عوامــل مؤثر بر قــدرت ملــی در قالب عناصر متشــکلۀ 	 

کشــورها  قــدرت ملــی پرداخته و تعدادی متغیر را به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر قدرت ملی 
کرده اند. معرفی 

کشــورها بــر مبنای 	  گــروه دوم، ضمــن ارائــۀ یــک مــدل مفهومــی، بــرای اندازه گیری قــدرت ملی 
کرده اند. کسب شده در مورد متغیرهای مفروض خود اقدام  امتیازات 

ح یک مدل ریاضی و تعیین 	  گروه سوم، ضمن انتخاب برخی عوامل و متغیرها، با طر سرانجام، 
کشــورها پرداختــه اند  نــوع رابطــه و ترکیــب بیــن متغیرهــای مفــروض بــه ســنجش قــدرت ملی 

)زرقانی، 1389(.

قدرت منطقه ای ایران با تحوالت ناشی از بیداری اسالمی و تغییرات پیرامونی در نظام منطقه ای و بین المللی 
ارتباط دارد.
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کشــورهای منطقه، ابتدا باید ســطوح قدرت ملی  اما برای تعیین ســطح و وزن ژئوپلتیکی هر یک از 
کشــورها مســتلزم ارزیابی و محاســبۀ مؤلفه ها  آن ها را مورد ســنجش قرار داد. ســنجش قدرت ملی 
و عوامــل مختلــف اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، ســرزمینی، نظامی، فرهنگی، علمــی، و فرامرزی 
اســت. محاســبۀ مجموع امتیازات این عوامل نشــانگر میزان و ســطح قدرت ملی و تعیین جایگاه 
کسب قدرت و افزایش  که میزان  کشورها در سطح منطقه ای و قاره ای است؛ طوری  آن ها در میان 
گسترش حوزۀ نفوذ )در ابعاد  کشــورها اقتدار، تأثیرگذاری، منافع بیشــتر، و  وزن و منزلت ژئوپلتیکی 
مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی، و سیاســی( را در مقیاس های منطقه ای و قــاره ای برای 

آن ها در بر خواهد داشت )اعظمی، 1385(. 
که بیشــترین وزن را  کشــوری  کشــورها بــر اســاس وزن ژئوپلتیکی آن هــا صورت می گیرد و  رده بنــدی 

داشــته باشد قدرت تراز اول منطقه به شمار می آید و در جایگاه 
گرفتــه و در امــور منطقه اعمال  کنتــرل منطقــه ای قرار  رهبــری و 
نظــر می کند. پس از آن، ســطوح پایین تر قــدرت، با توجه به این 
واقعیت، روابط خود را با آن تنظیم می کنند )افشردی، 1388(؛ 
گفت ارتبــاط تنگاتنــگ و معناداری  بــر همین اســاس، می تــوان 

کشورها وجود دارد. بین سنجش قدرت ملی و وزن ژئوپلتیک 

نظریه های قدرت منطقه ای و میزان انطباق آن با موقعیت 
ایران

شــاخص های  ژئوپلتیــک  و  بین الملــل  روابــط  صاحب نظــران 
کم وبیــش مشــابهی دربارۀ شــاخص های قدرت منطقــه ای ارائه 

کوهن )Saul B. Cohen(-جغرافی دان معاصر آمریکایی-قدرت های منطقه ای  داده اند. سال بی 
که دارای ابعاد زیر هستند در ردۀ دوم سلسله مراتب قدرت در نظام بین الملل قرار می دهد: را 

کنند.	  ح  تالش می کنند خود را به عنوان هسته و مرکز منطقه مطر
گره مواصالتی و مرکز منطقه تبدیل شوند.	  از جهت اقتصادی و ارتباطی، تالش می کنند به 
نفوذ در منطقه را دنبال می کنند.	 
تالش می کنند جلوی سلطۀ قدرت های جهانی را در آن منطقه بگیرند.	 
خواســت های تعالی جویانــه در منطقــه دارنــد، هرچنــد توفیــق زیادی به همراه نداشــته باشــد 	 

)حافظ نیا و دیگران، 1383(.

وزن ژئوپلتیک ایران 
می تواند یکی از عوامل 
قدرت منطقه ای ایران 
محسوب شود.
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که هر پنج شاخص، با مسامحۀ اندک، در مورد  کمی دقت و تأمل، می توان به این نتیجه رسید  با 
ایران قابل مشــاهده و مصداق یابی اســت؛ زیرا عملکرد ایران در چند دهۀ اخیر-به خصوص، بعد 
که خود را به عنوان حامی حرکت های آزادی بخش  از پیروزی انقالب اســالمی-بر این اســتوار بوده 
کشــورهای تازه اســتقالل یافته در شــمال  گره مواصالتی میان  کند و در عین حال به  منطقه معرفی 
کشــورهای عربِی واقع در حاشــیۀ آن تبدیل شــود و برای  بــا آب هــای آزاد در جنــوب خلیج فارس و 

احیای ارتباطات قدیمی در ساختار جدید نیز بکوشد. 
جاذبــۀ معنوی-یــا بــه عبــارت دقیق تر، نفــوذ انقالبِی-ایــران در ســایۀ بهره گیــری از مقاومت و نیز 
تجارب جنگ تحمیلی هشت ساله در چارچوب منطق دفاع از آزادی و استقالل ملت ها قابل ارزیابی 
اســت؛ ضمــن آنکــه جمهوری اســالمی ایــران، از همان ابتــدای پیــروزی انقالب اســالمی، مخالفت 

خــود را بــا ســلطه و حضــور نظامی نامشــروع قدرت هــای بیگانه 
کرده و بــر تأمین امنیت منطقه بــا حضور خوِد  در منطقــه اعــالم 
کرده اســت؛ به ایــن ترتیــب، تمایالت  کیــد  کشــورهای منطقــه تأ
اســتقالل طلبانۀ ایران عمدتًا در قبــال قدرت های فرا منطقه ای 
معنــا پیدا می کند؛ وگرنه جمهوری اســالمی ایــران حتی در قبال 
کوچک منطقه نیز با نهایت تواضع برخورد می کند. قدرت های 

قــدرت  محققــان  )Øyvind Østerud(-از  اســترود  ایوینــد 
منطقه ای-بــرای قــدرت منطقــه ای )یــا بــه تعبیــر وی، »قدرت 
بــزرگ منطقــه ای«( چهــار مشــخصه تعریف می کنــد. از نظر وی، 

که قدرت منطقه ای دولتی است 
گیرد.	  به لحاظ جغرافیایی در بخشی از منطقۀ معینی قرار 
قادر به مقابله با هرگونه ائتالِف سایر دولت ها در منطقه باشد.	 
نفوذ باالیی در امور منطقه ای داشته باشد.	 
به واســطۀ منزلــت و اعتبــار منطقــه ای اش، ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه قدرتی بــزرگ در مقیاس 	 

جهانی را داشته باشد )قنبرلو، 1388(.

که آن را قلب  گونه ای اســت  کــه موقعیت ژئوپلتیکی ایران به  گفت  در خصــوص شــاخص اول، بایــد 
ژئوپلتیک قرن 21و در قلب منطقه ای بیضی شــکل انرژی اســتراتژیک جهان قرار داده است؛ از دیگر 
گرفتن در همســایگی قدرت های مهمی چون روســیه و حوزۀ نفوذ آمریــکا )جنوب خلیج  ســو، قــرار 
کشــور را در تعامل میان قدرت های بــزرگ افزایش می دهد.  فــارس(، بــه طور طبیعــی، جایگاه این 

هر پنج شاخص سال 
بی کوهن دربارۀ قدرت 
منطقه ای ایران صدق 
می کند.
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که همواره در معادالت جهانی نقش  کرده است  کشوری بین المللی تبدیل  این موقعیت ایران را به 
گرایی ســازگار نیســت و نوعی  برجســته ای می یابــد. از ایــن دیــد، موقعیــت ژئوپلتیکــی ایران بــا انزوا

سیاست خارجی برون گرا و فعال را به سیاست گذاران توصیه می کند )خوجم لی، 1392(. 
کشــورهای منطقه را نیز  هرگونــه تغییــر در وضعیت ژئوپلتیــک ایران، می توانــد موقعیت ژئوپلتیکی 
گــذارد. موقعیت  بــر هــم زده و حتــی در ســطح جهانــی نیــز تغییــرات و تبعــات ژئواســتراتژیک بر جــا 
ژئوپلتیکــی ایــران در ســاختار ژئوپلتیکــی جهانــی، همراه بــا دارا بودن نشــانه های ژئوپلتیــک مؤثر و 
کشورهای  کشــورهای همســایه و منطقۀ خاورمیانه، قدرت های جهانی و نیز  خیلی قوی در داخل 

کرده است؛ زیرا  منطقه را به تغییر در وزن ژئوپلتیکی و تحوالت داخلی و خارجی خود بسیار حساس 
کشــورهای منطقه در  کشــورهای منطقه و منافع بازیگران داخلی  در بســیاری از موارد، منافع ملی 
رابطۀ مســتقیم با شــرایط ژئوپلتیک و ژئواســتراتژیک ایران و تصمیمات استراتژیک ایران قرار دارد. 
برخــی از صاحب نظــران روابــط بین الملل از موقعیــت ژئوپلتیک ایران به عنوان مزیت نســبی آن در 

انقالب اسالمی و نفوذ انقالبی ایران یکی از ارکان قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران است.
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که باید با دقت و حساســیت تمام از آن اســتفاده  معادالت اقتصادی و سیاســی جهان یاد می کنند 
کرد )سریع القلم، 1395(.

امــا در خصــوص شــاخص دوم، یعنی برخــورداری از تــوان مقابله با ائتالف ســازی ســایر دولت های 
گفت جمهوری اســالمی ایران از ابتدای تشــکیل نظام جمهوری اســالمی، با توجه به  منطقه، باید 
آرمان های انقالبی، در عرصۀ سیاست خارجی خّط مشی اصولی خود را تعقیب می کند و حمایت از 
گروه ها و جنبش های آزادی بخش و انقالبی را سرلوحۀ خود قرار داده و البته با دولت های  ملت ها و 
که بعد از آغاز  بی طــرف و غیر متعهد هم روابط و همکاری ســازنده داشته اســت. تحــوالت جدیدی 
گرفت جلوه های دیگری از قدرت  پدیدۀ موســوم به بهار عربی در غرب آســیا و شــمال آفریقا شــکل 
کــه بازیگــران دولتــی و غیــر دولتــی در آن توأمــان حضــور دارنــد.  ائتالف ســازی ایــران را نشــان داد، 

نقــش و تأثیــر جمهــوری اســالمی ایــران دســت کم در دو عرصــه 
که در عرصــۀ مبارزه  آشــکار اســت: نخســت، ائتالف های مــوازی 
بــا تروریســم تکفیــری و در رأس آن، جریان هــای وهابــی )نظیــر 
کــه در قبال  گرفــت؛ دوم، ائتــالف و ضــّد ائتالفی  داعــش( شــکل 

حفظ یا براندازی دولت و نظام سیاسی سوریه تشکیل شد. 
که بعد از اینکه داعش شــهر موصل  گفت  در مورد نخســت، باید 
را-بــه عنــوان دومین شــهر بــزرگ عراق بــا جمعیتی بالغ بر ســه 
کنترل  میلیــون نفر-بــه صورت قهر آمیز و با خشــونت بســیار زیر 
خود درآورد و دولت اســالمی خودخواندۀ خود را در آن تشــکیل 
داد، غــرب چنــدان حساســیتی به نفع مردم عــراق و در قبال آن 
که تصور می کرد با مهرۀ داعش و حملۀ مناطق  نشــان نداد؛ چرا

شیعه نشــین و طرف دار انقالب اســالمی ایران، قدرت انقالب اســالمی محدود و چه بسا این مسئله 
برای ایران نیز چالش ساز خواهد شد. 

گروه 5+1 به نتیجه نرســیده بود،  کرات هســته ای ایران با  بــا توجــه بــه اینکــه در آن مقطع هنوز مذا
که داعش  اعمــال فشــار همه جانبــه بر ایران از اهمیت مضاعــف برای غرب برخوردار بود؛ امــا زمانی 
کردســتان عراق )به  در اقدامی توســعه طلبانه حمالت خود را به منطقۀ تحت قلمرو حکومت اقلیم 
کشتار قربانیان داعش در فضای  که تصاویر  گســترش داد، به ویژه هنگامی  رهبری مســعود بارزانی( 
گذاشــت، بــه منظور انکار همدســتی  مجــازی موجــی از نفــرت و انزجــار را در مقیــاس جهانــی بر جا 
ک اوبامــا طی فرمانی دســتور حمــالت هوایی آمریــکا را به  نهاد هــای امنیتــی آمریــکا بــا داعــش، بارا

کرد.  کردن پیشروی آن ها، صادر  داعش، با اعالم هدف سد 

موقعیت ژئوپلتیکی ایران 
به گونه ای است که ایران را 
به صورت قلب ژئوپلتیک 
قرن بیست و یکم 
درآورده است.
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کشــورهای عربــی و غربــی یکــی پــس از دیگــری بنــا بــه درخواســت آمریــکا به ایــن جمع  در پــی آن، 
کشــور  پیوســتند و ائتــالف موســوم بــه ضّد داعش را تشــکیل دادند. اعضای اســمی این ائتالف 25 
کشــور فرانســه، انگلیس، و آمریکا محدود بود و فعالیت آن ها نیز  اعالم می شــد، اما در عمل به ســه 
که به نابودی  گونه ای بود  عمدتًا به حمالت هوایی محدود می شد؛ در عین حال، رویکرد آن ها به 

داعش ختم نمی شد. 
گروه تروریســتی  در حقیقت، پدیدآورندگان داعش برای دور نگه داشــتن خود از ننگ وجود چنین 
که آمریکا و انگلیس  کند  کسی می تواند باور  علیه آن یک ائتالف نمایشی تشکیل دادند؛ وگرنه، چه 
گروه شورشــی مانند داعش را از میان بردارند و  و فرانســه و متحدانش، دســته جمعی، نتوانند یک 
که با داعش می جنگیدند را بمباران  بار ها به اشــتباه به جای داعش، مردم عراق و رزمندگان آن ها 

کنند؟
در مقابل، جمهوری اسالمی ایران به محض سقوط موصل )که 
خطر سقوط بغداد را نیز به همراه داشت( با حمایت از مرجعیت 
عــراق-و در رأس آن، آیت اهلل سیســتانی-از ظرفیت های بومی 
عراق برای تشــکیل نیروهای موســوم به حشــد الشــعبی )بسیج 
کــه نقــش بی بدیلــی در عرصــۀ مبــارزه بــا  گرفــت  مردمــی (بهــره 
کردنــد و بخش عمدۀ موفقیت های عراق  تروریســم تکفیری ایفا 
در مبــارزه بــا تروریســم تکفیــری و بازگردانــدن ثبــات و امنیت به 
عــراق مرهــون تشــکیل ایــن نیروهــا بــود. ایــن نیروهــا بــه دلیــل 
بــه  کّل قــوای عــراق  کارآیی شــان تحــت فرماندهــی  عملکــرد و 
کشــور درآمدند و حتی آمریکا نیز بعد از  ریاســت نخست وزیر این 

کرد.  ماه ها مخالفت رسمی با این اقدام موافقت 
گفت  کــه له یا علیه دولت و نظام سیاســی ســوریه تشــکیل شــد باید  بــاز در خصــوص ائتالف هایــی 
که بــه رهبری ایران تشــکیل شــد به  بــا وجــود اینکــه ائتــالف حامــی دولــت و نظام سیاســی ســوریه 
کّمــی در موقعیــت محدودی قرار داشــت و تعداد اعضای آن به تعداد انگشــتان یک دســت  لحــاظ 
که  کارآیی و تأثیرگذاری بیشــتری از ائتالف ضّد ســوری داشــت  کیفی  هــم نمی رســید، امــا به لحاظ 
که با  کشــور و ســازمان اعــالم می شــد. در واقــع، ائتالفــی  تعــداد اعضــای آن در مقاطعــی حــدود 100 
که از آن به  حضور ایران، دولت سوریه، حزب اهلل، و بعد ها روسیه تشکیل شد بر ائتالف ضّد سوری 
که این ائتالف بتواند اهداف خود را در  »دوستان سوریه« تعبیر می شد غلبه یافت و مانع از آن شد 

براندازی دولت سوریه و تشکیل ساختار مورد نظر خود به جای آن محقق سازد. 

از ابتدای تشکیل نظام 
جمهوری اسالمی، ایران 
خّط مشی اصولی خود را با 
توجه به آرمان های انقالبی 
در عرصۀ سیاست خارجی 
پیگیری می کند.
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که جمهوری اســالمی ایران در خالل چند ســال  گفته شــد مشــخص می شــود  در مجموع، از آنچه 
که از آغاز پدیدۀ موســوم به بهار عربی می گذرد، هم در تشــکیل ائتالف های منطقه ای و بین المللی 
که در  گذاشــتن ائتالف های اســتعماری  کام  بــرای پیشــبرد اهــداف آزادی بخش ملت هــا و هم در نا
پوشــش های مختلف در برابر جمهوری اســالمی ایران و هم پیمانانش تشــکیل شــده بودند موفق 

بود.
که در نفوذ  گفت  در خصوص شــاخص ســوم، یعنی برخورداری از نفوذ باال در منطقه، در ابتدا باید 
کار دلخواه خــود وامــی دارد بــدون اینکه طرف دوم احســاس  اســتعماری یــک طــرف دیگــری را بــه 

کــه وادار شده اســت. اغلــب، وادارکننده از امکانــات مادی و ابــزار برخوردار نیســت و نفوذپذیر  کنــد 
کند )رجایی،  کند می تواند علی رغم خواســت شــخص متنّفذ عمل  گر اراده  که ا در موقعیتی اســت 
1369(؛ ولــی در نفــوذ انقالبــی، یــک طــرف ســخاوتمندانه از تجــارب و امکانــات خود بــرای آزادی و 
گرفتار امپریالیسم )نظیر ملل فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، و بحرین(  استقالل ملت های دربند و 
گفــت هرچند امکان دارد در مقایســه با  اســتفاده می کنــد. در خصــوص نفوذ منطقه ای ایــران باید 

پدیدآورندگان داعش در منطقۀ خاورمیانه، برای دور نگه داشتن خود از ننگ وجود این گروه تروریستی، علیه 
آن ائتالف نمایشی تشکیل دادند.
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کّمــی نفوذ ایران افزوده شــده باشــد، اما به  ســال های اولیــۀ انقــالب اســالمی تا حــدودی به میزان 
کیفی و عمقی آن افزوده شده است.  میزان 

حمایــت امــروز جمهــوری اســالمی ایــران از مردم عــراق )هرچند برای دفــاع از مردم عــراق با چالش 
جــدی مواجــه اســت( در هیــچ مقطع از تاریــخ معاصر به این اندازه نبوده اســت. بعد از شــکل گیری 
که در آن نقش و خدمات معنوی ایران  کمتر موردی را می توان یافت  نظام سیاسی جدید در عراق، 
گر به حزب اهلل به عنوان یکی از بازیگران موفق عرصۀ تحوالت خاورمیانه نگاه  مشــاهده نشــود. باز ا
کرد. این جنبش از  شــود، ابعاد بســیار پررنگ تری از نقش معنوی ایران را در آن می توان مشــاهده 
زمان شــکل گیری در عرصۀ نظامی و سیاســی به عنوان متحد طبیعی مردم فلســطین و ملت لبنان 
که بین مقام معظم رهبری و سید حسن نصراهلل-رهبر  کرده است؛ فراتر از آن، روابط معنوی  عمل 

جنبش حزب اهلل-برقرار است در هیچ جای دنیا مورد مشابهی 
ندارد.  از طرف دیگر، حملۀ نظامی عربستان به مردم یمن ابعاد 
که یمن  کرد  کشور آشکار و فضایی فراهم  گسترۀ نفوذ را در این  و 
نیــز به جمــع متحــدان طبیعــی اردوگاه جوان مقاومت اســالمی 

اضافه شود و زنجیرۀ واحدی را در منطقه شکل دهد. 
گفــت بحران هــا و جنگ هــای  در جمع بنــدی نهایــی، می تــوان 
کشــورها و  جدیــد در منطقــه، هرچنــد هزینه های ســنگینی را بر 
کرد،  ملت هــای منطقه )به خصــوص در مناطق جنگی( تحمیل 
نه تنهــا از نقــش و نفوذ منطقه ای انقالب اســالمی نکاســت بلکه 
بــر آن افــزود. همین امر باعث نگرانی دشــمنان ملت و رژیم های 
عربســتان  و  صهیونیســتی  رژیــم  آن،  رأس  در  خودکامــه-و 

که با آشکار ساختن نزدیکی و ائتالف با یکدیگر در  سعودی-شده است و آن ها را بر آن داشته است 
صدد مقابله با قدرت و نفوذ منطقه ای انقالب اسالمی برآیند.

باالخره، در خصوص شــاخص چهارم، یعنی برخورداری از ظرفیت تبدیل شــدن به قدرت جهانی، 
که قابلیت ایران را بــه عنوان پاره ای از ظرف  کــه در این زمینه چند شــاخص وجود دارد  گفــت  بایــد 

جغرافیایی تمدن اسالمی را نشان می دهد:
که از آن یک 	  کشــور های اســالمی در آســیای غربی اســت   نخســت، موقعیت ویژۀ ایران و ســایر 

موقعیــت بین المللــی ساخته اســت. ایــران بــا بهره گیــری از ایــن موقعیــت می توانــد خــود را در 
کند. البته برخــورداری از چنیــن موقعیتی  ح  ســطح جهــان در تــراز یک قــدرت بین المللی مطــر

ایران از تجارب و امکانات 
خود برای حمایت از آزادی 
و استقالل ملت های 
منطقه استفاده می کند.
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که عامــل مدیریت در  تهدیدهــای خــاص خــود را نیــز بــه همــراه دارد و این بــه آن مفهوم اســت 
کاستن از تهدیدها و افزایش فرصت ها از اهمیت و نقش مضاعفی برخوردار است. 

که بعد از ســقوط نظــام جهانی دو 	  امــا شــاخص دوم در ایــن زمینه به تحوالتی مربوط می شــود 
قطبــی و پایــان آنچــه جنگ ســرد در عرصــۀ بین المللی نامیــده می شــد روی داد. در واقع، یکی 
ح موضــوع  گــذار، پیدایــش بازیگــران جدیــد و طــر از مشــخصه های نظــام بین الملــِل در حــال 
گروه بنــدی بریک  جابه جایــی قــدرت جهانــی بوده اســت. قدرت های نوظهــور عمدتــًا در قالب 
)برزیل، روسیه، هند، و چین ( و بریکس )برزیل،روسیه،هند، چین، و آفریقای جنوبی( شهرت 
کنونی بریکس، جمهوری اســالمی  یافته انــد. بــر مبنای مطالعات انجام شــده، افزون بر اعضای 
کرۀ جنوبــی، ویتنــام، اندونزی،  کســتان، بنــگالدش،  ایــران، مکزیــک، نیجریــه، مصــر، ترکیه، پا

مالزی، و فیلیپین در رده های بعدی فهرست قدرت های در 
.)Nolte, 2010( حال ظهور قرار دارند

که ایویند اســترود برای  در مجمــوع، مطابــق هر چهار شــاخصی 
گرفتــن در بخش  قــدرت منطقــه ای ذکر می کنــد )که شــامل قرار 
بــا  تــوان مقابلــه  از  برخــورداری  از جغرافیــای منطقــه،  معینــی 
ائتالف ســازی ســایر دولت هــای منطقه، برخــورداری از نفوذ باال 
در منطقــه، و برخــورداری از ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه قــدرت 
جهانــی اســت(، جمهــوری اســالمی ایــران از موقعیــت مطلوبی 

برخوردار است و حائز شرایط قدرت منطقه ای است.
قــدرت  محققــان  دیگــر  از   )Daniel Flemes( فلیمــز  دانیــل 

که شــامل 1(  کــه چهــار شــاخص را برای تشــخیص قــدرت منطقه ای ذکــر می کند  منطقــه ای اســت 
گیری مناســب  کار  ح و منشــور رهبــری، 2( برخــورداری از منابــع ضروری قــدرت، 3( به  تدویــن طــر

ابزارهای سیاست خارجی، و 4( پذیرش نقش رهبری توسط دولت های ثالث است.
ح امامت به صورت یک اصل اصیل اســالمی همواره در ذهن مســئوالن ایران وجود داشــته، اما  طر
شــکل و نوع ابراز آن در دوره های مختلف متفاوت بوده اســت. این خواســته، بعد از تشــکیل دولت 
ح و دنبال شده، اما  مدرن در تاریخ معاصر ایران، هرچه به عقب برمی گردیم به صورت ضمنی مطر
هرچه به زمان حال نزدیک می شــویم )به خصوص در دهه های اخیر، بعد از پایان جنگ تحمیلی( 
گرفته اســت. البته شــکل و قالــب ابراز علنــی این تمایل نیــز متفاوت  جنبــۀ علنــی و آشــکار بــه خود 
که در مقطعی در چارچوب بیداری اســالمی دنبال شــده )که تدوین ســند  گونــه ای  بوده اســت؛ بــه 

با تمام تمهیدات 
امپریالیسم علیه انقالب 
اسالمی، نفوذ منطقه ای 
انقالب اسالمی افزایش 
یافته است.
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که در حال حاضر جریان دارد با توجه به  چشم انداز مصداق آن به شمار می رود(، و در مقطع دیگر 
گرفته است.  کم بر منطقه رنگ و بوی جدیدی به خود  شرایط حا

با توجه به اینکه ســند چشــم انداز 20 ســاله مهم ترین ســند مکتوب در پیشــروی و پیشــتازی ایران 
کید و تصریح شــده، می توان از آن به عنوان  کــه در آن بر تبدیل ایــران به قدرت منطقه ای تأ اســت 
ح امامت و بنیاد نظام امت و امامت نام برد. رهبر معظم انقالب اسالمی،  شاخصی دال بر تأیید طر
کشــور بــا ایشــان در 17 دی ماه 1383، دربــارۀ نقش و  در دیــدار وزیــر علوم و رؤســای دانشــگاه های 

اهمیت این سند می فرمایند : 
که به نظر من خیلی مهم اســت، مســئلۀ ســند چشــم انداز 20ســاله است.  یکی از نکاتی 
کارشناســان اقتصادی وابســته  کس از  کارشناســی شده اســت. هر  این  ســند یک ســند 

بــه بخش هــای  مختلــف راجــع بــه ایــن ســند اظهــار 
کرده اســت. در  کــرده ســتایش آمیز اظهــار نظــر  نظــر 
کــرات سیاســی، در  ج هــم مــا بازتابــش را در مذا خــار
اســناد سیاســی، و در انطباع هــای سیاســی در ذهن 
بخش هــای  روی  دارد  جــا  یافته ایــم.  مخاطبــان  
مختلف این ســند تحقیق شود؛ پروژه های تحقیقی 
گردد؛ و بعد با پیشرفت  و علمی از این سند استخراج 
کار در ظرف یک سال، دو سال مقایسه شود و معلوم  
که ما در ایــن بخش پیش رفته ایم یا نرفته ایم.  گــردد 
که بنشینند و روی  کار اساتید و دانشگاه هاست  این 
کننــد، موانــع را بســنجند، مســئوالن  کار  ایــن ســند 

کنند تا موانع برداشــته شــود. این یکی از  کمک و راهنمایی  کشــور را  دولتی و مســئوالن 
.)ensani.ir/fa/content/83638/default.aspx( کارهای بسیار مهم است

بر اساس سند چشم انداز 20 ساله،جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 شمسی به عنوان »کشوری 
توسعه یافته؛ با جایگاه اول اقتصادی، علمی، و فناوری در سطح منطقه؛ الهام بخش، فعال، و مؤثر 
در جهان اســالم؛ و دارای تعامل مؤثر و ســازنده در روابط بین الملل« تعریف شده اســت. جمهوری 
اســالمی ایــران می تواند با به فعلیت رســاندن ظرفیت های فرهنگی، جغرافیایــی، و تاریخی؛ و با به 
ارمغــان آوردن جامعــه ای امن و مســتقل با ســامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگــی همه جانبه و فعال 
کارآمد؛ به  با توجه به پیوســتگی وثیق بین مردم و حکومت؛ و با برخورداری از توســعۀ همه جانبه و 

هر چهار شاخصی که 
ایویند استرود برای قدرت 
منطقه ای ذکر می کند در 
مورد شناخت موقعیت 
منطقه ای ایران صدق 
می کند.



شمارۀ 55-56 / آذرـ دی 1397

  بازگشت به فهرست
65

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

همراه ترویج الگوی مردم ساالری اسالمی بر اساس آموزه های اسالمی و توانمندی های بومی؛ و بر 
مبنای اصول عزت،حکمت، و مصلحت؛ در ردیف قدرت اول منطقه ای در منطقۀ آســیای جنوب 
کشورهای همسایه( و تأثیرگذار بر همگرایی  غربی )مشــتمل بر آســیای مرکزی و قفقاز، خاورمیانه، و 

اسالمی و منطقه ای باشد )دهشیری، 1384(.
گفت  دربارۀ دومین شاخص پیشنهادی فلیمز )یعنی برخورداری از منابع ضروری قدرت( می توان 
که ممکن است ایران در مواردی همچون قدرت ارتباطات و اطالعات و مبادالت فرهنگی یا قدرت 
اقتصادی در مقایســه با برخی از رقبای خود در منطقه خألهایی داشــته باشــد؛ اما در برخی موارد، 
همچــون قــدرت سیاســی-نظامی و به خصــوص قــدرت تولیــد دانش و فنــاوری مورد نیــاز )به ویژه 
دانش هــا و فنــاوری هــای راهبردی شــامل هوافضا، هســته ای، بیوتکنولــوژی، و نانوتکنولوژی(، در 

مقایسه با رقبای خود برتر است؛ ضمن آنکه موقعیت ژئوپلتیک 
ایــران به عنوان یک مزیت نســبی و بی بدیــل به قوت خود باقی 

است: 
امروزه ایران با داشــتن بیش از 100 میلیارد بشکه ذخایر نفتی 	 

کشور نخست دارندۀ ذخایر نفتی جهان است، و با  جزو چهار 
800 تریلیون فوت مکعب ذخیرۀ گاز طبیعی پس از روسیه مقام 
گاز طبیعی در  دوم را دارد. سهم ایران از ذخایر شناخته شدۀ 
خاورمیانه 58 درصد است و با داشتن یک درصد از جمعیت 
گاز طبیعی جهــان را در اختیاردارد.  جهــان، 16 درصد منابــع 

ایــران در منطقــۀ خلیج فــارس و دریای عمان بیــش از 2000 	 
زیــادی جزایــر  کیلومتــر ســاحل مناســب عملیاتــی و شــمار 

گاز جهان هم مرز است؛ لذا، می تواند و باید  اســتراتژیک دارد و در شــمال با دومین منبع نفت و 
کمک به استقرار صلح و ثبات بین المللی ]به نفع ملت های منطقه[  در تأمین امنیت منطقه و 
کشــورهای حاشــیۀ  کند. در واقع، ارزش ایران در منطقه از دید ژئوپلتیک با مجموع  نقش ایفا 

جنوبی خلیج فارس برابری می کند و این واقعیتی انکارناپذیر است )مرادیان، 1386(.

کشورها برای  که همۀ  گفت  گیری مناســب ابزارهای سیاســت خارجی، می توان  کار  در خصوص به 
دســت یابی بــه اهــداف خود در سیاســت خارجی از ابزارهای مختلف اســتفاده می کننــد: در مرحلۀ 
که شــامل دیپلماسی، تبلیغات، و فنون اقتصادی است؛ در  اول، ابزارهای مســالمت آمیز قرار دارند 

طرح امامت به صورت 
یک اصل اصیل اسالمی 
همواره در ذهن مسئوالن 
ایران وجود داشته است.
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مرحلــۀ دوم، در صــورت نیــاز، از ابزارهای غیر مســالمت آمیز مانند مداخله و اقدام نظامی اســتفاده 
 .)isna.ir/news/8411-04045( می شود

کمیت طوالنی رویکرد واقع گرایی  بر اساس عرف جاری در نظام بین الملل )که تا حدودی متأثر از حا
اســت(، دولت هــا به اقتضای شــرایط از همۀ این ابزارها برای تحقق اهــداف و منافع ملی خود بهره 
می گیرنــد و مالحظــات اخالقی، انســانی، و دینــی را چندان رعایت نمی کنند؛ اما جمهوری اســالمی 
که الگوی مردم ســاالری اســالمی را سرمشــق خود قرار داده، اســتفاده از هر ابزار را برای خود  ایران، 
جایز نمی داند. رهبر معظم انقالب اسالمی در همین راستا، طّی یک فتوا، ساخت بمب اتم را حرام 

گذشــته  کرده انــد؛ حــال آنکه دیگر قدرت های جهان-اعم از غربی و شــرقی-طّی چند دهۀ  اعــالم 
کــرده و حاضر به نابــودی زّرادخانه های اتمی خود  بــه تولیــد و انباشــت جنگ افزارهای اتمی اقدام 

نیستند. 
در واقــع، دولــت اســالمی بــر اســاس ماهیــت اســالمی و فرهنگــِی اهــداف سیاســت خارجی خــود از 
گیــری ابزارهای نظامی نیــز در ارتبــاط با اهداف  کار  ابزارهــای مســالمت آمیز اســتفاده می کنــد و بــه 

ترویج الگوی مردم ساالری اسالمی از راهبردهای جمهوری اسالمی ایران است.



شمارۀ 55-56 / آذرـ دی 1397

  بازگشت به فهرست
67

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

دفاعی معنا می یابد. امام خمینی؟ق؟ نیز با توجه به ســیرۀ سیاســی پیامبر اعظم؟ص؟ بر اســتفاده از 
کید داشتند.  دیپلماســی و اعزام ســفیر برای تحقق بخشــیدن به اهداف اســالم و دولت اســالمی تأ
کرم؟ص؟ ســفیر به این و آن  که در زمان صدر اســالم پیامبر ا ایشــان می فرمایند: »ما باید همان گونه 
کنیــم؛ نمی توانیم بنشــینیم و بگوییــم: "با دولت ها  کند عمل  کــه روابط درســت  طــرف می فرســتاد 
کاری داریم؟"« )صحیفۀ امام: 1386/9(؛ ایشان همچنین دربارۀ رابطۀ انسانی با همۀ ملت ها  چه 
کید  می فرماینــد: »روابــط انســانی بــا هیچ جا مانعی ندارد و ما با ملت ها خوب هســتیم.« ایشــان تأ
که رفتار با دولت ها باید بر اساس موازین اسالمی باشد: »دولت ها باید بدانند، به پیروی از  می کنند 
گردن نهند با برادری و برابری رفتار  که به موازین اسالمی  تعالیم اسالمی، با تمامی آن ها در صورتی 
کنند ما نیز با آن هــا به احترام متقابل  که به احتــرام با ما رفتار  می نماینــد؛ همچنیــن، بــا همۀ دَولی 

کرد« )خمینی، والیت فقیه، 1381(. رفتار خواهیم 
کــه تصمیم گیرنــدۀ  گفــت همچنــان  بــر ایــن اســاس، می تــوان 
سیاســت خارجــی در دولــت اســالمی و مصــداق روز آن )یعنــی 
جمهــوری اســالمی ایــران( بــا محدودیت هایــی همــراه اســت، 
مجــری سیاســت خارجــی نیــز نمــی توانــد بــرای تحقــق اهداف 
کند و ناچار  سیاســت خارجی از هر شــیوه و ابزار ممکن اســتفاده 
اســت محدودیت هایــی را در ایــن زمینــه پذیرا باشــد. البته این 
به مفهوم بســته بودن دســت مجریان سیاست خارجی نیست؛ 
گزارشی دربارۀ چگونگی  چنان که مرکز تحقیقات کنگرۀ آمریکا در 
اســتفادۀ جمهوری اســالمی ایران از ابزارهای سیاســت خارجی 

که مفهوم آن چنین است:  خود مطلبی نوشته است 
کار می بــرد. برخــی از  ایــران ابزارهــای مختلفــی در تعقیــب سیاســت خارجــی خــود بــه 
ابزارهــای سیاســت ایــران شــبیه بــه ابزارهــای مــورد اســتفادۀ آمریــکا و هم پیمانانــش 
هستند: دیپلماسی سنتی، پشتیبانی از ارزش ها و منافع ایران در جلسات بین المللی، 
گروه های دوســت با ایران.  و حمایت از چشــم اندازهای انتخاباتی یا سیاســی رهبران و 
دیگــر ابزارهــای مــورد اســتفادۀ تهران بــرای مقامات آمریکا بســیار مشکل ســاز هســتند؛ 
که با امپریالیســم مبارزه  گروه هایی حمایت مادی می کند  که ایران مســتقیمًا از  به ویژه 
کمتر در جاهــای دیگر-عملیات می کننــد. برخی از  می کننــد و در خاورمیانــه-و تــا حّد 
که با ملت های  گروه های مســلح مخالف حکومت های دست نشاندۀ عرب هستند  این 
کرده انــد تــا  کتیک هــای دفاعــی اســتفاده  کــه دیگــران از تا خــود در تضادنــد، در حالــی 

ایران با بیش از 100 میلیارد 
بشکه ذخایر نفتی جزء 
چهار کشور اول دارندۀ 
نفت جهان به شمار 
می آید.
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پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه )به خصوص، اســرائیل( را ترســانده یا از آن ها انتقام 
که با ایران دوست بوده و  بگیرند. ایران همچنین از حکومت هایی چون سوریه و عراق، 
گروه های تروریستی مواجه هستند، حمایت مسلحانه به عمل  با چالش هایی از ســوی 

می آورد.

کــه برای تثبیت موقعیت  گفت  باالخــره، دربــارۀ پذیرش نقش رهبری توســط دولت های ثالث باید 
قــدرت هــر دولــت، پذیرش آن از ســوی دولت های ثالث-اعــم از دولت های قدرتمنــد، دولت های 
که برای شناسایی  هم رده، و دولت های ضعیف تر-ضروری است. به نظر می رسد همان سازوکاری 
دولت های تازه تأسیس اعمال می شود برای تأیید قدرت منطقه ای نوظهور نیز قابل تعمیم است؛ 
کشوری در منطقه تغییر موقعیت پیدا می کند و از یک وضعیت  گفت وقتی  بر این اساس، می توان 
کشــورهای منطقه به یــک موقعیت برتر حرکــت می کند، به تأییــد مجدد نیاز  عــادی و برابــر با ســایر 
کتو شــرایط جدید  که ســه حالت پیش می آید: یا دیگر اعضا به راحتی و به صورت دوفا پیدا می کند 
را می پذیرند، یا در قبال آن مقاومت می کنند، یا اینکه در وضعیت شناور باقی می مانند و متناسب 
بــا تغییــر شــرایط و اوضاع و احوال تغییر جهــت می دهند.در قبال موقعیت منطقــه ای ایران، برخی 
کشــورها ماننــد عمــان آن را پذیرفته انــد، برخــی دیگــر ماننــد عربســتان در قبــال آن مقاومــت و  از 

سنگ اندازی می کنند، و برخی هم در حالتی میان این دو قرار دارند. 
در یک جمع بندی از ســنجش قدرت منطقه ای ایران بر اســاس شــاخص های دانیل فلیمز )شامل 
گیری مناســب ابزارهای  کار  ح ادعــای رهبری، برخــورداری از منابع ضروری قــدرت، به  تدویــن طــر
سیاســت خارجی، و پذیرش نقش رهبری توســط دولت های ثالث(، جمهوری اسالمی ایران تقریبًا 
ح رهبــری و برخــورداری از منابــع ضروری  کامــل حائــز دو شــاخص اول و دوم )تدویــن طــر بــه طــور 
گیری مناســب ابزارهای سیاســت خارجی و پذیرش  کار  قدرت( اســت؛ اما در دو شــاخص دیگر )به 

نقش رهبری توسط دولت های دیگر( نکاتی به چشم می خورد. 
گیری مناســب ابزارهای سیاســت خارجی  کار  در ایــن میــان، مســئولیت موجــود در زمینۀ نحوۀ به 
کردن خألهــای موجود دربارۀ  بــر عهــدۀ دولتمردان و متولیان سیاســت خارجی اســت؛ امــا برطرف 
شناسایی نقش رهبری ایران از سوی دولت های ثالث به تعامل سازنده هر دو طرف بستگی دارد، 
ضمن اینکه سیاست های قدرت های فرامنطقه ای نیز در این زمینه عاملی تعیین کننده محسوب 

می شود.
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نتیجه گیری
که ایران بســیاری  نگاهــی بــه نظریه های متخصصــان ژئوپلتیک و روابط بین الملل نشــان می دهد 
کرده اند: هر پنج شــاخص  ح  کــه آن هــا در خصــوص قدرت منطقــه ای مطــر از شــاخص هایی اســت 
کوهن در خصوص قدرت های منطقه ای با اندکی مسامحه دربارۀ ایران قابل  پیشنهادی سال بی 
که ایویند اســترود برای قدرت  مشــاهده و ردیابــی اســت؛ به همین ترتیــب، مطابق چهار شــاخص 
منطقه ای ذکر می کند، جمهوری اســالمی ایران از موقعیت مطلوبی برخوردار و حائز شــرایط قدرت 
منطقــه ای اســت. از میــان چهار شــاخص دانیــل فلیمز نیــز جمهوری اســالمی ایران تقریبــًا به طور 

کامل حائز دو شاخص است، اما در دو شاخص دیگر نکاتی به چشم می خورد.
گرفتــن عوامل مؤثر بــر ظهور قــدرت منطقه ای ایــران، قدرت یــا موقعیت  از طــرف دیگــر، بــا در نظــر 
منطقــه ای جدیــد ایــران را می تــوان از یــک ســو محصــول جاذبــۀ شــدید انقــالب اســالمی و عوامل 
کــه دســت یابی به قــدرت منطقــه ای برای دفــاع از حقوق ملت هــای منطقه  کارگــزاری دانســت چرا
کار سیاســت خارجی و منطقــه ای ایران قرار داشته اســت  همــواره بــه عنــوان یــک هدف در دســتور 
)هرچنــد شــیوۀ دســت یابی بــه این هدف متفــاوت بوده و در مقطعــی در چارچــوب منطقه گرایی و 
در مقطع دیگر در چارچوب واقع گرایی تدافعی دنبال شده اســت(؛ اما از دیگر ســو محصول و برآیند 
که جمهوری اســالمی ایــران پیش از تحــوالت ســاختاری در جهان و  شــرایط ســاختاری بــوده، چرا
کســب چنین جایگاهی بوده اســت امــا به دلیل فقــدان شــرایط الزم تحقق این  منطقــه نیــز در پــی 
هدف به تدریج ممکن شده است؛ بنابراین، در داوری نهایی، می توان قدرت و موقعیت منطقه ای 
کارگزاری  جدید جمهوری اســالمی ایران را برآیند تقارن و همپوشــانی عوامل انقالبی و ســاختاری و 

که در یک تعامل سازنده و پویا عمل می کنند. دانست 
که قــدرت منطقــه ای جمهوری اســالمی ایران محصــول فراینــد منطقه گرایی  بــا ایــن حــال، از آنجا 
که در دل ســاختارهای متنوع سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، و امنیتی ریشه  نبوده اســت 
دوانده باشد و از دل تغییر و تحوالتی در سطح نظام بین الملل و نظام منطقه ای بیرون آمده است 
که  کان ادامه دارد و تثبیت نشده اســت، قــدرت منطقه ای ایران با مخاطراتی همراه اســت  کمــا کــه 
به خصوص از ســوی رقبا و دشــمنان ملت ایران )به طور مشخص، اسرائیل و رژیم سعودی( تهدید 
می شــود. ســاخت جدید قدرت در آمریکا نیز به نفع این بازیگران رقم خورده اســت و دولت ترامپ، 
برخــالف دولــت اوباما، نه تنها از قدرت منطقه ای ایران خشــمگین اســت، بلکه بــا مخالفان قدرت 

منطقه ای ایران همدست شده است.
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ترکیه، از آتاتورک تا اردوغان
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فرهنگ اسالمی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. جناب آقای راشد، لطفًا ابتدا خودتان را برای مخاطبان 
که به مطالعات فرهنگی رو آوردید. ما معرفی فرمایید و بگویید چه طور شد 

راشــد: من عبدالرضا راشــد هستم، متولد سال 1349 در شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل. 
کودکی با سیاست آشنا شدم.  به واســطۀ حضور برادرانم در جریان انقالب اســالمی، از همان دوران 
بــه دلیــل اینکــه برادرم نمایندۀ دورۀ اول مجلس از دشــت مغان بود، بســیار زود با شــخصیت های 
که در منزل برادرم برگزار می شد،  کشــورمان آشــنا شــدم. به واســطۀ جلســاتی  سیاســی-اجتماعی 

بالطبع من هم به مسائل اجتماعی وارد شدم. 
کارشناسی ارشــد ادامــه دادم و در حــال حاضــر  تحصیــالت در رشــتۀ روابــط بین الملــل را تــا مقطــع 

دانشجوی دورۀ دکترا در رشتۀ مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی هستم. 
کشــور بــود. مدتی در شهرســتان خدابندۀ اســتان زنجان رئیس  کار اداری مــن در وزارت  ابتــدای 
ادارۀ سیاســی و سرپرســت بخشــداری بــودم. در ســال 1378 به مجمــع جهانی اهل بیــت منتقل 
کشور های مستقل مشترک المنافع شدم. قریب 22 سال  شــدم و در آنجا مســئول ادارۀ مربوط به 
که با حوزۀ آســیای میانه، قفقاز، و ترکیه آشــنا هســتم و از نزدیک مســائل آن ها را پیگیری  اســت 
می کنــم. بعــد از مدتــی، مدیــرکل امــور اجتماعــی مجمــع جهانی اهل بیت شــدم. ســپس به دفتر 
کار  نمایندگــی ولی فقیــه در جمهــوری آذربایجــان رفتــم و به عنوان نماینــدۀ ولی فقیه مشــغول به 
کل اروپا و آمریــکای مجمع جهانی اهل بیت و نهایتــًا مدیرکل امور اجتماعی  شــدم. مجــدداً مدیر 
و فرهنگی اســتانداری اردبیل شــدم. هم زمان، مدیرکل حوزۀ اســتانداری و مشــاور اســتاندار هم 
شــدم. مأموریتــم در ســال 1392 تمــام شــد و مجــدداً به عنوان مشــاور امــور بین الملل بــه مجمع 

جهانی اهل بیت برگشتم. 
که از من شــد، در اســفند 1393 با ســمت وابســتۀ فرهنگی جمهوری اســالمی به  طبق درخواســتی 
کشور ترکیه بیگانه نبودم و سیاست، فرهنگ،  استانبول رفتم و تا مهرماه سال 1397 آنجا بودم. با 
کشــور  که به دلیــل عالقۀ شــخصی و اینکه ترکیه را  و اقتصــاد آن را می شــناختم. ســالیان ســال بــود 
مهمی می دانســتم، در جریان فعالیتم در مجمع جهانی اهل بیت مســائل آن را پیگیری می کردم. 
عالوه بر این، برادر من سرکنســول ایران در اســتانبول و ارزروم بودند؛ بنابراین، از این طریق هم با 
که در منزل مــا موضوعات مربوط بــه ترکیه مورد بحث قــرار می گرفت. به  ترکیــه آشــنا بــودم، طوری 
گر وارد این حوزه شوم می توانم خدمت  که ا کشــور ترکیه داشتم، می دانســتم  که از  دلیل شــناختی 
کنم و موفق باشم. مأموریت دیگری هم به من پیشنهاد شد، ولی من با پیشنهاد جناب آقای دکتر 

ابوذر ترکمان به استانبول اعزام شدم.
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کارشــناس مســائل فرهنگی ترکیه چه دورنمایی از وضع فرهنگی  فرهنگ اســالمی: شــما به عنوان 
ترکیه ترسیم می کنید؟

که  راشــد: جمهوری فعلی ترکیه قســمتی از میراث امپراتوری بزرگ عثمانی اســت؛ امپراتوری بزرگی 
ســالیان ســال در اروپا و آســیای غربی در مســند قدرت بود و امروز بقایای فرهنگی آن در جای جای 
کشــور های  کشــور ترکیه-دیده می شــود. این آثــار را نه تنها در ترکیه بلکه در  ایــن منطقه-به ویژه، 
که نام آن تمدن  اسالمی نیز می بینیم. ترکیه، مانند ایران، بخشی از یک تمدن بزرگ در تاریخ است 

کشور ترکیۀ فعلی هم هست. همان طور  اسالمی است و مسائل مربوط به فرهنگ جزء اولویت های 
کــردم، مردم ترکیــۀ فعلی خاطرۀ تمــدن بزرگ دوران عثمانی را داشــتند و حضورشــان در  کــه عــرض 
کشــورهای اســالمی با زمینه  های فرهنگی همراه بود و به همین دلیل توانسته بودند دوام بیاورند؛ 
اما در نهایت، با دسیسۀ بزرگ انگلیسی ها، سلسلۀ پادشاهی عثمانی از هم پاشیده شد و حکومت 

آتاتورک-که از اهالی یونان امروز بود-جانشین آن شد. 

ترکیۀ امروز قسمتی از میراث امپراتوری عثمانی است.
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کــه رســانه ها در مورد مســائل فرهنــگ غربــی و غربی شــدن جمهوری  بــه نظــر مــی  رســد چیز هایی 
کشور ترکیه باشد. به نظر من،  گویای هویت راستین  که  ح می کنند آن گونه نیست  فعلی ترکیه مطر
کشور جایگاه خودش را دارد، شاخص های  کشور اسالمی است و فرهنگ اسالمی در آن  ترکیه یک 
کشور ترکیه جایگاه خاّص خود را دارد. دولتمردان با عالیق مختلف می آیند و می روند،  فرهنگی در 

کشور است. که بین مردم وجود دارد تحت تأثیر تاریخ مردم این  ولی سبک زندگی ای 
امپراتوری عثمانی وقتی شکل گرفت که روم شرقی به اسالم رو آورد و مردم روم شرقی مسلمان شدند؛ 
کشورهای دیگری در اروپای شرقی رنگ و بوی اسالمی دارد. البته هر جای  بنابراین، فرهنگ ترکیه و 
دنیــا می توانــد از فرهنگ هــای مختلف متأثر باشــد و جمهوری ترکیه از این قاعده مســتثنی نیســت، 
اما اســالم به عنوان یک اصل مهم در جمهوری ترکیه مورد توجه اســت. وجود مســاجد و معابد مهّم 

کشــور مؤید این واقعیت اســت، وجود تصوف  کثیر در این  بزرگ و 
که فرهنگ اســالمی را نشــان می دهد.  در ترکیــه نشــانه ای اســت 
امروز شهر استانبول ]اسالم ُپل[ به شهر هزار مسجد مشهور است. 
)البته تعداد مســاجد اســتانبول بیــش از این هاســت و نمازگزاران 
آن ها ُپرتعداد هســتند.( در وقت نماز، حضور متدینان و مؤمنان 
در مســاجد به طور چشــمگیر دیده می شــود. به نظر من، این ها 

می تواند شاخص های فرهنگی ترکیه باشد. 
کمیــت فعلی-متمایــز  را-مخصوصــًا در حا ترکیــه  کــه  چیــزی 
کشــور بــه اســتفاده از ایــن زمینــۀ فرهنگی به  می کنــد نــگاه ایــن 
که نگران جاذبۀ حقیقت اســالم  عنوان قدرت نرم اســت. غرب، 
کشــورهای مختلــف اســت، می کوشــد بــا  در میــان فرهیختــگان 

کنــد: بورس های تحصیلی به  اســتفاده از روش هــای مختلــف در میان نخبگان و فرهیختگان نفوذ 
کشورهای مختلف )از جمله، ترکیه(  کشور می دهند، سمینار های مختلفی در  ج از  دانشجویان خار
که به فرهنگ داده می شــود بسیار چشمگیر  با موضوعات اســالمی و دینی برگزار می شــود، اهمیتی 
که در آینده همچنان می خواهد بازیگر مهّم این منطقه  کرده است  اســت. غرب در مســیری حرکت 
باشــد. خودشــان می دانند زمینه ســاز همۀ این ها بحث فرهنگ اســت و این موضوع را در دســتور 
کار خود قرار داده اند؛ از جمله، بحث ترویج زبان ترکی اســتانبولی را به شــدت پیگیری می کنند. به 
که بازی با اهرم فرهنگ در جمهوری ترکیه  نظرم می رسد همۀ این ها می تواند مؤید این نظر باشد 
گذشتۀ خودشان  کمیت فعلی هم، با استفاده از صبغۀ  از جایگاه باالیی برخوردار بوده و هست. حا

و تاریخ و تمدن عثمانی و با استفاده از ابزار های فرهنگی، به دنبال نقش جدید هستند.

ترکیه و ایران قســمت هایی 
اســالمی  بــزرگ  تمــدن  از 
هستند.
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کثیراالنتشار در ترکیه هست؟ فرهنگ اسالمی: چند روزنامۀ 

کثیراالنتشار هست؛ از قبیل: روزنامۀ ملیت، روزنامۀ صبا، روزنامۀ وطن،  راشد: در ترکیه 25 روزنامۀ 
روزنامۀ آیجونلت، و روزنامۀ جمهوریت. هرکدام هم آبشخور های فرهنگی خودشان را دارند، چون 

بحث رسانه از مسائل مهم است.

فرهنگ اسالمی: تیراژ آن ها چه قدر است؟

راشــد: امروزه تیراژ واقعی را هیچ کدام از روزنامه ها اعالم نمی کنند. بعضی از روزنامه ها ممکن اســت 
گر بخواهم همۀ آن ها را اســم ببرم شــاید بالغ بــر 40 روزنامه را بتوان  که ا دو روز یــک بــار چــاپ شــود 
کــه از امکانات دولتی اســتفاده می کنند تا 100 هزار  کــرد. به نظر می رســد بعضی از روزنامه ها  عنــوان 

نسخه تیراژ دارند.

فرهنگ اسالمی در ترکیۀ امروز جایگاه ویژه ای دارد.
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کنیم،  گر روزنامه ها را به ســه دســتۀ اســالم گرا، اســالم گریز، و اسالم ســتیز تقسیم  فرهنگ اســالمی: ا
گرایش آن ها چگونه است؟ چند درصد اسالم گرا هستند؟

کار آمدن  کنیم، باید بین قبل و بعد از روی  کشور ترکیه را ترسیم  گر بخواهیم وضعیت امروز  راشد: ا
کودتای  ک پارتــی قبل و بعــد از  ک پارتــی ]حــزب عدالــت و توســعه[ تفــاوت قائل شــویم، باید بین آ آ
کم حزب  ک پارتی، حزب حا کار آمدن حــزب آ جــوالی 2015 م. نیــز تفاوت قائل شــویم. قبل از روی 
که اعضای آن افراد الییک هستند، اسالم گریز و اسالم ستیز  جمهوری خلق ترکیه بود؛ حزب آتاتورک 

گاه نامه های  کثر روزنامه هــا و مجــالت و  بودنــد. بالطبــع رســانه ها هــم از این ها تأثیــر می گرفتنــد و ا
گفت به تناسب  کشور ترکیه تولید و توزیع می شد. می توان  گرایش های ضّد اسالمی در  گون با  گونا
کم، رسانه ها هم از این موضوع مستثنی نبودند. در دولت جدید هم همین جور است: به  حزب حا
کار آمده است، بالطبع باید ضوابط  گرایش های اســالمی بر ســر  ک پارتی ظاهراً با  دلیل اینکه دولت آ
که همســر رئیس جمهــور فعلی در مناظــر عمومی با حجاب  کنند. همچنان  اســالمی را هــم رعایــت 

استانبول شهر هزار مسجد است.
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ظاهر می شــود، نمی توانند به آن صورت روزنامه های اسالم ســتیز داشته باشند. امروز، بر اثر حضور 
کشــور  کودتا، اختناق در  کثــر روزنامه هــا متأثــر از سیاســت دولت اند. مخصوصــًا بعــد از  ک پارتــی، ا آ
ترکیه به وجود آمده و با روزنامه ها و رســانه های مخالف برخورد شده اســت؛ بعضًا بســته شــده اند و 

سردبیران و برخی از روزنامه نگاران مخالف به زندان افتاده اند.

که در ترکیه در طول ده ها سال بعضی از خبرنگاران سر به نیست  فرهنگ اسالمی: این درست است 
که همیشــه خبرنــگاران در آنجا امنیت  شــده و می شــوند؟ بعضی می گوینــد ترکیه اصاًل طوری بوده 

الزم را نداشته اند، آیا همین طور است؟

که مخالــف و منتقد دولت باشــند  راشــد: مــن هــم ایــن را شــنیده ام. در وضعیــت فعلی، با افــرادی 
که فرمودید بین اسالم گرا و اسالم ستیز  برخورد های خیلی جدی صورت می گیرد. در پاسخ به شما 
که بعضًا الئیک باشند،  گر تعداد اندکی هم روزنامه داشته باشیم  و اسالم گریز تفکیک قائل شویم، ا
که می توانند داشته باشند. در ترکیه از روزنامه ها به عنوان  به خاطر نقش ســوپاپ اطمینان اســت 

ابزار استفاده می شود.

کاماًل بر رسانه ها مسلط است؟ فرهنگ اسالمی: یعنی دولت همواره و 

کانال هــای تلویزیونی، ایســتگاه های  کامــاًل بر رســانه ها مســلط اســت. دولت بــر همــۀ  راشــد: بلــه! 
کودتا، دولت از این فرصت بهتر استفاده  کامل دارد. بعد از  گاهنامه ها تسلط  رادیویی، روزنامه ها و 
کم باشد. با توجه به اینکه از ابزار  که در آینده می توانست متوجه حزب حا کرد؛ به بهانۀ تهدیداتی 
عالقۀ مردم ترکیه به دین اســتفاده می کردند، توانســتند مخالفان زیاد خودشــان را از رســانه ها دور 

کم است. کاماًل در اختیار حزب حا کنند. امروز رسانه ها 

کتاب از نظر تنــوع، موضوعــات، میزان نفــوذ در جامعه چه طور  فرهنــگ اســالمی: وضــع انتشــارات 
است؟

که  کتــاب اســتانبول،  کتــاب می شــد دیــد. نمایشــگاه  راشــد: نمــوِد ایــن پدیــده را در نمایشــگاه های 
که بســیار مورد توجه  کتاب اســت، چند ســال اســت  مهم تریــن رویــداد بین المللی فرهنگی در زمینۀ 
دولت قرار می گیرد. البته نسبت به ایران در وضعیت پایین تری قرار داشتند و دارند، منتهی در صدد 
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که این  کتاب و حضور ناشــران مختلف، به نظر می رســد  جبران این فاصله هســتند. با توجه به تنوع 
کرده اند  کتاب اســت. به نظر من تــازه این راه را شــروع  دولــت زمینه ســاز توجــه دادن جدی به بحث 
کمیت و  کتاب ابــزار نفوذ القای سیاســت های حا کــم به دنبال این سیاســت هســتند.  و در حــزب حا
کم در فضای داخلی و بین الملل است. به دنبال ارائۀ یک الگوی  کردن اندیشه های حزب حا مطرح 

که بگویند هم می شود مسلمان بود و هم روش و مدیریت غربی را پذیرفت. حکومتی هستند 

فرهنگ اسالمی: وضع سینما چه طور است؟ آیا سینما هم در ترکیه در اختیار دولت است؟

کــه در این زمینه فعــال بودند صحبت می کــردم و به آن ها می گفتــم در ایران  راشــد: مــن بــا افرادی 
ســاالنه 100 فیلــم ســاخته می شــود، برایشــان خیلی قابــل توجه 
بود، فکر نمی کردند در جمهوری اســالمی این قدر فیلم ســاخته 
کمتــر از این تعداد  که در آن طــرف  شــود. معنــای آن این اســت 
کــه می خواهنــد صنعت ســینما  فیلــم ســاخته می شــود. زمانــی 
کنند خودشــان را خیلــی پایین تر از ما  را در ترکیــه بــا ما مقایســه 
کــه صحبــت می کــرد  کارگــردان آن هــا  می بیننــد. حتــی بهتریــن 
کمّیت خیلی  همیشه به ما می گفت: »در این صنعت شما از نظر 

از ما جلو تر هستید.« 
ســناریو های فیلــم هــای ســینمایی بعــد از انقــالب در ایــران بــا 
که در جمهوری ترکیه هســت متفاوت اســت. من  ســناریو هایی 
که هفتۀ فیلم برگــزار می کردیم  یــادم می آیــد در محافل مختلــف 

که از ایران می آمد فیلم های درجۀ یک  استقبال خوبی از فیلم های ایرانی می شد. بعضًا فیلم هایی 
کمتر مجوز می دادند؛ ولی حتی فیلم هایی  هم نبود، چون برخی از فیلم های حوزۀ دفاع مقدس را 
کارگردان های  با موضوعات اجتماعی هم مورد توجه قرار می گرفت. خودشان می گفتند: »بعضی از 
کنند.« این حرف از یک طرف بحث عدم آزادی بیان  شــما چه قدر خوب می توانند مســائل را بیان 
که منتقدان یا هنرمندان نمی توانند حرف خودشــان  کشــور همســایۀ ما را هم می تواند برســاند  در 
کارگردان های خوبی مثل آقای جیــران دارد. آقای جیران یک  را به راحتــی ارائــه دهند. البته ترکیــه 
که با  کــه مــن اآلن نــام آن را بــه خاطر نــدارم، ولی ایــن فیلم را بــه خاطر رفاقتــی  فیلــم ســاخته بــود 
کیا رستمی هم فیلم زیر درخت زیتون را بر اساس  کیارســتمی داشــت با ایشــان ساخت. آقای  آقای 
گردان مکتب سینمای  که آقای جیران به سینما داشت ساخته است. آن ها خودشان را شا نگاهی 

کثیراالنتشــار  روزنامه هــای 
و  وطــن،  صبــا،  ملیــت، 
جمهوریت در ترکیه منتشــر 
می شوند.
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کّمیــت فیلم های زیادی را  گفت صنعت ســینما از نظر  کیارســتمی و حاتمی کیــا می داننــد. می توان 
که آیا اجازۀ ساخت فیلم های  کمیتی دولت دارد  کیفیت بستگی به نگاه حا تولید می کند، اما از نظر 

انتقادی داده شود یا نشود.

فرهنــگ اســالمی: وقتــی می فرماییــد حکومــت بر بازار نشــر و مطبوعات و ســینما تســلط دارد، آدم 
این طور می فهمد که سیستم اطالعاتی ترکیه دقیق کار می کند، یعنی کاماًل بر اوضاع مسلط هستند؛ 
که داخل  که ســازمان امنیت ترکیه از اتفاقاتی  که برای خاشــقجی افتاد دیدیم  کما اینکه در اتفاقی 
کنســولگری عربســتان افتاد فیلم و نوار صدا داشــت. آیا ســازمان امنیت ترکیه این قدر قوی اســت؟ 
که  کار بود  کار بیاید، ســال ها حــزب جمهوری خلق ســر  قبــل از اینکــه حــزب عدالت و توســعه روی 

گفته می شد این  کاماًل ســکوالر بود و در قانون اساســی ترکیه هم 
کوتاهی، تحت تأثیر فشار  رژیم، رژیم ســکوالر اســت. برای مدت 
افــکار عمومــی، مرحوم اربــکان و حــزب رفاه به قدرت رســیدند؛ 
کمه شــد.  ولی اربکان ناچار به اســتعفا و بعد هم دادگاهی و محا
کــه حــزب عدالــت و توســعه توانســت قــدرت را در  چه طــور شــد 
کمیتی از پیش  که نهاد های حا ترکیه به دســت بگیرد، در حالی 

کم بر شرایط هستند؟ سکوالر بودند و هنوز هم قدرتمندانه حا

کار  که اربکان سر  راشــد: این ســؤال خیلی دشوار اســت. موقعی 
کار از دســت نیرو هــای امنیتی و از دســت  آمــد، بــه نظر می رســد 
ح  کــه ایــن اتفــاق افتــاد. این موضــوع مطر آمریکایی هــا دررفــت 

که وقتی سیســتم امنیتی آن ها قوی و در واقع دانش آموختۀ مکتب غرب اســت و از ابزار ها و  اســت 
کار از دستشــان در  خ می دهد و  که این حادثه ر امکانات آن ها اســتفاده می کند، چه اتفاقی اســت 
گفته  می رود؟ به نظرم آن ها مرحوم اربکان را می شناختند، چون سوابق او را می دانستند. در آنجا 
کار می آیــد، ســفیر آمریکا پیش اربــکان مــی رود و می گوید: »چند  می شــد بعــد از اینکــه اربــکان روی 
گــردش مالی با ایران از  گرم داشــته باشــی و  کار را نبایــد انجام دهــی: یکی اینکه نباید با ایران روابط 
یک حّد مشــخص نباید بیشــتر باشد. موضوع مخالفت با اسرائیل نباید برای شما محوریت داشته 
باشــد.« مرحــوم اربکان خالف این دســتورها را انجــام می دهد: به ایران می آید و بحث دی هشــت 
ح می کنــد )کــه بــه نظــر من اســتراتژی خیلی مهمــی بود و امــروز هم مــا می توانیم آن را  )D8( را مطــر
ح می کند. از  کنیم( وباالخره موضوع اســرائیل را مطر کنیم و از این فرصت اســتفاده  پیگیری و احیا 

آتاتــورک،  حــزب  اعضــای 
می آمدنــد،  کار  روی  تــا 
اســالم گریز  یــا  اسالم ســتیز 
می شدند.
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کار از دســت نیرو های امنیتی در ترکیه دررفته اســت شــاید حضور مرحوم اربکان  که  جمله جا هایی 
گردان مرحوم اربکان هســتند و در آن مکتب درس  کار هستند شــا که اآلن بر ســر  باشــد. دوســتانی 
گرد اربکان  کار هســتند ســالیان ســال شــا کم بر ســر  که اآلن در حزب حا خوانده انــد، همــۀ افــرادی 

بودند. 
کشــور خودمان هم  که اآلن در  که اتفاقی می افتد. آن اتفاق همان بحث نفوذ اســت  به نظر می آید 
کند. برخی افراد  که خودش طراحی می کند نفوذ  ح است، یعنی غرب می تواند از روش خاصی  مطر
بــدون اینکــه خودشــان بخواهند وارد میــدان بازی آن ها می شــوند، بعد از اینکه متوجه می شــوند 

که اردوغان شــهردار بوده  ح می کنند، می گویند زمانی  دیگــر راه برگشــت ندارنــد. یک نقل قول مطــر
کارکرد های اجتماعی و سیاسی  که زندانی بوده شــعری می خواند و  مدتی زندانی می شــود. موقعی 
مســجد را در شــعری متذکــر مــی شــود و بــرای همیــن شــعر زندانــی می شــود. در زندان چــه اتفاقی 
می افتد؟ برای خیلی ها این جای سؤال است. خود من بحث نفوذ را قبول دارم؛ یعنی انسان ها-

که در وجودشان  که تشــنۀ قدرت هســتند-موقعی وارد بازی دشــمن می شــوند  مخصوصًا افرادی 

بعد از کودتا، کشور ترکیه گرفتار اختناق شده است.
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کار خودش با آن ها وارد تعامل  انحصارطلبی باشد، دشمن هم آن ها را شناسایی می کند و با جنس 
می شود. 

گر دولت ظواهر اسالمی داشته باشد  کشــور اســالمی بیایند، می گویند: »اینجا ا گر بخواهند به یک   ا
کشــوری بــا 98 درصد  کشــور ترکیه  بــرای تأمیــن منافع ما در آینده بســیار مناســب تر خواهد شــد.« 
کاماًل سکوالر باشد، چون  که در آنجا اسالم در حاشیه و دولت  مسلمان است و امروز دیگر نمی شود 
ایــن دولــت اصاًل با ماهیت مردم مســلمان جور درنمی آید. به همین خاطر، دشــمن سیاســت های 
که در آینده نفع خودشان را پیگیری می کنند برنامه ریزی می کند و نهایتًا برای  خود را بین آن هایی 

کار خود را انجام می دهند و از جنس خود مسلمان ها  ســالیان ســال در پوشــش اســالم می مانند و 
کرد و به غرب متمایل تر و در سیاســت متعادل تر  کــه می توان به آن هــا نفوذ  و اســالم گرا ها و افــرادی 
که اآلن هســت طیف  گفته می شــود این طیفی  هســتند و ســازش را قبول دارند اســتفاده می کنند. 
که آقای اربکان می گوید: »آقای  ح می کنند  سازشــکارانۀ حزب آقای اربکان اســت. جمله ای را مطر

اردوغان انگور بود ولی شراب شد!«

در کشور ترکیه خبرنگاران امنیت الزم را ندارند.
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کتاب، وضعیت زبان و ادبیات فارســی در ترکیه، و نقش  فرهنــگ اســالمی: لطفًا در مــورد وضع بازار 
کنید. سه زبان عربی و فارسی و ترکی در جهان اسالم برای ما صحبت 

کنیم بحث زبان فارسی  که ما می توانیم به آن توجه  راشد: به نظر من، یکی از مهم ترین موضوعاتی 
که آن را در جای خودش عرض می کنم. در مورد حزب عدالت و توســعه نقطه نظرات زیادی  اســت 

کرد. ح  را می توان مطر

کنم. شما فرمودید  کنید، نکته ای عرض  ح  فرهنگ اسالمی: قبل از اینکه شما فرمایش خود را مطر
کاماًل صحیح اســت. البتــه امپراتوری عثمانی هم  ترکیــه وارث امپراتوری عثمانی اســت و این حرف 

که اآلن ترکیه واقع شده  وارث امپراتوری روم شرقی است. اینجا 
همان بیزانس اســت، قسطنطنیه همان کنســتانتین پل است. 
مردم ترکیه از نســل همان رومی های قدیم هســتند. روم شرقی 
ُپلی بین شــرق و غرب بود، یعنی یک ســرش شــبه جزیرۀ بالکان 
بــود و یــک ســر دیگــرش شــبه جزیرۀ آناتولــی، ســوریه و لبنــان و 
اردن و قســمت هایی از عــراق و فلســطین امروز و مصــر و... جزء 
کــه دریــای مدیترانه جــزء آب های  ایــن امپراتــوری بــود، طــوری 
که  کشــوری بود  داخلــی روم محســوب می شــد؛ )امپراتوری روم 
در دو ســاحل شــمالی و جنوبی دریای مدیترانه زمین داشــت.( 
کردم  که عرض  بنابرایــن، دو امپراتــوری بزرگ در این منطقــه ای 
وجود داشته است: اول روم شرقی و دوم امپراتوری عثمانی! هر 

کــه یک امپراتوری بــزرگ به وجود بیاید، فرهنگ ها و تمدن های بــزرگ به وجود می آید. همین  جــا 
کلیسا بوده  کم نیست. خود مسجد ایاصوفیا اول  که در شبه جزیرۀ آناتولی هست  اآلن آثار باستانی 
و بعد مســجد شده اســت. خط مردم ترکیه رسم الخط سایر مسلمانان یعنی همان رسم الخط قرآن 

بوده است. تمام مواریث فرهنگی امپراتوری عثمانی در رسم الخط قرآنی ثبت شده بود. 

گذاشــت و خود  آتاتورک خودش اهل مقدونیه بود و اساســًا ُترک نبود، ولی اســم خودش را آتاتورک 
که پــدر حزب بعث شــد یونانی االصــل بود، ولی  کمــا اینکه میشــل عفلق هم  را پــدر ترک هــا نامیــد. 
کــرد و یک ملت بــا یک تصمیم  که آمد رســم الخط این مملکــت را عوض  پــدر اعــراب شــد. آتاتــورک 
که قادر به اســتفاده از میراث فرهنگی  و فرمان سیاســی بی ســواد شــدند، نســلی در ترکیه پدید آمد 

بعضی از فیلم ســازان ترکیه 
مکتــب  گردان  شــا را  خــود 
حاتمی کیــا  و  کیارســتمی 
می دانند.
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گذاشتند و رسم الخط التین  کنار  کان خودش نبود. آن ها به دســتور آتاتورک رســم الخط قرآنی را  نیا
که در ترکیه زندگی می کردند از میراث و هویت  کردند؛ به این وسیله، تمام انسان هایی  را جانشین 
که این ملت دوبــاره با هویت و  فرهنگــی خودشــان محروم شــدند. آیا اآلن اقدامی صــورت می گیرد 

فرهنگ و تمدن و تاریخ خودش آشنا شود؟

راشــد: ایــن مســئلۀ مهمی اســت. ترکیه برای اســتفاده از قدرت نــرم ضرورت دارد تــالش انجام دهد. 
ایــن تــالش یک ســری موانع هــم دارد، مهم ترین مانع آن بحث زبان و خط اســت. این ها به واســطۀ 
که بر ســر راه  کنند. این مانع بســیار بزرگی اســت  خط التین نمی توانند با دنیای اســالم ارتباط برقرار 
کم ترکیه وجود دارد و خودشــان این را به خوبی دریافته اند. آتاتورک در ســال 1324 می آید و  حزب حا

یک سری اقدامات ضّد اسالمی انجام می دهد. او، مثل رضاشاه، 
کــه دیــن اســالم عامــل عقب ماندگــی ملت هاســت. معتقــد بــود 

فرهنگ اسالمی: آیا آتاتورک از اسالو ها بود؟

راشد: بله! از اسالو ها بود.

فرهنگ اسالمی: یعنی او پدر ُترک هاست ولی اسالو است. اسالو 
که در صربستان نیز زندگی می کند. نام قومی است 

راشــد: ایشــان محدودیت هایــی بــرای علویــان بــه وجــود  آورد، 
محدودیت هــای جــدی برای حوزۀ دین اســالم به وجــود  آورد. طبق آنچه طرف داران ایشــان بیان 
کردن رســم الخط توانســت جمهوری ترکیه را شــکل دهد. یک عده هم  می کننــد، آتاتــورک با عوض 
که این ادعا دلیل قانع کننده ای نیست، ولی به واسطۀ اینکه خود آتاتورک از ُترک ها نبود،  معتقدند 
گفته می شــود امروز در نســخ خطی ســلیمانیه،  که این اتفاق بیفتد.  گرفته اند  به هر دلیل تصمیم 
گنجینۀ مهم جهان اســالم از آن نام برد،  کــه مجموعــۀ بســیار بزرگی اســت و می توان به عنوان یــک 
که 40 درصــد آن عربی، 30 درصد به زبــان ترکی عثمانی و  بالــغ بــر 100 هــزار نســخۀ خطی وجود دارد 
رســم الخط قرآنــی، 20 درصــد بــه زبان فارســی، و باقی بــه زبان هــای مختلف دیگر اســت. 40 درصد 
که بــاز آن را هم  که این هــا نمی توانند بخواننــد، 30 درصد به زبان ترکی اســت  بــه زبــان عربی اســت 
کاری انجام  کم نمی تواند برای آن  که دولت و حزب حا نمی توانند بخوانند. امروز حلقۀ مفقوده ای 

98 درصد از جمعیت کشور 
ترکیه مسلمان هستند.
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 دولت ترکیه آموزش زبان ترکی عثمانی را در دســتور 
ً
دهد همین بحث رسم الخطشــان اســت. اخیرا

کار قرار داده است و در مدارس خود آن را تدریس می کنند.

فرهنگ اسالمی: با چه رسم الخطی؟

راشد: با رسم الخط عربی و ترکی عثمانی!

فرهنگ اسالمی: مثل اینکه این موضوع رسانه ای نشده است.

گذشــتۀ خودشــان هیچ  راشــد: رســانه ای شده اســت. این اقدام مثبتی اســت. امروز مردم ترکیه با 
که با اســاتید دانشــگاه صحبت می کردم بــه آن ها می گفتم:  ارتباطــی ندارنــد. من بارها در جلســات 
گذشتۀ خودتان چه ارتباطی می توانید برقرار  گذشتگان خود را بخوانید با  که نمی توانید آثار  »شما 

کتاب ها را انجام می دهند. کنید؟« اخیراً دارند ترجمۀ آن 

اربکان: اردوغان انگور بود، ولی شراب شد!
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فرهنگ اسالمی: یعنی با رسم الخط التین انجام می دهند!

کار قرار داده اند و دارند انجام  کار را در دستور  کار غلط اندر غلط است، اما این  راشد: بله! البته این 
می دهند. 

ح شــد. رضاشــاه در ســال 1323 به ترکیه ســفر می کند. این  بحث هم زمانی آتاتورک و رضاشــاه مطر
که ســه روزه طراحی شــده بود ولی 24 روز طول می کشد.  اولین و آخرین ســفر خارجی او بوده اســت 
ح بودکه چه اتفاقی در این ســفر افتاد. رضاشاه قزاق و ضّد دین بود ولی  برای من این پرســش مطر
این ضدّیت بروز و ظهور نداشــت. چه اتفاقی در این مدت افتاده و چه صحبت هایی شده اســت؟ 
کــردم. برخــی از مطالب را  گشــتم و بــا افراد متعــددی صحبت  خیلــی بــه دنبال پاســخ این پرســش 

کثر روزنامه ها را خواندم؛ روزنامه های  کردم؛ ا در روزنامه هــا پیدا 
ملیــت، حریــت، و جمهوریِت آن موقــع را خواندم. همۀ آن ها به 
گفته بودند. اســتقبال عجیبی  شــاه به زبان فارســی خیر مقــدم 

شده بود. 
در ارض روم از او استقبال می شود. آتاتورک دستور می دهد چادر 
بزرگــی بزننــد و از او دو تا مطلــب را می خواهد: یکــی اینکه قطعه 
زمیــن 800 هزار متــری متعلق به ایران در مــرز را از او می خواهد، 
رضاشــاه دســتور می دهــد آن قطعــه زمیــن را در اختیــار ُترک هــا 
که شــاه بخشــیده امــروز مرز  قــرار می دهنــد. ایــن قطعــه زمینــی 
جمهــوری نخجوان و جمهوری ترکیه شــده اســت. )اینکه بعضًا 
کشور را  که پهلوی های پدر و پســر تمامیت ارضی  گفته می شــود 

گذشــته از بحرین، این زمین را هم داده اند. تنها در جمهوری  کرده اند اشــتباه اســت؛ آن ها،  حفظ 
کمان می جنگیم و یک وجب آن را به دشن نمی دهیم.( که برای خا اسالمی این اتفاق افتاده 

فرهنگ اسالمی: یعنی نخجوان را به آن ها داده است؟

راشــد: نــه، آن محــدوده در اختیــار مــا بــود و ما بــا نخجــوان مرز داشــتیم. ُترک هــا هیــچ ارتباطی با 
که آن  گوشــۀ این قطعــه زمین با نخجــوان مرز داشــتیم  جمهــوری آذربایجــان نداشــتند. مــا از یک 
قطعــه زمیــن را بــه آتاتورک می بخشــند و جمهــوری ترکیه با جمهــوری خودمختار نخجــوان ارتباط 

می یابد.

آتاتورک، با تغییر خّط مردم 
گذشــتۀ  ترکیــه، آن هــا را بــا 
خود بیگانه کرد.
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فرهنگ اسالمی: جمهوری خودمختار نخجوان تحت سلطۀ روس ها بود؟

که استقبال عجیبی  کراتی انجام می شود  راشد: جزء آذربایجان شوروی بوده است. به هر حال، مذا
از او می شــود و آتاتــورک رضاشــاه را بــه عنــوان برادر خود خطــاب می کند و با همدیگــر ترکی صحبت 
می کنند. رضاشاه، به خاطر اینکه از طرف همسرش به تبریز می رسد، ترکی می دانست و با آتاتورک 

کرده است. کرد و از این جور بذل و بخشش ها هم به آتاتورک  ترکی صحبت 
نکتۀ دیگر اینکه در سال  1320 مردم ترکیه تالش می کنند که با اروپایی ها بجنگند که به جنگ چاالن 
گیرودار، آتاتورک موفق می شــود به قدرت می رســد و جمهوری را  کالــه معــروف شده اســت. در ایــن 
تشکیل می دهد. هم زمان با آن، سرکنسول ایران در ترکیه به نام ناصر برخیا به پارتیزان های ترکیه 

که آتاتورک این  کمک می کرده است. زمانی  در مقابل اروپایی ها 
خبر را می شنود، از رضاشاه می خواهد ناصر برخیا را بعد از اینکه 
کارمند  خدمتش تمام شــد بــه ترکیه تحویل دهد. )یعنــی حتی 
خودشــان را هــم می بخشــیدند!( می گوینــد ناصــر برخیــا بعــد از 
کشته  اتمام خدمت تابعیت ترکیه را پذیرفت و بعد از چند سال 

کرده است. گفتند خودکشی  شد و 

فرهنگ اسالمی: علت خودکشی او چه بود؟

کــه مــن در  راشــد: علــت خودکشــی او معلــوم نیســت. موقعــی 
گروه  اســتانبول بــودم، در اوایــل انقــالب اســالمی، یک روز یــک 

که »مــا می خواهیم فیلم بســازیم و شــما به ما  گفتند  گــروه ُترک پیــش من آمدنــد و  ژاپنــی   بــا یــک 
گفتند: »ما می خواهیم تصویر فرودگاه مهرآباد را داشته  گفتم: »فیلم شما چیست؟«  کنید.«  کمک 
کردند و به شکل فرودگاه مهرآباد درآوردند. یک بخش  باشیم.« خودشان رفتند یک جایی را پیدا 
که فیلــم مشــترکی را می ســاختند. امپراتــور ژاپن  از ســناریوی آن هــا را خوانــدم. داســتان ایــن بــود 
گــروه هنری و  بــه امپراتــور عثمانــی تبریــک می گوید، امپراتــور عثمانی بعد از چند ماه در پاســخ یک 
کشــتی دچار ســانحه می شود.  کشــتی می روند و موقع برگشــتن  موســیقی را اعزام می کند. این ها با 
که اجســاد را دفن می کننــد و مصدومان را مــداوا می کنند. بعد از  یــک روســتای ژاپنــی نزدیک بوده 
کشورشــان می شــوند. این یک بخش فیلم اســت. بخش دیگِر فیلم جنگ  مدتی، مصدومان وارد 
که صدام تهران را موشــک باران می کند. در زیرزمین و پناهگاه، یک  ایران و عراق را نشــان می دهد 

کتــب خطــی در  40 درصــد 
گنجینــۀ ســلیمانیه عربــی، 
30 درصد ُترکی و 20 به زبان 
فارسی است.
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که »مدرســۀ ما اینجاســت و  دیپلمات ُترک با یک دختر ژاپنی آشــنا می شــود. دختر ژاپنی می گوید 
که می آید  حــدود 400 دانش آمــوز داریــم و نمی توانیــم بچه ها را از اینجــا ببریم. تنها هواپیمایــی هم 
ترکیش ایــر و وابســته بــه ترکیه اســت.« دیپلمــات مکاتبه می کنــد و با نخســت وزیر صحبت می کند، 
کردند، اآلن وقت جبران آن  کمــک  که ژاپنی ها در آن موقع به ما  نخســت وزیر می گویــد: »همچنــان 

است.« هواپیمای ترکیه در فرودگاه مهرآباد می نشیند و ژاپنی ها را سوار می کند و به ترکیه می برد.
کشور ژاپن یک  کردند و سفیر  این واقعه معلوم نیســت افســانه اســت یا نیست، اما از این اســتفاده 
کردند. ما  کنار نخســت وزیر )داوود اوغلو( نشست و فیلم را با هم دیدند و دِرگوشی صحبت  ســاعت 

کرده بودند و پشت سر آن ها نشسته بودیم.  را هم دعوت 
خ داده، ولــی هرگاه بــرادران  گرچــه جنــگ چالــدران بیــن ترکیــه و ایــران ر گفتــم ا مــن بــه دوســتانم 
گرفته انــد، داوطلبانی از ایــران به آنجا  و خواهــران مســلمان مــا از طــرف غربی ها هــدف حمله قــرار 
که  که شــهری اســت  کرده اند؛ به عنوان مثال، در چاالن کاله  کشــور ترکیه دفاع  رفته و از مســلمانان 
آخریــن جنــگ با اروپاییان در آنجا انجام شــده )بــه آن جنگ، کورتوموش-یعنــی پیروزی نهایی-
که طــرف از تبریز آمده و  کــه از نوشــته های روی آن می فهمیم  می گوینــد.( ســنگ قبر هایــی هســت 

سفر سه روزۀ رضاشاه به ترکیه در زمان آتاتورک 24 روز طول کشید.
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کنــار امپراتــور عثمانــی با اروپاییــان جنگیده اســت. می گویند  در 
ج یا جاهای  کــر که نشــان می دهد طرف از  ســنگ قبر ی هســت 
کند، یا  دیگر آمده تا در مقابل غربی ها از مســلمانان ترکیه دفاع 
ُطالبی از ترکیه برای درس خواندن به قم آمده بودند و در جنگ 

کنار رزمندگان اسالم جانباز یا شهید شدند.  تحمیلی در 
از  راه دفــاع  کــه مســلمانان در  کاری هــا و جانبازی هــا  ایــن فدا
همدیگر انجام می دهند قابل تقدیر اســت و باید ســوژۀ ساختن 
گرو همکاری های  فیلم های ســینمایی شــود. منافع ملی ما در 
گــر امروز توفیقاتی  متقابــل بین دولت های ایران و ترکیه اســت. ا
کشور ایران و ترکیه است.  داریم، در حقیقت نتیجۀ همکاری دو 
کرد  کــه ناصر برخیــا در آن موقــع در ترکیه  کاری هایــی  مــن از فدا

کنم، من به آن اعتقاد  برای همکاری خودمان استفاده می کردم. نه اینکه به آن به عنوان ابزار نگاه 
کســتر همســایه احتیــاج دارد.« این  که می گویند: »همســایه به خا داشــتم. در ترکیــه َمَثلــی هســت 

کساِن دیگری همسایه شویم. واقعیت است، ما نمی توانیم با 

گفتید  فرهنگ اسالمی: مسئله از همسایگی باالتر است، باالخره ما مسلمان و با هم برادریم. شما 
کسانی می جنگیدند؟ کرد. آن ها دقیقًا با چه  که ناصر برخیا با پارتیزان های ُترک همکاری می 

راشد: با غربی ها!

گرفته بودند؟ فرهنگ اسالمی: غربی ها ترکیه را 
که بین اروپاییان و اواخر عثمانی برپا می شود. راشد: بله، آخرین مجادله ای 

کسی بود؟ فرهنگ اسالمی: آن موقع در رأس حکومت چه 
راشد: آخرین پادشاه عثمانی، یعنی سلطان عبدالحمید!

فرهنگ اسالمی: یعنی وقتی سلطان عبدالحمید با غربی ها درگیر می شود، عده ای از ایران می روند 
و به نفع امپراتور عثمانی می جنگند؟

ک  رضاشــاه قســمتی از خــا
کــه امــروز مــرز ترکیه  ایــران را 
و نخجــوان اســت بــه ترکیــه 
بخشید.
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که  راشد: بله، چون امپراتور عثمانی مسلمان بود و پای اسالم در میان بوده است، به نظر می رسید 
انحالل و سقوط امپراتور عثمانی به ضرر اسالم است. در آن موقع بعضی از مجتهدان ما در حمایت 
از امپراتور عثمانی فتوا دادند، چون امپراتور اسالمی و با غربی ها در حال جنگ بود. من با بعضی از 
کاتولیک است هم صحبت می کردم و می گفتند:  که مذهب مردم آن ها  کشور های اروپایی  سفرای 
که بعضی می خواهند تعرض های ایذایی انجام دهند، همین ترک ها  که ما می شــنیدیم  »آن زمان 

از سفارت های ما حمایت می کردند.«

که بالقوه بین همۀ مسلمان ها هست ]حتی بین  فرهنگ اســالمی: یعنی شــما می فرمایید از الفتی 
کاماًل  کنیم. این حرف شــما  کاتولیــک[ باید بــرای تحکیم روابط اســتفاده  مســلمانان و مســیحیان 

که غربی ها  صحیــح اســت! و در حقیقــت آدم این طور می فهمــد 
تســلط خودشــان بــر بقایــای امپراتــوری عثمانــی را با تجزیــۀ این 
امپراتوری امکان پذیر ساختند: عربستان را جدا کردند و به وسیلۀ 
کردند و به وسیلۀ ملک  کم شدند، اردن را جدا  آل سعود بر آن حا
کم شــدند، خود رومّیه و شــبه جزیرۀ آناتولی را  حســین بر آنجا حا
که قسمت مرکزی امپراتوری عثمانی بود تغییر نام دادند و به  هم 

وسیلۀ آتاتورک بر آن مسلط شدند. آیا این طور است؟

که ایــن تحوالت را باید در راســتای  راشــد: ایــن نــگاه وجود دارد 
کرد. اساس  سیاســت های درازمدت قدرت های خارجی بررسی 
کــه انگلیســی ها در منطقــه داشــتند مبتنــی بــر  سیاســت هایی 

کشــور  کردند، همین اتفاق در  که بر ما فردی مثل رضا خان را مســلط  تفرقه و تجزیه بود. همچنان 
همسایه افتاد.

فرهنگ اسالمی: و ظاهرشاه در افغانستان!

راشد: بعد ها این مثلث بین ایران و ترکیه و افغانستان شکل گرفت که روابط بسیار نزدیکی با همدیگر 
که به نظر می رســد فرد  کــه بین ایــران و ترکیه و افغانســتان وجود داشــت  داشــتند. هماهنگی هایــی 
بزرگ تری این هماهنگی ها و ارتباطات را انجام می داد. امروز هم همین اتفاق دارد می افتد. اتفاقاتی 

اول،  جهانــی  جنــگ  در 
بــرای  ایــران  از  داوطلبانــی 
دفــاع از مــردم ترکیــه به این 
کشور می روند و با غرب وارد 
مــی  پارتیزانــی  جنگ هــای 
شوند.
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گر ما مدتی بعد شاهد یک کودتا در عربستان باشیم  خ می دهد در همین راستاست. ا که در عربستان ر
کنیم، چون آمریکا و انگلیس دارند این طرح را با هم تدارک می بینند. نباید تعجب 

کودتای سکوالر خواهد بود یا وهابی؟ فرهنگ اسالمی: 

راشــد: قطعًا ســکوالر خواهد بود. وهابیت امروز مانند مارکسیســم یک مهرۀ ســوخته است. ممکن 
کنند. کم  است نوعی سکوالریسم را با نقاب اسالمی بر عربستان حا

کشور ایران و ترکیه وجود دارد. ما قباًل مبادلۀ فیلم  فرهنگ اسالمی: ظرفیت های فرهنگی بین دو 
داشــتیم و تلویزیــون ایــران ســریال های ترکــی را نشــان می داد. 
ج ایران به نمایش  گر در خار هرچند بعضی از سریال های ایرانی ا
از ســریال ها-به خصوص  تأثیــر مثبــت ندارنــد، بعضــی  درآینــد 
گرایش  ســریال های تاریخی-اثــر مثبــت دارنــد. ظاهراً در ترکیــه 
بــه ســریال های ایــران )مثــل ســریال یوســف پیامبر(خیلــی زیاد 

بوده است.

کشــور اســت. ایــران و ترکیه دو  راشــد: بحــث روابــط فرهنگی دو 
کشــور قدرتمنــد و تمدن ســاز منطقــه هســتند. هــم امپراتــوری 
عثمانــی و هــم امپراتــوری صفــوی دو قــدرت بــزرگ و متعلــق به 
مســلمانان جهــان بوده انــد؛ همیشــه هــم بــا همدیگــر رقابــت 

داشته اند، اما در عین اینکه رقابت داشتند تأثیر و تأثر فرهنگی هم داشته اند. ضمن اینکه جمعیت 
قابــل توجهــی از مــردم ترکیه، حداقل حــدود 15 الی 20 درصد، علوی هســتند. من باالی 18 درصد 
جمعیت ترکیه را پیرو مذهب تشیع و علوی می دانم. ایران و ایرانیان همیشه مورد توجه درباریان 
که ســلجوقیان از بین می روند امپراتــوری عثمانی  که موقعــی  و نخبــگان ترکیــه بوده انــد. می دانیــد 
که شــخصیت های فرهنگی و هنری ایران را به  شــکل می گیرد. از ذکاوت زمامداران عثمانی اســت 

دربار خود دعوت می کرده اند.

فرهنگ اسالمی: سلجوقیان چرا از بین رفتند؟ آن ها تا اروپای شرقی جلو رفته بودند.

دو  تجزیــۀ  بــا  غربی هــا 
امپراتــوری عثمانی و صفوی 
کــم  حا اســالم  جهــان  بــر 
شدند.
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که دامن گیر عثمانی شد )یعنی دخالت خارجی  ح می کنند. همین بال  راشد: مسائل مختلفی را مطر
و مسائل داخلی( امروزی ترین و قدیمی ترین عامل زوال و انحطاط قدرت هاست.

فرهنگ اسالمی: سالجقه هم به وسیلۀ غربی ها از بین رفتند.
راشد: بله! مطالعات من این را نشان می دهد.

فرهنگ اسالمی: پایتخت سلجوقیان در چه جاهایی بوده است؟

کــه امپراتوری  کاشــان و یــزد و مدتی هــم در آناتولــی و ارزروم بودند؛ ولی موقعی  راشــد: مدتــی در 
کار می آیــد، آن هــا در همه جا افراد شــاخص  ســلجوقی از بیــن مــی رود و امپراتــوری عثمانــی روی 
که بعــد از ســلجوقیان در داخل ایران بــه وجود آمده  فرهنگــی را ا دعــوت می کننــد. فضــای بدی 
بود ســبب می شــود افراد زیادی به رومیۀ دیروز و ترکیۀ امروز مهاجرت  کنند و با رغبت خودشــان 

بروند.

 به کودتا دست خواهد زد.
ً
راشد: غرب در عربستان احتماال
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کشور بوده است؟ یعنی تاریخ مشترک  فرهنگ اسالمی: یعنی آن موقع ایران امروز و ترکیۀ امروز یک 
ما به وسیلۀ سلجوقیان با تاریخ ترکیه و اروپای شرقی یکی می شود؟

که ســلطان سلیم قانونی-که  راشــد: بله! بعد از اینکه امپراتوری عثمانی شــکل می گیرد، می بینیم 
از شــاهان معروف عثمانی اســت-منصبی به نام شــهنامه خوانی داشته؛ یعنی یک نفر هر روز برای 
ســلطان شــاهنامه را به فارســی می خوانده اســت. آن موقع ســالطین عثمانی بهترین نقاشان ما را 

دعوت می کنند، بهترین خطاطان ما را دعوت می کنند، شعرای ما را به دربار می برند.

که زبان دربار عثمانی هم فارسی است؟ فرهنگ اسالمی: و این همان موقعی است 

کــه هر جا  راشــد: بلــه! اصــاًل زبــان دیوان ســاالری عثمانــی زبــان فارســی بوده اســت. عجیب اســت 
حکومت های ترک آمدند زبان رسمی آن ها فارسی بود. تیموریان هم همین جور بودند.

فرهنــگ اســالمی: خــود صفویــه و قاجاریــه ُترک بودنــد، ولی زبــان مورد عالقــۀ آن ها و زبان رســمی 
دربارشان زبان فارسی بود.

کنیم. ما می بینیم  راشد: این قدمت و قدرت زبان فارسی را نشان می دهد و ما باید از آن پاسداری 
کتابی  کــه در زمــان عثمانــی و صفویه، این ارتباطات فرهنگی با قدرت وجود دارد. یکی از دوســتان 
کرده بود. 100  کتاب معرفی  که به زبان فارســی شعر سروده بودند را در این  نوشــته و 100 شــاعر ترکیه 
گفته و به زبان فارســی دیوان داشته اند. خوِد بعضی از شاهان  شــاعر ترکیه ای به زبان فارســی شعر 
عثمانــی به زبان فارســی شــعر می ســرودند، شــاهزاده ها زبــان فارســی را در مدارس یــاد می گرفتند. 
مهم تــر از ایــن مســئله، اســالم به واســطۀ زبــان فارســی در بالــکان و در شــبه جزیرۀ آناتولــی و رومّیه 
گرفتند،  کرد؛ یعنی مردم اروپای شــرقی اســالم را از اعراب یاد نگرفتند؛ اســالم را از ایرانی ها یاد  نفوذ 
کردند و اروپاییان در  که مســلمان شــده بودند و متون عربی را به زبان فارســی ترجمه  ایرانی هایی 

کردند.  کردند و از زبان فارسی استفاده  شرق اروپا از روی زبان فارسی ترجمه 
که نه تنها در ترکیه بلکه در بالکان، افراد متخصص به خوِد من می گفتند  مســئلۀ مهم تر این اســت 
که بر دیوان حافظ و گلستان سعدی نوشته شده از سودی بوسَنوی است.  یکی از بهترین شروحی 
گرفته است.  گرفته؟ از عثمانی ها یاد  کجا یاد  ســودی بوســنوی مال بوسنی است. زبان فارســی را از 
کتابخانه های  که امروز در  سودی بوسنوی زبان فارسی را یاد می گیرد و بر حافظ شرحی می نویسد 
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کردند و نسخۀ دیجیتال آن را دارند و در  ســلیمانیه موجود اســت. دوستان ما آن را فهرست نویسی 
کشمکش سیاسی، روابط فرهنگی همواره برقرار بوده است؛  کرده اند؛ بنابراین، در عین  ایران چاپ 
که غرب از صدور انقالب اســالمی داشــت، در مقابل  منتهی بعد از انقالب اســالمی، به دلیل ترســی 
انقــالب اســالمی و ایــران صف آرایی می کنند. قبل از انقالب اســالمی ما و ترکیــه هر دو در بلوک غرب 
قرار داشتیم، هر دو مجبور به همکاری در سطح رسمی بودیم؛ ولی امروز رابطۀ مردم ترکیه و مردم 

ایران رابطۀ بین دل هاست نه تنها دولت ها.

گذشــته ارتباطات به اندازۀ امروز نبوده اســت. در حال حاضر، ساالنه دو  فرهنگ اســالمی: البته در 
میلیون مسافرت از ایران به ترکیه انجام می شود.

که از ایران به ترکیه رفتند  راشد: شاید زیر 200 هزار نفر هم ساالنه از ترکیه به ایران می آیند. داوطلبانی 
در اوایل جنگ جهانی اول رفته اند، از آن طرف هم این طور بوده است. افراد متعددی به دلیل روابط 

اسالمی و فرهنگِی به وجود آمده در حال رفت وآمد بوده اند.

که در ظرف جغرافیایی تمدن اســالمی زندگی می کنیم یک ملت  فرهنــگ اســالمی: به هر حال، مــا 
هستیم و ترکیه نیز بخشی از همین ظرف است.

راشــد: بعــد از انقــالب مشــکالتی به وجود می آید، مســائل سیاســی به وجــود می آید، ولــی روابط با 
ک پارتی این روابط بهتر هم  کار آمدن حــزب آ فــراز و فرودهایــی همواره وجود داشته اســت و با روی 
کشــور وجود دارد و همکاری به صورت  شده اســت. امروز تفاهم نامه های همکاری فرهنگی بین دو 
کشــور  رســمی انجــام می گیــرد. در واقــع، رایزن های فرهنگــی متولی روابط رســمی فرهنگی بین دو 
هســتند و فعال اند و همکاری می کنند. بالطبع، ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی متولی پخش 

که از در جمله ترکیه هم فعال است. مناسبت ها و روابط فرهنگی بین المللی است 

فرهنگ اسالمی: پروفسور رمضان جزء تیم اعزامی دانشگاه مرمره به ایران بود. از ایشان پرسیدند: 
کردم، ولی اینجا  کشور دنیا سفر  گفت: »با وجود اینکه من به 20  »ارزیابی شما از این سفر چه بود؟« 
که ما یکدیگر را به خوبی درک می کنیم...«  برای من خیلی جذاب بود. یکی از دالیل آن این است 

گفت وگوی صمیمی سپاسگزاریم. در هر حال، از حضور شما در این 
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زبــان فارســی بــا تاریــخ تمــدن اســالمی چیــن روابــط جدایی ناپذیــر دارند. 
امــروزه، بیــن مســلماناِن عمدتــًا ســنی مذهــب چیــن، همچنان مــی توان 
بسیاری از آثار فارسی زبانان را یافت. مبّلغان مذهبی فارس و متون فارسی 
دین اسالم در اعتقادات دینی مسلمانان چین و حفظ فرهنگ آنان نقش 
نســبتًا عظیمی داشته اند. تمدن اسالمی در آسیای غربی اثرات بلندمدت 
خود را بر هســتۀ مرکزی تمدن اســالمی چین و بر جهت گیری توســعۀ آیندۀ مســلمانان چین ادامه 

خواهد داد.12

مقدمه
قــوم هوئــی هوئــی )hui hui( بزرگ تریــن اقلیت قومی چیــن )از 55 اقلیت قومی( بــا جمعیت حدود 
که در 31 اســتان و منطقۀ خودمختــار چین-به خصوص،  10 میلیــون نفر )در ســال 2000 م.( اســت 
کوه های  کنده هســتند. بیشــترین تمرکز اقلیت مســلمان هوئــی در جنوب  منطقۀ نینگ شــیا-پرا

مغولستان داخلی در نینگ شیا در شمال غربی چین است.
که در قرون   قــوم هوئــی در حقیقت عمدتــًا فرزندان تجار مســلمان فارس زبان و عرب زبان هســتند 

کردند. اولیۀ اسالم وارد چین شدند و با زنان چینی ازدواج 
مقالــۀ حاضــر، بــه قلــم دکتــر مــا پینگ-رئیس پژوهشــکده اســالمی هوئی دانشــکده علوم اســالمی 
کلیات ســهم و آثار تمدن ایرانی پارســی در  منطقه خود مختار هوئی نینگ شــیا نوشــته شــده و به 
بین مســلمانان چین پرداخته اســت. این مقاله از متن اصلی چینی به فارســی برگردانده می شود. 
کار رفته در مقاله، تبدیل آن از چینی  با توجه به قدیمی یا تخصصی بودن اسامی فارسی و عربی به 

1. ما پینگ، اهل اســتان جیانگ ســو، رئیس پژوهشــکدۀ اســامی هوئی دانشــکدۀ علوم اســامی نینگ شــیا،  پژوهشــگر )عمدۀ 
پژوهش های او دربارۀ قومیت هوئی شناسی، دین اسام، و نظریه های قومیتی است.

.波斯伊斯兰文明对中国伊斯兰文明的贡献及其深远影响 :2. نام چینی مقاله

سهم زبان فارسی در تمدن اسالمی چین 
 و تأثیرات بلندمدت آن1

ما پینگ2/ 
پژوهشکدۀ اسالمی 

هوئی، دانشکده علوم 
اجتماعی نینگ شیا، 
نینگ شیا، یین چوئو
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کتاب اشعة اللمعات )جامی( در متن چینی به صورت  کاری بس مشکل بود؛ برای مثال،  به فارسی 
»آی شنرتو المیارت« ثبت شده بود.

امید است ترجمۀ این مقاله بتواند مورد استفادۀ پژوهشگران داخلی در زمینه های تاریخ، تصوف، 
گیرد.  اسالم، و... قرار 

تمــدن اســالمی در چیــن از عناصر تمدن اســالمی تأثیــر پذیرفته و با سیســتم چنــد فرهنگی تمدن 
سنتی چین آمیخته شده است. طّی زمان نسبتًا طوالنی، زبان فارسی و زبان عربی در ایجاد تمدن 
کرده اند. پس از بیش از هزار ســال، با وجود اینکه  اســالمی چین نقش بزرگ و مهّم یکســانی را ایفا 
کرده، به هر حال جای پای خود را در چین محکم  تمدن اسالمی چین سختی های زیادی را تجربه 
کرده است. چین امروز کشوری با نظام سوسیالیستی است، ولی باور به دین اسالم همچنان اعتقاد 

خالصانــۀ میلیون هــا نفر چینِی مســلمان اســت و ســبک زندگی 
کشور است.  اسالمی نیز هنوز سبک مورد احترام مسلمانان این 
تمدن اســالمی در میان مســلمانان چین جهات سنتی فرهنگ 

گذاشتن نیست. کرده و این امر قابل سرپوش  دینی را حفظ 

یک. ورود اسالم به چین
بدنــۀ تمــدن اســالمی چیــن محصــول مجموعــه چندیــن عامل 
کــه میــراث فارســی تمــدن اســالمی مهم تریــِن  مختلــف اســت 
آن هاســت. ورود اســالم بــه چین بــرای اولین بار به ســدۀ هفتم 
میــالدی بازمی گــردد. طــّی دوران سلســله های تانگ، ســونگ، 
پنج گانــه ]دورۀ ملوک الطوایفی[ تا سلســلۀ یوان، غیر از عرب ها، 

کرده اند.  از ایران نیز بازرگانان، صنعتگران، نظامیان، و مبّلغان مذهبی نقش بزرگی در این امر ایفا 
پیامبر اسالم ]؟ص؟[ در شبه جزیرۀ عربستان به رسالت مبعوث شدند و اسالم سراسر آسیای غربی را 
کمی زودتر،  گسترش یافت.2  کم اسالم به هند و ترکیه و چین  کم  گرفت. از قرن یازدهم1 به بعد،  فرا
گریــز از آزار و اذیت  در قرن هشــتم، بســیاری از مســلمانان شــیعه به همراه نــوادگان علی]؟ع؟[ برای 
که در مناطق  کن شــدند؛ اما بعداً متوجه شــدند  گریختند و در آنجا ســا بنی امیه ابتدا به خراســان 

1. تمام سال ها و قروِن ذکر شده در این مقاله به میادی است )مترجم(.
کل  گنگ ای، پکن: ادارۀ  یخ روابط فرهنگی ایران و چین )فرانســه(. ترجمۀ چینی:  2. مظاهری، علی )1993(. جادۀ ابریشــم: تار

کتاب چین، 1993.

از  فــــــــــارســــــــــی  زبــــــــــــــــان 
ــی چــیــن  ــ ــالمـ ــ ــدن اسـ ــ ــم ــ ت
تفکیک ناپذیر است.
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کردنــد.1 بعدتر، تعداد  کردن هویت خــود ندارنــد و آرام آرام به چین فرار  اســالمی راهــی بــرای پنهان 
کیانگ به  نســبتًا زیادی از مســلمانان فارس راهی مناطق مختلف چین شــدند و به خصوص سین 
پناهگاه مسلمانان شیعه تبدیل شد. این تبعید شدگان شیعۀ مسلمان تمدن اسالمی را به چین 

کردند.  وارد 
که از قبــل وارد این منطقه  کیانِگ آن روز )قراخانیان( به تصّوف، شــیعیانی  بــه دلیــل اعتقاد ســین 
شــده بودنــد، از بیــم آزار و اذیــت مجدد، هویت شــیعی خود را آشــکار نســاختند و خــود را به عنوان 
کردنــد. به دلیل همین نوع مســائل، تفکر اســالمی شــیعی و تمدن اســالمی چینی  صوفــی معرفــی 

دارای روابط ریشه ای بسیار پیچیده هستند. 
نه تنهــا اســالم قراخانیــان دارای رنگ و لعاب عمیق شــیعی اســت،2 بلکه حتی چهــار مذهب اصلی 

گرچه  کبرویــه(، ا اســالمی در چیــن )جهریــه، خوفیــه، قادریــه، و 
متعلــق بــه صوفیه انــد و بــا شــیعۀ ســنتی ایــران تفــاوت زیــادی 
دارنــد، به هر حال، با پیگیری منشــأ دینی آن، می توان دریافت 
گســترش چهار بــاب اصلی چین نیز همگی با شــیعه  کــه ظهور و 
کم یا زیاد هست؛ به عنوان مثال، تئوری جهریه به  دارای روابط 
که  ابویوســف همدانی )درگذشــتۀ 1140 م.( ایرانی وابسته است 
در ایران پایه گذاری شده ولی به شکل یک دین درنیامده است. 
گیالن، پایتخت طبرســتان  گیالنی )متولد  بعــد از آن، عبدالقادر 
ایــران( در ایــران وارث و توســعه دهندۀ نظریــۀ همدانــی و باعث 
رشد بزرگ جهریه در ایران شد. به همین سبب، جهریه مجدداً 
گیالنی نام گذاری و به قادریه هم معروف شد.3  به نام عبدالقادر 

گانســو )داوانتو جانگ ِمن(،4  کبرویۀ شــهر دونگ شــیانگ در اســتان  به عنوان مثال دیگر، مذهب 
گرچه به صوفیه تعلق دارد، ولی منشــأ دینی آن شــامل عناصر بســیاری از شــیعه اســت؛5 مثاًل، در  ا
ایــن مذهــب، بــه خلیفۀ چهارم مســلمانان، علــی]؟ع؟[، احترام زیــادی می گذارند. در این مســلک 

کیانگ، 2000. کیانگ چین، جلد نخست، ارومچی: انتشارات خلق سین  یخ اسام در سین  1. تار
ق تا قراخانیان«، مجلۀ جامعۀ شرق آلمان، شمارۀ 101.

َ
ک )1951(. »از ّقرل 2.  پوری چا

3.  ما تونگ )1986(. منابع چهار مذهب اصلی اسامی چین، یین چوئو: انتشارات خلق نینگ شیا، ص 20.
4. با تلفظ大湾头张门 Da wan tou zhangmen )مترجم(.

که اصل قدیم مذهب  5.  وقتی مؤلف در تابســتان ســال 2000 برای بازدید مذهب در داوانتو به آنجا رفت، پیرمردی بیان داشــت 
آنجا ایرانی »از غرب آمده اســت.« یکی از دیپلمات های ســفارت جمهوری اســامی ایران در چین نیز از داوانتو بازدید کرده و پسر 

خود او نیز در ایران مشغول به تحصیل است )مؤلف(.

ــی چــیــن  ــ ــالمـ ــ ــدن اسـ ــ ــم ــ ت
سابقۀ هزار ساله دارد.
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ک،  کاماًل دانا و شجاع بوده و در میان آب و آتش و باد و خا که علی]؟ع؟[ فردی  اعتقاد بر این است 
کبرویه )داوانتو جانگ ِمن( همچنین به  آتــش را اداره می کرده و پدری باهوش بوده اســت. مذهــب 
که شیعیان مروج آن هستند ایمان دارند، برای مراسم روز  ظهور امام مهدی]؟ع؟[ )منجی جهان( 
کرده و به زبان فارســی1 ]با همین  عاشــورا ارزش زیــادی قائل انــد و در آن روز قبــای بلند ســبز به تــن 

گوش فرا می دهند.3 تلفظ[  خطبه می خوانند و به آموزه های تفسیر2 ]با همین تلفظ[ 
گروه هایی از مســلمانان شــیعه مذهب در چین )مثل تاجیک های تاشــقرقان(4 در ســین  به عالوه، 
که همگی شیعۀ اسماعیلی هستند. طبق آنچه مرقوم شده، تاجیک ها در قرن  کیانگ حضور دارند 

1. با تلفظ 法尔西语 Fa er xi yu )مترجم(.
2.  با تلفظ太服西勒 Tai fu xi lei  )مترجم(.

یۀ اســامی در چین )داوانتو جانگ من(، تیان جین: انتشارات سنت تیان جین، ص  3.  ما شــی یینگ )1991(. شــجره نامۀ کبرو
.67

塔什库尔干 Tashi kuergan .4

اسالم در سین کیانگ با تشیع رابطه دارد.
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گرویدند. در اواخر سلســلۀ  10 م. به اســالم ایمان آورده و در قرون 16 تا 17 م. به مذهب اســماعیلی 
مینگ و اوائل چینگ، در چین فردی به نام ســعید ســورالدین 70 نفر را از ایران با خود به مناطق 
کرد. وی با توان باالیی شــروع به نشــر  کوه های پامیر آورد و خود را به عنوان »ســعید خان« معرفی 
کرد و با اســتفاده از حمایت حکومتی سلســلۀ وقت، به آرامی عالقۀ تاجیک ها را  مذهب اســماعیلی 
بــه ایــن مذهب بــر انگیخت. البته دربــارۀ روند رواج این مذهــب بین تاجیک هــا دو نظریۀ دیگر نیز 
وجــود دارد: یکــی اینکــه شــرف الدین ایرانــی آن را نشــر داده، و دیگری آنکــه عبدالولــی ایرانی اقدام 
کدام صحیح اســت، بــه هر حال نقش عمیق  کرده اســت. این دو نظریه، جدا از اینکه  بــه ترویــج آن 

ایرانی ها را نشان می دهد.1
طبــق بررســی ها، در دوران سلســله های ســونگ و یــوان، تعــداد زیــادی از بازرگانــان فــارِس مقیــم 

شــهر چوانژو2 ]شــهر زیتون[ از شــیراز، خراســان، اصفهان، تبریز، 
هرمــزگان، و ســایر مناطــق ایــران آمــده بودنــد.3 مســجد شــهر 
چوانــژو در ســال 1131 م. توســط یــک ایرانــی از ســاناوی )بنــدر 
ســیراف امروزی(4 به نام نجیب مظفرالدین ســاخته شده است. 
مســجد اصحــاب واقــع در خیابــان تونــگ هــوای قدیمی تریــن 
که در سال 1009-1010 م. بنا شده است.  مســجد این شهر اســت 
کتیبه های یافت شــدۀ مربوط به آن دوره نشــان می دهد فردی 
اهل شیراز ایران به نام احمد بن محمد قدسی5 در سال 1310-
کتیبه به زبان  کــرد. روی  1311 م. مســجد اصحــاب را تجدید بنا 
چینــی هــک شــده: »مذهــب علــی ]یعنــی شــیعه[ را ببخــش.«6 

1.  وانگ شــو لی )1982(. اعتقاد دینی تاجیک های ســین کیانگ-دین اســام در چین، یین چوئو: انتشــارات خلق نینگ شیا، 
ص 431.

泉州 Quan zhou .2
3.  ِچن دا ِشنگ )1982(. »دربارۀ سواالتی پیرامون بررسی دین اسام در شهر چوانژو در اواخر دورۀ سونگ«، اسام در چین، یین 

چوئو: انتشارات خلق نینگ شیا، ص162.
کنگان استان بوشهر. 4.  شهر باستانی سیراف/صیراف/سیراب واقع در شهرستان 

یاد اشــتباه مؤلــف بوده، زیــرا در منابــع چینی دیگــر همه با نام »قدســی«  کــه بــه احتمــال ز 5.  در متــن مقالــه »قدهــان« ذکــر شــده 
http://am- :گ شــخصی خود دارنــد. )رک ذکــر شده اســت. دکتــر علی محمد ســابقی مقالــه ای با موضوع همین مســجد در وبا

)sabeghi.blogfa.com/post-9.aspx

ی جی، چن دا شــنگ )1983(. »بررســی آثار باســتانی مسجد جوانجو«، تحقیق و بررسی دین اسام در چوانژو، فوژو:  6. جوانگ و
انتشارات خلق فوژو،  ص 105.

سونگ  سلسلۀ  دوران  در 
ــادی  ــ زیـ تـــعـــداد  ـــوان،  ــ ــ ی و 
ــراز،  ــیـ شـ از  ــان  ــ ــان ــ ــازرگ ــ ب از 
خراسان،  تبریز،  اصفهان، 
چــیــن  بـــــه  ــان  ــ ــزگـ ــ ــرمـ ــ هـ و 
مهاجرت کردند.

http://am-sabeghi.blogfa.com/post-9.aspx
http://am-sabeghi.blogfa.com/post-9.aspx
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که  گنبدی با پایۀ مربعی و ســطح دایره ای شــکل دارد  آرامگاه مقدس لینگ شــان در شــهر چوانژو 
این نوع بنا پیشتر از خراسان ایران آمده است1. طبق شجره نامه های خانوادگی، اجداد هوئی ها با 
گئو )guo( در شــهر چوانژو مســلمانان شیعۀ فارس هســتند. در اواخر سلسلۀ سونگ  نام خانوادگی 
و اوایل یوان، شــهر چوانژو شــاهد چندین تنش بین مسلمانان بود: ابتدا سیف الدین امیرالدین بر 
کشتار امیرالدین و یارانش  کنترل خود درآورد و سپس ناوونی به  خانوادۀ پو پیروز شد و چوانژو را به 
کرد و در آخر، جین جی را به قتل رساند و در خاتمه، خانه، مسجد، و قبرستان آن ها را ویران  اقدام 
کرد2. به همین دلیل، از تعداد زیادی مساجد قدیمی در اوایل همان زمان، فقط یکی از آن ها برای 

بعد باقی ماند.
کنــون بــا نــام خانوادگی دینــگ در شــهر ِچن  کــه ا ضمنــًا، قــوم چنــد ده هــزار نفــری قومیــت هوئــی 

َدی شهرســتان چوانــژو )اســتان فوجیــان امــروزی( زندگــی مــی 
که بیــان می کند آنــان از نوادگان ســید اجل   کننــد مدرکــی دارند 
کــه بــه چوانــژو تبعیــد شــد، و نــام  شــمس الدین عمــر3 هســتند 
گســترش یافتند. البته  خانوادگــی دینگ را برگزیدند و تا به امروز 
امــروزه خانواده هــای دینــگ در این شــهر با تغییرات بســیاری از 
گاهی هــا، اعتقــادات دینــی، و همچنیــن فرهنگ و رســوم  نظــر آ

خود مواجه شده اند.
کــه همه اطالع دارند، بخش اعظم مســلمانان چین  همان طــور 
سنی مذهب هستند؛ ولی در زندگی اجتماعی هر یک از مناطق 
اســالمی چیــن، به طــور واضح، آثار زیادی از شــیعیان مســلمان 
ایرانــی وجــود دارد؛ بــه طــور مثــال، مناطــق اصلــی قبلــی چیــن 

]جونگ یوان[4 و مناطق شــمال غرب چین در تعلیمات اســالمی خود برای زبان و ادبیات فارســی 
گانســو، نینگ شــیا، و  کالســیک اهمیــت زیــادی قائــل هســتند. در مناطق شــمال غــرب چین، در 

1.  ِچن دا ِشنگ، همان.
2. همان.

گمارده  3. سید اجل شمس الدین بخاری نخستین فرماندار ایالت یون ناِن چین بود و از سوی دودمان مغولی یوآن به این سمت 
ی ایرانی تبار و اهل بخارا بود. ســید اجل شــمس الدین که عمر نام داشــت در سال 1211 متولد و در سال 1279 درگذشت.  شــد. و
در ســال 1297، امپراتور دودمان یوان لقب شــاه جونگ هوی ســیان یانگ را به او بخشــید و مردم او را شــاه ســیان یانگ خواندند. 

یکی پدیای فارسی/ مترجم(. )و
4. منطقــۀ 中原地区 اشــاره بــه منطقــۀ مرکــزی باســتانی و منشــأ تمــدن قــوم هــان دارد که اســتان هنان امــروزی چیــن مرکز آن 

یکی پدیای چینی و دانشنامۀ بایکه/ مترجم(. بوده است. )و

ــژو در  ــوانـ مــســجــد شــهــر چـ
ــوســط  ت م.   1131 ســـــال 
نــجــیــب مـــظـــفـــرالـــدیـــن-از 
ــراف- ــ ــی ــدر ســ ــ ــن ــ اهــــالــــی ب
ساخته شده است.
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گنبد1 آرامگاه هــای افراد مقدس خــود می پردازند.  چینــگ هــای، هرکــدام از مذاهب به حمایــت از 
کلمۀ »نیــت« ]乜贴 Nie tie[ اســتفاده می کنند و  آن هــا هنــگام نمــاز، بــرای ادای قصد بیشــتر، از 
به مراســم روز عاشــورا اهتمام می ورزند. مردم شــهر لین شــیا در این روز به عبادت پرداخته و روزه 
گندم، جو، حبوبات، و ذرت سوپ درست می کنند. زنان مسلمان برای بزرگداشت  می گیرند و نیز با 
فاطمــه]؟اهع؟[ ]همســر[ علــی]؟ع؟[، در چهاردهم ماه رمضان هر ســال، همه در مســجد یادبود برگزار 
می کنند. آنان فرزندان خود را بیشــتر علی، حســن، حســین، فاطمه، و ســایر اســامی افراد مقدس 

کــرده و  شــیعه نــام می نهنــد. مســلمانان از علــی]؟ع؟[ حمایــت 
بســیاری در خانه هــای خــود تصویــر شمشــیر دو لبــۀ او را آویزان 

می کنند. 

2. اهمیت نقش علمای اسالمی پارس بر ترویج اسالم در 
چین

بزرگ غربی2 )پیر3 یا ولی4 یا قطب5( ایرانی6 در ترویج دین اسالم 
کرده اســت.  در مناطق شــمال غربی چین نقش عمده ای را ایفا 
گنبدهای ]آرامگاه[ چند تن  در مناطق شمال غرب چین، هنوز 
از »اولیای غربی« فارس وجود دارد و در بین مردم نیز بسیاری از 
کرامات این اولیاِی از غرب  کلمــات ]با همین تلفظ[7 و نقل قول 

آمده رایج است.
گانســو یکی از محل های سکونت مســلمانان شــمال غرب چین است. بر  شــهر لین شــیا در اســتان 
اســاس متــون تحقیقاتــی و آنچه بین مردم مشــهور اســت، در آنجا بســیاری از آثار فعالیــت »اولیای 

گنبــد و قبــۀ خــاص خود  یــه، و...( دارای شــکل و شــمایل  یــه، قادر کبرو 1. هرکــدام از مذاهــب اســامی چیــن )جهریــه، خوفیــه، 
هســتند. گنبــد در بیــن آن هــا گونگ ِبــی )拱北 Gong bei( تلفظ می شــود که ظاهرًا از گنبد فارســی یا قبۀ عربی بــه چینی انتقال 

کرده است. پیدا 
کــه از منطقۀ خاورمیانه بــه چین می رفتند  2. بــا توجــه بــه قرار داشــتن ایــران و مناطق عربــی در غرب چین، علمــا و اولیای دینی 

که در زبان چینی به آن 西来上的人Xilai shangde ren می گویند )مترجم(. این چنین نامیده می شدند 
辟尔 Pier .3
卧里woli .4

固土布 gutibu.5
6. جهت سهولت، در متن مقاله از عبارت »اولیای غربی« به جای »بزرِگ از غرب آمده« استفاده خواهد شد )مترجم(.

克拉麦提 ke li mai ti.7

در  عــــاشــــورا  روز  ــراســــم  ــ م
شــهــرهــای لــیــن شــیــا بــرگــزار 
می شود.
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کــه برخی از آنــان از مبّلغان اســالمی  گنبــد آرامگاه هــای ایــن اولیا وجــود دارد،  غربــی« و همچنیــن 
که به »گنبد یو بابا«1 هم معروف  گنبد های قدیمی در داخل شــهر لین شــیا،  بوده اند؛ مثاًل، یکی از 
اســت، بــه مذهب قادریۀ صوفیان متعلق اســت و صاحــب بقعه فردی به نام فکور حافظ2 اســت.3 
گنبــد تنگه تانگ وانگ شــی4 در منطقــۀ خودمختار دونگ شــیانگ واقع در لین شــیا  مثــال دیگــر، 
که طبق  گنبــد نیز متعلــق به فرقۀ قادریه بــوده و نام صاحب قبر محمد حنفیه5  اســت  اســت. ایــن 
داســتان ها نســل ایرانی دارد و در دورۀ ســونگ و یوان به چین آمده است. در آن منطقه سیل های 
عظیمی جاری می شــد، این »ولّی غربی« دســتور داد تا مســلمانان آنجا با هم رودخانه ای ]فصلی، 

 榆巴巴Yu baba .1
费 2.  متأســفانه تاش مترجم برای یافتن بخش اول اســم اصلی فارســی بی نتیجه ماند. به هر حال، با حروف چینی به صورت

格勒哈非兹 و با تلفظ fei ge le ha fei zi است )مترجم(.

یخ مذاهب اسامی چین و نظام مذاهب اصلی، یین چوئو: انتشارات خلق نینگ شیا. 3. ما تونگ )1983(. تار
唐汪石峡口拱北 tangwangshi xiakou gongbei .4
穆罕默德·罕乃非格 muhanmode hannaifeige .5

گنبد تنگه تانگ وانگ شی در منطقۀ دونگ شیانگ مقبرۀ محمد حنفیه نامی است که اجداد او از ایران امروز 
به چین مهاجرت کرده بودند.
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کنند تا سیل به تدریج آرام شود. بعد از آن، مسلمانان آن  مسیل[ برای هدایت سیل به تنگه ایجاد 
کردند.1  گنبدی مخصوص احداث  منطقه برای یادبود این »ولّی غربی« 

کانگ له در نینگ شیا است. این مسلک فارس نیستند،  کبرویه در شــهر  مورد دیگر شــاخۀ مفتیان 
کلمۀ »مفتی« را نیز وی برای این مســلک  ولــی اســتاد اعظــم آن ها یک مبّلغ بــا ملیت ایرانی بوده و 
که از قدیم به یادگار مانده اســت، از منظر  کشــیدن مفتی ها هم،  برگزیده اســت. حتی عادت قلیان 
که اســتعمال دخانیــات ندارنــد غیر عادی بــه نظر می رســد؛ ولی  مســلمانان مناطــق شــمال شــرق 
کشیدن از رسوم ایرانی هاست.2 امروزه  که قلیان  که با فرهنگ ایرانی آشنا هستند می دانند  کسانی 

کنیم،  به هر جای ایران برای بازدید برویم به راحتی می توانیم عالقۀ ایرانی ها به قلیان را مشــاهده 
کشــیدن در آن زمان از طریق این  که حتی در هر شــهِر ایــران قلیان خانه وجود دارد. قلیان  طــوری 

1. همان.
2. همان.

در مدارس اسالمی، مسلمانان چینی با زبان و ادبیات فارسی نیز آشنا می شوند.



شمارۀ 55-56 / آذرـ دی 1397

  بازگشت به فهرست
104

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

مبّلغ ایرانی به مســلک مفتی ها انتقال یافته؛ ولی چون این امر بین مســلمانان چین بســیار اندک 
اتفاق می افتد، این مسئله موجب بحث بین آنان شده است. 

کبرویه( در داخل  گنبد ]بقعــه[ ای در محوطۀ خانوادۀ بــی1 )متعلق به مذهــب  مــا زونگ ِشــنگ بــا 
شــهر لین شــیا، با نام اسالمی عبدالرحمن، متولد سال سیزدهم امپراتور مینگ چونگ ِجن2 )سال 
کانگ شی3 )سال 1719( قرار دارد. پدر ما زونگ ِشنگ  گذشته سال هجدهم امپراتوری  1640(  و در 
کــه در اواخر دودمــان مینگ بــرای ادای خراج به چیــن رفته و در بنــدر تحصیلی  یــک فــارس بــوده 
ک سپرده  چانگ آن4 اقامت می گزیند. ما زونگ ِشنگ بعد از رحلت در محوطۀ خانوادگی بی به خا
گانســو، منطقۀ خودمختــار تبت، در  گنبــدی در آنجــا بنــا می شــود.5 در جنوب  شــده و از همیــن رو 
گنبد  کانگ له دهکدۀ لیانلو یک  شــهر النتن جاده با جیائو شــیانگ روســتای ما6 در نزدیکی شــهر 

گفته می  که ســال ساخت آن مشــخص نیست، ولی  وجود دارد 
که بنای اولیه بعد  گنبد قطب اســت. چنین نقل می کنند  شــود 
از رحلــت موهویینجین7-مبّلــغ ایرانــی صوفی-توســط مــردم 
چانگ چوان شــهر لین تان ســاخته شــد و در حال حاضر اتاقک 

گنبد یادبود است. شش ضلعی 

ســه: تأثیــرات عمیق زبــان و متــون دینی فارســی بر تمدن 
اسالمی چین

گشــودن روابط با آســیای میانه  در زمــان دودمــان مینگ، برای 
گوان و هوئی تونگگوان، دارالترجمۀ هوئی  و غرب آســیا، در ســی 
هوئــی ]بــرای زبــان فارســی[ راه انــدازی شــد. دارالترجمــۀ هوئی 

کلمات چینی-فارســی برای آموزش زبان فارســی بود.  هوئی در آن زمان تنها مکان معادل ســازی 

毕家场 bi jia chang .1
یکی پدیای فارسی/ مترجم( 2. امپراتور مینگ چونگ جن، آخرین پادشاه دودمان مینگ، درگذشتۀ سال 1644 )رک: و

ک چین )در پکن( به  که در خا کانگ شــی-چهارمین امپراتور دودمان چینگ-اولین امپراتور این سلســله بود  3.  امپراتور چینگ 
یکی پدیای فارسی/ مترجم(. که توانست تمام چین را تحت سلطۀ خویش درآورد )و دنیا آمد و دومین امپراتور این سلسله بود 

长安大学习巷 changan da xuexi xiang .4
5. ما تونگ )1991(. ویژگی های پایه ای مسلمانان شمال غرب چین، النژو: انتشارات دانشگاه النژو.

临潭县八角乡路麻 .6
7.  متأســفانه تاش مترجم برای یافتن اصل اســم فارســی نتیجه ای نداشت. به هر حال، این نام بدین صورت ضبط شده است: 

穆乎引吉尼 )که تلفظ آن mu hu yin ji ni می شود(.

ســــعــــدی-شــــاعــــر بـــــزرگ 
در  کاشغر  ــان-از  ــی زب ــارس پ
چین بازدید کرده است.
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که در زمان سلسلۀ مینگ و یوان  کرده اند  گمان  کتب،  محققان معاصر، بعد از تجزیه و تحلیل این 
که  کشــورهای عربی بوده اســت؛1 در حالی  روابط چین و فارس بســیار بیشــتر و نزدیک تر از روابط با 
کامــاًل متفاوت  ایــن بــا هدف حکومت بــرای روابــط اقتصادی-فرهنگی بین المللــی و آموزش زبان 
اســت. آمــوزش زبان فارســی و تحقیــق و پژوهش آن، برای مــردم قومیت هوئی چیــن، عمدتًا برای 

که تا امروز نیز ادامه دارد. تحصیل امور دینی بین خود و با هدف خدمات آموزشی دینی بوده 
کنون تعداد طالب علوم  متون دینی فارســی در آموزش دینی اســالمی در چین ســهم بزرگی دارد. ا
دینــی مســلمانان چیــن ده ها هزار نفر اســت و در هنگام تحصیل علوم دینی، در مواد درســی دینی 
کم نیستند؛ مثل تفسیر روح البیان، تفسیر حسینی، مرتبة، مثنوی،  مورد اســتفاده، متون فارسی 
لوایــح، خطب، اربعون ]حســام الدین[،  اشــعة اللمعــات ]جامی[، مرصاد ]العبــاد[، مقصود الکالم، 

دیوان حافظ، و گلستان.
به خصــوص، زنان مســلمان مناطــق اصلی قبلی چیــن ]جونگ 
یــوان[ همــواره ســنت برگــزاری مــدارس بانــوان را داشــته اند. در 
اواخــر دورۀ مینــگ و اوایــل چینــگ، »مــدارس بانــوان و آموزش 
دینی زودهنگام زنان عمدتًا توجه زیادی به آموزش زبان فارسی 
داشــتند.2 بانوان آن روز برای آموزش زبان فارسی از مواد درسی 
که  کردنــد. در مرحلــۀ اول زبان عربــی بود  فارســی اســتفاده مــی 
عمدتًا شــامل حــروف الفبای عربــی، صرف و نحو پایــه، و دانش 
مبانی اعتقادی می شــد؛  اما وقتی به مرحلۀ باالتر می رســیدند، 
همه از متون فارســی استفاده می کردند. در مناطق اصلی قبلی 
چیــن، مســاجد بانــوان اقدام به آمــوزش و پــرورش آخوندهای3 

کتب از متون دینی را می خوانند )برای آخوند خانم شدن باید به حداقل  خانم می کنند: ابتدا پنج 
گیری متون دینی  کتاب از متون دینی فارسی فرامی گیرند )مثل فرا محدوده برســند(، ســپس چند 
آخوندهــای مــرد(، و بعد از اتمام آموزش به صالحیت آخوند شــدن رســیده و می توانند قبای بلند4 
که  کننــد. پنج متن دینــِی پنج بخش فارســی آخوندهــای زن محلی متــون بانوان یــا متونی  بــر تــن 

1. یانگ َجن وو )1996(. فرهنگ زبان هوئی، یین چوئو: انتشارات خلق یین چوئو.
کتاب و دانش. کتابخانۀ زندگی  یخ مساجد زنان چین، پکن:  2.  شوئی جینگ جون، یا شائوکه )2002(. تار

کار می رود. 3.  واژۀ آخوند از فارسی به چینی انتقال یافته )با عبارت 阿訇ahon  یا 阿洪ahong( و برای روحانیان مسلمان به 
挂帐/挂账 guazhang.4

ادبیات  در  فارسی  گــان  واژ
مــســلــمــانــان چین  دیـــنـــی 
فراوان دیده می شود.
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زنان می خوانند نامیده شده اند.1 اینکه چرا متون دینی فارسی به متون بانوان تبدیل شده است، 
بــه احتمــال زیاد، با اخذ عمدۀ زبان فارســی توســط مســلمانان مناطق اصلی مرتبط اســت. برخی 
تحلیلگــران معتقدنــد نخبــگان قــوم هوئــی چیــن در اواخــر دورۀ مینــگ و اوایــل چینــگ تبدیــل 
کردنــد. در شــرایط آن زمان، خواندن متون دینی فارســی  اصطالحــات فارســی بــه چینی را تکمیل 
برای بانوان نســبتًا آســان تر بود و به همین ســبب به ســنت تحصیل تخصصی متون دینی فارســی 

برای آموزش بانوان تبدیل شد.2
که نویسندۀ ادبی بزرگ جهان، شاعر مشهور ایران، سعدی،  کنیم  بهتر است به این نکته نیز اشاره 
کاشغر چین آمده است. بوستان و گلستان او )ترجمه شده3 به چینی با نام  در طول حیات خود به 
گلستان به چین )از زمان سلسلۀ مینگ  ِجنجینگ هوایوان4(  شاهکار مشهور جهانی است. ورود 
که طــالب دینی  کتاب درســی اســت  کنــون مهم ترین  تــا بــه امــروز( 400-500 ســال پیشــینه دارد: تا
مســلمان از ادبیــات فارســی می خواننــد، و حتــی در نظر مســلمانان قوم هوئی و دیگــر قومیت های 
کتاب مقدس نگریســته می شــود. اثر ســعدی بر ده ها میلیون مســلمان  شــمال غرب چین به منزلۀ 

گذاشته و همچنان اثر می گذارد.  چینی اثر 
تــا امــروز، تعداد زیادی از واژه های فارســی در میان مســلمانان چین باقی مانده اســت. برای مثال، 
کلماِت خدا، بانگ ]اذان[، آب دست ]وضو[، دستار ]عمامه[، دوست، دوستان، بنده،  می توان به 
پیشــین ]نماز ظهر[، دیگر ]نماز عصر[، شــام ]نماز مغرب[، خفتن ]نماز عشاء[، دوشنبه، سه شنبه، 
که از حّد شمارش  کرد  گناه، خاوند،5، پیراهن، شوم، و...6 اشاره  چهارشنبه، پنجشنبه، یکشنبه، 

ج است. خار
در مناطق اصلی چین قدیم در شــاندونگ، هبی، و هنان، مســلمانان هنگام ازدواج برای خواندن 
نکاح ]با همین تلفظ[ و همچنین برای ایســتادن برای مراســم دفن از متون دینی فارســی استفاده 

می کنند. 

1. شوئی جینگ جون، همان.
2. همان.

کتــاب گلســتان توســط اســتاد اعظم هو ِدنــگ ژوئــو )胡登洲hu dengzhou( )1522-1579( در سلســلۀ مینــگ به عنوان   .3
کتاب دینی رده بندی شد.

真境花园 zhenjing huayuan .4
که صاحب و بزرگ خانه باشد )لغت نامۀ دهخدا(؛ خداوند، صاحب )فرهنگ معین(. در بین  5.  خاَوند مخّفف خداوند است 

کار می رود )مترجم(. یاست به  کلمه بیشتر برای متولی مسجد و ر مسلمانان چین این 
ی(، دشــمن، بــار خدایا، دوزخ،  6. ماننــد: بامــداد )نمــاز صبــح(، بیمار، دادن )بــرای قبول ازدواج از طرف خانواده دختر و دادن و

).当代文学典藏丛书:کتاب های ادبیات معاصر قوم هوئی وبال، و... )رک: مجموعه 
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چهار: سایر اثرات عمیق تمدن اسالمی پارسی
گوهرشناسی، ادویه شناسی،  گیاه شناســی،  تمدن اســالم پارســی بر علم نجوم، پزشــکی، معماری، 
و ســایر جهات علمی چین ســهم عظیمی داشته اســت. پیشــتر، در اواخر دودمان تانگ و سلســلۀ 
کروباتیک،  پنج گانه، شاعری چینی شده )که در زمینۀ رقص، نقاشی، مجسمه سازی، نقش نگاری، آ

کن سیچوان بود( به نام لی ]هه[1 از ایران آمده بود. و ِسحر فعالیت داشت و سال ها سا
تمدن اسالمی پارسی-عربی بر زندگی دینی، زندگی اقتصادی، و زندگی اجتماعی مسلمانان چین 

گذاشته و ضرورتًا در آینده نیز ادامه خواهد یافت. تأثیر عمیق و بلندمدت 

یکی پدیا/ مترجم(. 1.  لی هه )چینی:李賀( شاعر درباری چینی در اواخر عصر امپراتوری تانگ بود. او شاعری خیالباف بود )و
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عشق و عرفان در آثار رهی معیری
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شــعر از شــعور و شــعور از عشــق بــه خداونــد نشــأت و سرچشــمه می گیــرد؛ 
کــه مقتضای آن عشــق و عقیده به پیامبــران او؟مهع؟-و  عشــق بــه خداوند 
ک و مطهر ایشــان؟مهع؟. این  به خصــوص، ســرور تمامی پیامبــران، حضرت محمد؟ص؟، و خاندان پا
کنار  گوشه و  کتمان  شــدنی نیســت و از  شــور و مســتی و عشــق و آشــفتگی خردمندانه به هیچ وجه 
که به ظاهــر اختصاصًا  زندگــی و دیــوان و واژه هــای یک شــاعر اعــالم حضور می کنــد. حتی شــاعرانی 
بــه موضوعــات دینــی و مــدح و مرثیۀ خانــدان نبــوت؟مهع؟ نپرداخته باشــند از این قاعده مســتثنی 
گفته باید با عشــق و با نام خداوند شــروع شده باشد.  که شــاعر در تاریخ بشــر  نیســتند. اولین بیتی 
دواوین قطور شاعران شعر فارسی، از ابتدا تا امروز، همواره از عشق معشوق ازلی و پیامبران برگزیدۀ 
که هر یک از نام هایش اســم  کردن دیوان به اســم پرورگار،  او و نیز ائمه؟مهع؟ روشــن بوده اند. متبرک 

اعظِم عشق است، ازقدیم در شعر فارسی رواج داشته است؛ مانند:
حکیم ابوالقاسم فردوسی

ِخــرد و  جــان  خداونــد  نــام  برنگــذردبــه  اندیشــه  برتــر  کزیــن 
نــام و خداونــد جــای رهنمــایخداونــد  روزی ِده  خداونــد 
گردان ســپهر کیــوان و  مهــرخداونــد  و  ناهیــد  و  مــاه  فروزنــدۀ 
گمان برتر اســت پیکرســتز نام و نشــان و  َبرُشــده  نگارنــدۀ 
را آفریننــده  بیننــدگان  را بــه  بیننــده  نبینــی، مرنجــان دو 

گنجوی حکیم نظامی 

ک ضعیــف از تــو توانــا شــده ای همه هســتی ز تو پیدا شــده خــا
تویــی نپذیــرد  تغّیــر  وآن که نمرده است و نمیرد تویی آنچــه 
ملــک تعالی و تقدس تو راســت ما همه فانی و بقا بس تو راست
گویای تــو، خاموش ِبه هرچــه نــه یــاد تــو، فرامــوش ِبــه هرکــه نه 

گاه« و  که »دِل زنده و جاِن آ گرفتن حاجات خود،  گاهی هم با قسم دادن پرورگار دو جهان برای  و 
نام و دوام در شعر است، این گونه می ُسراید:

رضی الدین آرتیمانی

بــه عقل آفرینــان دیوانــه اتالهی به مســتان میخانه ات
ِده بــه میخانــۀ وحدتــم راه ِده گاه  آ جــان  و  زنــده  دل 

احمد شهریار
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که در نثر نیز مرســوم بوده است. چه مثالی می توان بهتر از نوشتۀ سعدِی  این روش نه تنها در شــعر 
کتاب همیشــه گلستان چنین می فرماید: »مّنت خدای را عّز و جل  که در دیباچۀ  ُمعجزَبیان باشــد 
که فرو می رود ُممّد حیات  که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی 
ح ذات؛ پس در هر نفســی دو نعمت موجود اســت و بر هر نعمت ُشــکری  اســت و چون برمی آید مفّر

واجب.«
که برآید کز عهدۀ شکرش به در آید از دست و زباِن 

گرامی چه  کــه قــرآن را بــه 14 روایــت خوانده، در رابطۀ قلبــی خود با خداوند و رســول  لســان الغیب، 
ُدّری ُسفته است:

چه کنم؟ حرِف دگر یاد نداد استادم!نیســت بر لوِح دلم جز الِف قامِت یار

کائنات برده، چنین می گوید: و سعدِی بهترین ُسرا، بهترین هایش را به ارمغان سرور 

محمــد جمــال  از  ماَنــد  فــرو  محمــدمــاه  اعتــدال  بــه  نباشــد  ســرو 
کمال و منزلتی نیســت محمــدقــدر فلک را  کمــال  بــا  قــدر  نظــر  در 
کســی بــه قیامــت محمــدوعــدۀ دیــدار هــر  وصــال  شــب  ســری  اَ لیلــۀ 
محمــدآدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی ِظــالل  در  مجمــوع  آمــده 
گیتی مجال همت او نیســت محمــد...عرصۀ  مجــال  نگــر  قیامــت  روز 

که شاه بیِت این غزل محمدی است می گوید: و بیت آخر 

کنــی و جوانی گــر عاشــقی  عشق محمد بس است و آل محمدســعدی ا

ک و مطهر ایشان؟مهع؟ هزاران بیت نوشته شده و خواهد شد،  در مورد عشق پیامبر؟ص؟ و خاندان پا
کــه در ایــن مختصــر مجــال ذکر همۀ آن ها را نداریم. ایــن روش از ُقدما به شــاعران معاصر ما به ارث 
رســیده و هر یک از این شــعرا، به نوبۀ خود و با رنگ و آهنگ منحصر به فرد، زبان ســتایش در مدح 
گشوده اند و بعضًا زندگی شعری خودشان را به همین موضوع اختصاص  خداوند و معصومین؟مهع؟ 

داده و هرگز قدمشان را از این دایرۀ نور بیرون نگذاشته اند. 
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گرِو پرداختن به مسائل دینی  شــاخه ای دیگر از این عشــق به خدا و رســول؟ص؟ و آل رســول؟مهع؟ در 
که شــاعر را از خیل هرزه ســرایان به ســمِت آن دســته از شــاعرانی ســوق  و مذهبی و اخالقی اســت، 
که شعر را ابزاری برای اهداف بزرگ و الهی دانسته و آن را برای هدایت و حمایت از انسان  می دهد 

گمراهان به جملۀ اهل ایمان می رساند:  کار می برند و شاعر را از زمرۀ  و انسانیت به 
ذیَن 

َّ
م َیقولوَن ما ال َیفَعلوَن إاّل ال ُ ِ واٍد هَییموَن َو أّنَ

ّ
ُکل م ف  ُ ِبُعُهم الغاُووَن أَل َتَر أّنَ ــَعراُء َیّتَ

ُ
َو الّش

موا 
َ
ذیَن َظل

َّ
ُم ال

َ
وا ِمن َبعِد َما ُظِلموا َو َســَیعل َکثیًرا َو انَتَصر وا اهلَل  َکر آَمنوا َو َعِملوا الّصاِلاِت َو َذ

ٍب َینَقِلبوَن. 
َ
أّیَ ُمنَقل

که آنان در هر وادی ســرگردان اند و  گمراهــان پیــروى می کنند. آیا ندیده اى  و شــاعران را 
کارهاى شایسته  که ایمان آورده و  کسانی  که انجام نمی  دهند؟ مگر  چیزهایی می گویند 
گرفته اند یارى خواسته اند.  کرده و خدا را بسیار به یاد آورده و پس از آنکه مورد ستم قرار 
کدام بازگشــت گاه بــر خواهند  کرده انــد به زودى خواهند دانســت به  که ســتم  کســانی  و 

گشت )شعراء: 227-224.(

رهی معیری، با وجود اینکه بیشــتر به عنوان غزل ُســرا معروف است، از این قاعده مستثنی نیست. 
کم نیســتند اشــعار و ابیات  کنار غزلیات عاشــقانه و شــعرهای اجتماعی،  در مجموعه های رهی، در 
کــه بعضــًا به موالی متقیان حضــرت علی؟ع؟ و حضرت رضا؟ع؟ اختصــاص یافته اند؛ و  عارفانــه ای 
برخــی دیگــر، دربــارۀ ادبیات دینی و اجتماعــی، با تلمیحات مذهبی یا پند و انــدرز، روح مخاطب را 
نــوازش می دهنــد. دیــن یعنی همــان اعتقاد و باور داشــتن به یکتایــی و احدیت خداوند، دوســت 
ک و مطهر ایشــان، انس با قرآن و متون مذهبــی، و امر به معروف و  داشــتن پیامبــرش و خانــدان پا

نهی از منکر. 
اشــعار رهی معیری را می توان از چند جهت مورد بحث و بررســی قرار داد: الف( اشــعار عرفانی؛ ب( 
گان و تلمیحات  ک و مطهر ایشان؛ ج( اشعار با واژ گرامی اسالم؟ص؟ و خاندان پا اشعار در مدح رسول 

مذهبی؛ د( اشعار اخالقی-تعلیمی-تربیتی مشتمل بر پند و اندرز.

الف. اشعار عرفانی
گر نه با زبان، با قلب خود روِز هزار  که ا کیســت  که در زندگی خود مدیون خداوند نباشــد؟  کیســت 
ُكم؟« بلی  ّبِ که هر نفســش در جواب پاســِخ »ألســُت ِبَر کیســت  مرتبه شــکر نعمت او را به جا نیاورد؟ 
کدام یک از  گر بخواهد،  کند؟ حتــی ا کفران  کتمان و  نباشــد؟ انســان چگونــه می تواند این نعمت را 
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کدام یک از  بــاِن.« )پس  ا ُتَكِذّ
ُ

ك ِبّ کند؟ »َفِبــأِیّ آالِء َر گــون خداوند را می توانــد انکار  گونا نعمت هــای 
نعمت هاى پروردگارتان را ُمنکرید؟/ سورۀ رحمن، آیۀ 13.(

که شعر هم از بهترین نعمت های خداوند است برای اهلش؟ احادیث فراوانی در  مگر نه این است 
تأیید شعر به دست ما رسیده اند، از جمله اینکه:

 َمَعک. )پیامبر؟ص؟ به حسان بن ثابت 	 
َ

 اهلِل ِلّســان بن ثاِبت: أِهج امُلشِرکنَی َفإّنَ َجبَرئیل
ُ

 َرســول
َ

قال
که جبرئیل با توست.«(  کن  فرمود: »مشرکان را هجو 

.... )و فرمود: »برخی شعرها حکمت است....«(	 
ً
كا

َ
عِر ل َعنُه: إّنَ ِمَن الّشِ

ة. )و امام صادق؟ع؟ می فرماید: 	   ف اجَلّنَ
ً
ُه َبیتا

َ
 بینا َبیَت ِشعٍر َبَن اهلُل َتعایل ل

َ
اإلماُم الّصاِدق: َمن قال

»هرکه دربارۀ ما یک بیت شعر بگوید، خداوند متعال در بهشت یک خانه برایش بسازد.«(
وِح الُقــُدس. )و نیز فرمود: »هیج ســراینده ای 	  ــُد ِبر ّیِ ــعِر َحّت ُیَؤ  ِمَن الّشِ

ً
 َبیتا

ٌ
 بینا قاِئــل

َ
َعنــُه: مــا قــال

کرد.«( کمکش  دربارۀ ما بیت شعری نگفت، جز آنکه روح القدس 

که موجب برکت و ُپرباری شــاخ و شــاخچۀ شــجر بلندهمتی  پــس شــکر بــر این نعمت واجب اســت 
کاشانی می گوید: کلیم  که  شاعر می شود، تا جایی 

کلیــم بــه طــوِر بلنــدِی همــت کــه اســتفادۀ معنی جــز از خدا نکنممنــم 

کتفا  که اینجا تنها بــه چند مثال ا مجموعه هــای رهی سرشــارند از این نوع شــکر و سپاســگزاری ها، 
کرد: خواهیم 

که انســان خود را سراپا نیازمند به خدا می بیند و  خدا قاضی الحاجات اســت، ولی این زمانی اســت 
کمترین، عاشــِق آن بهترین و واالترین شــود،  که همین بنده، همین  او را قادر مطلق؛ اما هنگامی 
کوتاه تر شده به خواستِن خود معشوق تمام می شود و بس؛ آن  کوتاه و  خواهش و خواسته های او 

گفتۀ رهی: که تنها درخواست او از معشوْق خوِد معشوق است و نه چیز دیگر. به  وقت است 

خواســت نمی بایــد  جفاجوســت  کــه  را  خواســتآن  نمی بایــد  بدخوســت  و  ســنگین دل 
نیســت تمنایــی  تــو  از  غیــر  تــو  ز  را  خواســتمــا  نمی بایــد  دوســت  به جــز  دوســت  از 

کــس، رهــی، به دهــر طلبــکار نعمتی اســت جــز دوســت نیســت از دو جهــان ملتمــس مــراهــر 
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غ گــدای یــارم و بــر هرکــه در دو عالــم، شــاهاســیر عشــقم و از هرچه در جهان، فار

که شــعلۀ جانســوز عشــق در  کار به این ســادگی هم نیســت. این راهی اســت بســی ُپرخطر  اما این 
انتظار خِس وجود و جاِن ناتوان عاشِق زار است: 

کرد خواهی، ای شعله با خرمن من جانــا رخم زرد خواهــی، جانم ُپــر از درد خواهی دانم چه ها 

ین« ایمان دارد: که »إّنَ اهلَل َمَع الّصاِبر ولی عاشق صادق صبر می کند و به آیت خدا 

گل گر  گر خــار ا گر مــل، بالین ا گر زهــر ا کوی رضا َمسکن من قســمت ا که باشــد  غمگین نباشــم 

که چشــم امید داشــتن  که تنها طبیب دردهای او اینجاســت، و این را نیز می داند  او خوب می داند 
 

َّ
ُکل از دیگران سراب است و اینکه موالی متقیان؟ع؟ نیز در این باب هشدار داده و فرمود: »إجَعلوا 

ُه ما َرجا أَحٌد َغیَر اهلِل َتعایل إاّل خاَب.« )هرچه امید دارید 
َ
 ِســواُه َفإّن

ً
َرجائُكم هلِِل ُســبحاَنُه َو ال َترجوا أَحدا

کس به غیِر خداوند متعال  کسی جز او امید مبندید، زیرا هیچ  به خدای سبحان داشته باشید و به 
که شاعر دلشکسته نیز ِبدان رسیده است  امید نبســت مگر آنکه نومید بازگشــت.( این چیزی اســت 

که می گوید:

که داشــتم از خلق کــه از ســراب دمیــدبــه باد رفــت امیدی  فریــب بــود فروغــی 

کند: که طبیب دردش را چاره  پس باید صبور بود و بر این در ماند، تا زمانی 

شــکوۀ بی نهایــت و خاطــر ناشــکیب راچارۀ من نمی کنی، چون کنم و کجا َبرم؟

دلی بر حال زار من نبخشد تا نبخشاییکسی از داغ و درد من نپرسد تا نپرسی تو

گهان به یاد راه چاره ای می افتد: چه چیز جز اشــک و آه و زاری می تواند  در شــُرف این ناامیدی، نا
کارگر باشد؟ حدیثی در این باب از امام سجاد؟ع؟ نقل  برای به دست آوردن دل معشوق و توجه او 
وجل قطرتنی: قطرة دم ف سیب اهلل قطره دمعة ف سواد  که فرمود: »ما من قطرة احب ایل اهلل عز شده است 
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وجل.« )هیچ قطره ای نزد خدا محبوب تر از این دو قطره نیست: قطرۀ  ید هبا بد اال اهلل عز اللیل، ال یر
که فقط برای خداوند )عز و جل( در دل شب فرو  که در راه خدا ریخته می شود و قطره اشکی  خونی 

می غلتد.( پس اشک و آه خود را مخاطب قرار داده، چنین می گوید:

آهتفقدی نکند دوست، کوششی ای اشک ای  همتــی  یــار،  نکنــد  ترحمــی 

که فرمــود: »ان ل  بیــت فــوق را می تــوان تفســیر شــعری از حدیــث زیبــای امام صــادق؟ع؟ دانســت 
گریه ات نمی آیــد، خود را به  گــر  ک فان خــرج منک مثــل راس الذباب فبخ بخ.« )ا جیبــک البــكاء فتبــا
گر از چشمانت به اندازۀ َپِر مگسی اشگ بیرون آمد، زهی به سعادتت.( خدای نکرده  که ا گریه بزن؛ 
که رســول خدا؟ص؟  گرفت؛  گر این گونه نباشــد، بندۀ عاشــق از جملۀ شقاوت پیشــگان قرار خواهد  ا
فرموده اســت: »من عالمات اشــقاء مجود العنی.« )از نشــانه های شقاوت، خشــکیدگی چشم است.( 

گریۀ نیمه شب غافل نیست و چنین می گوید: رهی نیز از تأثیر و عشق به 

نیمه شــب گریه هــای  از  روشــن ِدلی  خاطــری چون صبــح دارم از صفای نیمه شــبیافتــم 
گشته از سودای اوست که دل سر  کــرد در خلوت ســرای نیمه شــبشاهد معنی  جلــوه بــر مــن 
نیمه شــبدر دل شــب دامــن دولــت بــه دســت آمــد مــرا گریه هــای  از  یافتــم  گوهــر  گنــج 
نیمه شــبدیگــرم الفــت بــه خورشــید جهان افــروز نیســت آشــنای  شــد  دردآشــنا  دل  تــا 

کرده چنین می گوید:  که اشک را نیز وصف  او نه تنها به اشک و آه متوسل می شود، 

اشــکتــا ُبد فروغ مهر و َمه از قطره های اشــک صفــای  نــدارد  صبحــگاه  بــاران 
کی چو اشک نیست کی و پا روشن دلی کجاست که داند بهای اشک ؟گوهر به تابنا
آه آشــیان  بــَود  کــه  و ســینه ای  که بَود آشــنای اشــکماییــم  ماییم و دیده ای 
آتــش فتــاد بــی تو به ماتم ســرای اشــکدیشب چراغ دیدۀ من تا سپیده سوخت

یا در جای دیگر این گونه می نویسد:
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گســتر اســت اشــک اشــکچــون صبــح نودمیده صفا اســت  روشــنگر  ســتارۀ  از  روشــن تر 
پدیــد شــود  بــاران  قطــرۀ  ز  گــر  ا اشــکگوهــر  اســت  گوهــر  یــک  ز  مــاه  و  آفتــاب  بــا 
را نالــه  خوانــد  نتــوان  هم اثــر  اشــک  اشــکبــا  اســت  جان پــرور  و  نالــه  اســت  غم پــرور 

تأثیر اشک را در یکی از غزل هایش چنین می بینیم:

کند چمن را باران صبحگاهیاشک َسحر زداید از لوح دل سیاهی خــّرم 

کرده است: و نیز در جای دیگر، با تکیه بر مدعا، اشک را این گونه توصیف 

ک نیســت گر سوزد چمن را جویبار آسوده استتــا بــَود اشــک روان از آتش غم با برق ا

گرفته است:  که او به اشک ریختن مدام انس  شاید به این دلیل است 

گریــۀ شــبانٔه خویــش مخوان حدیث رهایی که الفتی است مرا نالــۀ ســحر و  بــه 

که معشوق نگاِه لطفی به او می اندازد، چنین می گوید: هنگامی 

کلبــۀ درویــش همــا ســایه فکنده اســتچشــم تــو نظر بــر مــن بی مایه فکنده اســت بــر 
شــد جــان  روشــنگر  تــو  مهــر  دل  خانــۀ  این سرو سهی سایه به همسایه فکنده استاز 

که در  که از عهدۀ دیدن حبیب و طبیبی  کیست  که شاعر نوای »أرنی« سر می دهد، ولی  اینجاست 
طیُف اخَلبیُر.« 

َّ
مظاهر این عالم مدام جلوه گر بوده برآید؟ »ال ُتدِرُکُه األبصاُر  َو ُهَو ُیدِرُک األبصاُر  َو ُهَو الل

گاه است./ سورۀ انعام، آیۀ  که دیدگان را درمی یابد و او لطیف وآ )چشم ها او را درنمی یابد و اوست 
که پاسخ او همان »لن تراین« خواهد بود و بس: 103.( پس خودش هم می داند 

گه َخلقــی و من از بادۀ شــوق مستم، آن گونه که یارای تماشایم نیستتــو تماشــا
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که بهترین  بادۀ شــوق همان ممنوعیت رؤیت خداوند اســت و مســتی همان از هوش رفتن اســت 
دلیل اســت برای اینکه معشــوق ازلی را تنها می توان با دیدۀ جان دید نه با چشــِم ســر! این شــاعر 

عاشق مدام در آتش عشق سوخته، اما دلیلش را چنین بیان می کند:

که عشــق خرمن اهل هوس نمی ســوزدچو من ز سوز غمت جان کس نمی سوزد

که آفتاب را به عنوان معشوقش برگزیده است، و این عشق  که ذره ای بیش نیست  او خوب می داند 
بلندهمتِی بسیار می خواهد: 

کــم بَردذره ام، سودای وصل آفتابم در سر است بــال همــت می گشــایم تا بــر افال

دلبســتۀ عشــق حقیقی هیچ گاه، چنان منصور،  های و هو ســر نمی دهد و یاد و خاطر یار را در خود 
که  کند؛ مانند عرفی شیرازی  کســی فاش نمی  نگه داشــته و این ِســر را با خود نگه می دارد و آن را با 

می گوید:

ماییم و لبالب شدن از یار و دگر هیچمنصور و انالحق زدن و دار و دگر هیچ

که خبر شد، خبری باز نیامد.«  گفت: »آن را  که  و سعدی شیرازی 
رهی نیز چنین می گوید:

مــا ریزیــم  فــرو  دل  در  غــم  بســته ایماشــک  خروشــان  ســیل  بــر  راه 
رهــی مــا  از  نالــه ای  عهــد الفــت بــا خموشــان بســته ایمبرنخیــزد 

اما در راه پرتکاپوی عشق، عاشق را لحظه ای قرار نیست:

دل آتشین من بین که به موج آب ماَندنه ز پای می نشیند، نه قرار می پذیرد

و ایــن اضطــراب او را بــه چشــمۀ نوری بدل می کند تا مظهِر نور معشــوق باشــد و دوامــش بر جریدۀ 
عالم، دوامی:
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بخندیــم و  بتابیــم  نوریــم،  چشــمۀ  نمیریــممــا  و  نمردیــم  عشــقیم،  زنــدۀ  مــا 
که چون اشک سحرگاه ک ضمیریــمهم صحبت ما باش  پا و  صاحب اثــر  و  روشــندل 

و باز می گوید:

کــی و روشــنی چــو آیینــۀ صبحداریــم دلــی صاف تــر از ســینۀ صبح در پا

اما حاسدان همیشه با چنین صاف دالن در پیکارند و شاعر ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. او 
خود این را می داند و هم دلیل این را:

خفــاش بــود دشــمن دیرینــۀ صبحپیکار حســود با من امروزی نیســت

که شــاعر در مظاهر فطرت جلوۀ جانان را می بیند و با قدر خود نیز آشــنا شــده، به سوی  اینجاســت 
او می رود:

تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنماز گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او
کی ام کی ام، چون آفتاب از پا کنمروشنگری افال ِگل  کی نَیم تا خویش را سرگرم آب و  خا

که شاعر با چشــم دل می بیند و  نتیجۀ این عشــق حقیقی رســیدن به جلوۀ ابدی معشــوق اســت، 
که قبل و بعد از او در این وادی سیر و سلوک قدم  کسانی  که در این راه توصیه هایی هم برای  البته 

نهادند و خواهند نهاد دارد:

بینــیَگر به چشــم دل جانا جلوه های ما بینی خــدا  جلــوۀ  دل  اهــل  حریــم  در 
کن ُگل ترک آشــنایی  تــا بــه هرچــه روی آری روی آشــنا بینــیچــون صبا ز خار و 
گــر دل خــود را از خــدا جــدا بینــینــی ز نغمه واماَند چــون ز لب جدا ماَند وای ا
کوکب ها گر شــبی مرا بینیتابد از دلم شــب ها پرتــوی چو  صبــح روشــنم خوانی 
تــا ز دام غم خود را چــون رهی رها بینیترک خودپرستی کن، عاشقی و مستی کن
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چون نکهت از آغوش ُگل بوی تو خیزد از ُگلماز بس که با جان و دلم ای جان و دل آمیختی

که صد البته پرداختن به همۀ آن ها موجب  قصۀ مختصر اینکه رهی از این دست اشعار بسیار دارد، 
که در مجال این مختصر نیست؛ پس به اجبار این قسمت را با ابیات  می شود سخن به درازا بکشد 

زیبایی به پایان می رسانیم:

کم و من َگردم، من اشکم و من دردم تــو مهــری و تو نــوری، تو عشــقی و تــو جانیمن خا
کــی پا در  و  مســتی  در  کــی  افال شــاهد  مــن چشــم تــو را مانــم، تــو اشــک مــرا مانیای 
و مهجــوری پنهانــیدر ســینۀ ســوزانم، مســتوری  و  پیدایــی  بیــدارم،  دیــدۀ  در 
کــه نگردانــیای چشم رهی سویت، کو چشم رهی جویت ؟ مــِن ســرگردان شــاید  از  روی 

ک و مطهر ایشان گرامی اسالم؟ص؟ و خاندان پا ب. اشعار در مدح رسول 

در مدح رسول اعظم؟ص؟
گفت: »بعد از خدا بزرگ تویی، قصه مختصر،« عشــق به رســول اعظم؟ص؟ ُمهر  که  به قول ســعدی 
تأییدی است که یک مسلمان بر عشق و عالقۀ خود به خداوند عالم می زند. عشق به رسول اهلل؟ص؟ 
کس از این  ک برای شناخت و تشخیص مؤمنان واقعی است. هر  ک ایشان بهترین مال و خاندان پا

کرده است.  کند، از نور خدا دور شده و خود را به جهنم نزدیک تر  خاندان دوری 
رهــی معیــری نیــز اشــعاری در مــدح رســول اهلل؟ص؟ و امیر مؤمنــان؟ع؟ و نیــز حضرت رضــا؟ع؟ دارد 
گرامی  که در وصف رســول  کــه خواهیــم خوانــد و خواهیم دیــد. در آغاز، قصیــده ای را خواهیم آورد 

اسالم؟ص؟ سروده شده است.

کرم؟ص؟ در بزرگداشت پیامبر ا
گرامی اسالم؟ص؟ با این مفهوم  غالب دهلوی بیت بسیار زیبایی دربارۀ مدیحه سرایی دربارۀ رسول 
کسی می تواند از عهدۀ آرایش فردوس برین  کسی توان مدِح ممدوح خدا را دارد و چه  که چه  دارد 

برآید.
کسی را همت ثنای  گرامی اسالم؟ص؟ سبب خلقت عالم و رحمت بر عالمیان است و هیچ گاه  رسول 
کسی نمی تواند عقیدت و دوستی  که باید و شــاید، نیست و نخواهد بود؛ با این حال،  او، آن ســان 
خــود نســبت بــه این ســروِر عظیم الشــأن را مخفی نگه داشــته و آن را در اشــعار خود نمایــان نکند. 
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گهر اسالم معراج  که رسول واال که باشد، برگ سبزی است و بس؛  الحق این توصیف، از هر شاعری 
گفتۀ سعدِی معجزَبیان: خوبی هاست. به 

بكمالــه العلــی  بجمالــهبلــغ  الدجــی  کشــف 
آلــهحســنت جمیــع خصالــه و  علیــه  صلــوا 

کماالت بی فیض بماند؛ قصیده ای زیبا را به پیشگاه سردار  رهی نیز نمی تواند از این دریای معانی و 
گرامی  که همان رســول  انبیــا بــرده و آن را بــا تغــزل شــروع می کنــد و در آخر به ممــدوح اصلی شــعر، 

گریز می زند: که جان ها فدای او باد،  اسالم، حضرت محمد مصطفی؟ص؟ است 

گشته خلقی چو مِن سوخته دل مشتری اشغیــرت زهــره بَود عــارض چون مشــتری اش
دلبــری اشپــری اش زاده و حــوری اش بپــرورده بــه نــاز و  افســونگری  آموختــه  زهــره 
داد بَنتوانــی  فــرق  آذری اش  بــت  گــر چو بــت آذری اشاز  نــه عجب ســجده برم 

گرفتار می سازد: ولی جدایی از این بِت طناز و خوش بر و دوش شاعر خوش نوا را به غم و اندوه 

در فــراق ســر زلــف ســیه چنبری اشچنبری گشته مرا از غم و انُده باالی

ولی یک بار دیگر به پای اوصاف دلبرِک خویش نشسته و او را چنین توصیف می کند:

خ چون برگ گلش ِگرد دو الله طری اشسوسن تازه دمید از ر سنبل ســوده بَود 
کاوی آر یک ره، جعد سیه عنبری اش؟؟عنبــر و غالیــه ز انگشــت به بویــی هموار

که ایــن را رهی در شــعرش  امــا یــار او بــه رســم تمامــی معشــوقه های عالم خون ریــز اســت و دل آزار، 
این گونه آورده است:

لشــکری اشبا چنان ابروی خون ریز، چه خوانم؟ خوانم صنــم  و  شیرشــکار  آهــوی 
گویــم گویــم؟  ستم گســتری اشبــا چنــان خــوی دل آزار، چــه  خداونــد  و  جــور  آیــت 
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که رهی، نه تنها می خواهد این ِشــکوه را در خود نگه ندارد،  ِشــکوه از یار ســتمگر به جایی می رســد 
کسی  کند؛ و چه  کمک  کسی روی بیاورد و از او طلب  بلکه می خواهد برای چارۀ این بیداد و جور به 

گرامی اسالم؟ص؟ باشد؟ رهی نیز به این نتیجه رسیده و می گوید: می تواند بهتر از رسول 

آنــک ســر  دارم  و  باشــد  دل  غارتگــر  غارتگــری اشدزد  و  دزدی  از  بــَرم  َشــه  بــر  ِشــکوه 
کون که دو  ک، محمد،  کــری اششــاه دین، خواجۀ لوال چا کمــر  جــوزا  چــو  بســته  میــان  بــر 
کــه خــدای پیغمبــری اشســرور عالــم و خواجــۀ دو جهــان آن  معجــز  مبیــن  فرقــان  کــرده 
ســّیارش هــم  و  ثابــت  هــم  درگــه  مشــتری اشبنــدۀ  هــم  و  زهــره  هــم  فرمــان،  تابــع 
گــوش کــرد بــه  فرمانبــری اشهــر ســری حلقــۀ فرمانبــری اش  حلقــۀ  کنــد  گــوش  در  چــرخ 

گاه بود، این شور و شیرینی و شهرت شعرش  که خودش نیز از جایگاِه واالیش در شعر معاصر آ رهی، 
گاه را سِر نافرمانی او نیست: که هیچ دِل آ مم می داند  گویی و ثناخوانی شاِه اُ را مدیون ثنا

گســتری اششعر من گر شده جان پرور و شیرین نه عجب ثنا ُیمــن  از  یافتــم  همــه  ایــن 

گلویش پایین نرود و هرگز روِز  ســپس می خواهد هرکه با رســول اهلل؟ص؟ دشــمنی ورزد، آب خوش از 
خوش نبیند:

ُپر ِز خون باد قدح، جای می احمری اشَمــر عدویــش را از بــزم جهان بهــره مالل

در مدح موالی متقیان
مدح موالی متقیان، شاه الفتی، یگانه مرد رزم و بزم، باب علم لدّنِی آخرین و عزیزتریِن پیامبران، 
که هر شــاعر به آن توجه و  مظهــر العجائــب، اســد اهلل الغالــب، علی بن ابی طالب؟ع؟، چیزی اســت 
که در مــدح یا مرثیۀ  کمتر شــاعری را می تــوان نام برد  عنایــت خاصی داشته اســت. در زبان فارســی 
که در قالب مدح، عشق  امیر مؤمنان؟ع؟ شعری نسروده باشد. رهی نیز از آن دسته شاعران است 

و عالقۀ خود را به حضرت امیر؟ع؟ نشان داده است:
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الف. در بزرگداشت امام متقیان، علی؟ع؟
که در بزرگداشــت امیر مؤمنان؟ع؟ ســروده شده اســت، با تشــبیب و وصف بهار، چنین  این قصیده 

آغاز می شود:

بیــار ســاغر مــی ای بــه روی، رشــک بهاربهــار آمــد و شــد بــاغ رشــک عــارض یــار
که بسپری زنگارز اللۀ بستان چندان که بنگری شنگرف ز ســبزه هامون چندان 
گــر به باغ درآیی، َبری شــکوفه به تنگ و گر به دشت خرامی، چنی بنفشه به بارا
کشمیر شــکفته ســوری در باغ چون بــت فرخارستاده سرو به بستان چو لعبت 
هــوا ز لطف صبا، رشــک طبلــۀ عطار...چمــن ز برگ ســمن، شــرم دیبه ُششــتر

که این بهار در برابر چهرۀ معشوقش  گهان یادش می آید  شــاعر از بهار و ســرو و سنبل می گوید، اما نا
)امیر مؤمنان؟ع؟( هیچ وقعتی و بضاعتی ندارد:

گرچه بســی خرم اســت و جان پرور مقــداربهار  مــن اش  دیــدۀ  در  نباشــد  ولــی 
گشاید چشم گل رخســار تو  که بر  کند؟ ای به روْی رشــک بهارهر آن  بهــار را چه 
کســان گــر رونــد  گلــزار  گلبــن و  گلزاربــه ســیر  گلبن اســت و هم  مرا جمال تو هم 
گل ســوری به بــاغ بــار آورد گــر  بــاردرخــت ا دارد  آفتــاب  تــو  قامــت  نهــال 
بیــش خــّرم  روز  دو  نپایــد  شــکفته  شــکفته چهــر تــو را خرمــی بــَود همــوارگل 
بــه رنــگ چهــر تو ای شمســۀ بتــان بهاربــه بــوی زلــف تــو ای آفتــاب غالیه موی
گلنــارهمــی نرویــد بــر طــْرف بوســتان ســنبل گلِســتان  ِگــرد  بــر  نباشــد  همــی 
به چین زلفت از ُمشک سوده یک خرواربــه بــاغ رویــت از الله بــرگ یــک خرمــن
غالیه بــاردو ابروی تو کمان و دو گیسوی تو کمند کمنــد  و  غالیه رنــگ  کمــان 
گیســوی تو بست پای خلق به تارکمان ابروی تو دوخت چشم عقل به تیر کمند 
یکــی بــه رنــگ عبیر و یکــی به بــوی بهاردو زلف و دو ُرخت ای ترک، سنبل و الله است
دو سنبلت بشکسته است ُمشک را بازاردو اللــه ات بســترده اســت بــاغ را آذیــن
خوب تــری بهــار  از  منــا!  چهــر  گل رویــت حقیــر باشــد و خــواربهــار  بهــار بــا 
بهــار دیــدی زهره جبیــن و مه رخســار؟بهار دیدی خورشیدروی و غالیه موی؟
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گریز می زند: که مستقیم به نعت ممدوح  از اینجاست 

به مجلــس اندر، نعت خلیفــۀ داداربهــار هرگز تــا صبحــدم نیــارد خواند

کلمات شیرین و شورانگیز وصف می کند: و امیر مؤمنان؟ع؟ را با این 

میــان به طاعت او تنگ بســته جــوزاوارامیر خندق و صفین، علی، که چرخ بلند
کــه مــاه بــه فرمــان او بــود تابــان بــود دّوارشــهی  بــه تأییــد او  کــه چــرخ  مهــی 
کر اســت و خدمتکارقضــا به حضــرت او تابع اســت و فرمانبر قــَدر بــه درگــه او چا
ک دَرش که ســر بــَود اندر شــمار خــا بــه دل نباشــد بیــم از عقــاب روزشــمارمرا 
گل رونــق بــه دهــر تــا نبــَود ســنگ را چــو زر مقــداربــه بــاغ تــا نبــَود خــار را چــو 
گردد یاربه دشــمنانش رنج زمانه باشــد دوست به دوســتانش بخت خجســته 

یان، علی؟ع؟
ّ

ب. در ستایش امام متق
که در ستایش امیر مؤمنان؟ع؟ سروده است و جا دارد خوانندگان عزیز  رهی قصیدۀ دیگری نیز دارد 
کنیم. این قصیدۀ نســبتًا بلند هم با تشــبیت و  را در خواِنــش ابیــات زیبــای این قصیده نیز شــریک 

تمجید از مظاهر طبیعت شروع شده است:

آذری ســپاه  بســتان  زی  آورد  غارتگــریتاختــن  و  کین تــوزی  از  کــرد  ویــران  بــاغ 
گلبــرگ طــریچفتــه شــد از بــار انــُده پشــت ســرو و نــارون گــرد هیجــا چهــر  تیــره شــد از 
جــان بــه  آذر  را  بــاغ  زد  آذری  بــاد  آذریجــور  بــاد  جــور  زد  جــان  بــه  آذر  را  بــاغ 
فــرش زمردیــن بــاغ  گســتَرد در  بهــاران  زرُگســتریگــر  بــاد خــزان در بوســتان  می کنــد 
گل الجرم از چشم مشتاقان نهان شد چون پریرشــک رخســار پری بود از لطافت سرخ 
کردستند پنداری به بستان برگ و شاخ الغــریوام  میانــت  وز  رنــگ زردی  مــن  خ  ر از 

که سپس به مدح معشوق می انجامد:

ای به باال غیرت شمشاد و سرو ِکشمریپیــش بــاالی تــو از ســرو و صنوبــر فارغم
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گریز می زند: و پس از بیتی به مدح شاِه مردان، علی بن ابی طالب؟ع؟، 

می کند اشعار من در مدح َشه جان پروریباد را جان پروری گر می نباشد گو مباش

و بقیۀ اشعارش در مدح امیر مؤمنان؟ع؟ است:

آنکــه از وی آشــکارا شــد صفــات داوریمظهر داور، امیرالمؤمنین، شــیر خدای
تابــع فرمــان او هــم زهره و هم مشــتریبنــدۀ درگاه او هــم آســمان و هــم زمیــن
ع مبین چونین نمی گشتی بلند گــر نبــودی در قفایش ذوالفقــار حیدریرایت شر
کــری بر درگهش کریآســمان بندد میاِن چا هرکــه بــر درگاه َشــه بندد میــاِن چا
گنبــد نیلوفریدر خور اوصاف او کس می نیارد گفت مدح بــا رســن نتوان شــدن بر 
تــا بــَود آداب مه رویــان عتــاب و دلبــریتــا بــَود آیین عاشــق بر بتــان دل باختن
تا بهاران را بَود جان بخشی و جان پروریتا زمســتان را بَود دم ســردی و افسردگی

مانند دیگر قصیده هایش در مدح پیامبر اعظم؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟، این قصیده را هم با دعای 
خیر در حّق دوستان و با نفرین به دشمنان این امام همام به پایان می برد:

کامی و انــُده قرین مــر ُمحّبش باد با پیروزی و نیک اختریمــر عدویــش باد بــا نا

در مدح حضرت رضا؟ع؟
گفت وگوســت، مانند همۀ  که با عــرِش خداوند در  عشــق حضــرت رضا؟ع؟، آســمان هشــتم امامت 
کــرده و او نیــز از غالمان و  شــیعیان و دوســت داران خانــدان رســالت؟مهع؟، جــان رهــی را نیــز روشــن 
ک و مطهر  و به خصوص حضرت رضا؟ع؟ اســت. رهــی دو قصیده در  دل باختــگان ایــن خانــدان پــا
کــرده و از لطافت های آن بهره مند  که جا دارد اینجــا آن دو را ذکر  وصــف حضــرت رضا؟ع؟ ســروده، 

شویم.

الف. تغّزلی در بزرگداشت حضرت رضا؟ع؟
که به مناسبت تولد حضرت رضا؟ع؟ سروده شده و سرشار از عشق و نشاط و  غزلی است با 10 بیت 

نشانگر عقیدت و محبت این شاعر به خاندان نبوت و به خصوص حضرت رضا؟ع؟ است:
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طــاووس                                                    دم  چــون  بــاغ  شــد  اللــه بشــکفت همچــو روی عــروسبــاز 
لعــل                                                  و  بّســد  ز  شــد  ک  خــا دقیانــوسدامــن  گنــج  و  فرعــون  تــاج 
پرویــز                                                     بزمــۀ  چــو  شــد  کاووسگلِســتان  بوســتان شــد چــو مجلــس 
گشــت و چشــم خــروسآن یک از سوسن، این یک از سوری                                          ســینۀ بــاز 
بوقلمــون                                                     رشــک  شــاْخ  طــاووسســاعد  غیــرت  بــاْغ  ســاحت 
ســمن                                                    ســبزه  فــراز  ماَنــد  اقیانــوسراســت  میــان  را  زورقــی 
دلبرگیــر                                                        زلفــکان  گل  ســاقی بوسپــای  عــذار  گلبــن  طــْرف 
کــش، مکــش انــدوه                                                 افســوسطــرۀ دوســت  مخــور  خــور،  نــاب  بــادۀ 
می بــاش                                                   شــود  بنــده ات  فلــک  تــوستــا  شهنشــه  بنــده  رهــی  چــون 
بوســد                                                    هفتمیــن  چــرخ  درت  بــوستــا  هشــتم  امــام  آســتان 

ب. منظومۀ »شبی در حرِم قدس«
که ســراپا اظهار عشــق و عقیدت  رهــی مدیحــه ای بســیار خواندنی در وصف حضــرت رضا؟ع؟ دارد 
که رهی آن را در تیرماه  این شــاعر به خاندان نبوت اســت. این مدیحه یک مثنوی 26 بیتی اســت 
کــه بــرای بازیافتن تندرســتی خویش به حرم حضرت رضا؟ع؟ مشــرف شــده بود،  1347، هنگامــی 
سروده است. رهی این مدیحه را 37 سال پس از مدیحۀ اول نوشته است. طبیعی است این یکی از 
کوشش  نقاط قوت این مدیحه به شمار می رود؛ چون در طول این سال های طوالنی، با ریاضت و 
و تمرین، شاعر بسیار پخته تر و تواناتر از قبل شده و این توانایی در شعر او به وضوح دیده می شود. 
کرده اســت نیز روشــن اســت: او حرف های زیادی  دلیل اینکه شــاعر این بار قالب مثنوی را انتخاب 
گیرش شــود و بتواند با  که نمی خواهد محدودیت های قوافی پی درپی دســت و پا گفتن دارد  برای 

خیال راحت تر و آزادی بیشتر به این موضوع بپردازد.
کی رها  او در آغاز چشــم را بر مردم زمانه می بندد و فکر و ذهنش را در فضای ماورای این دنیای خا

کام دلش برآورده شود. شعر را این گونه آغاز می کند:  می کند تا شاید 

کیــان  خا از  بســته ام  فــرو  کیــان دیــده  افال جلــوۀ  نگــرم  تــا 
دهنــد ندایــی  پــرده  ایــن  از  بــه جایــی دهنــدشــاید  راه  یــک نفســم، 
را ک  هَوســنا چشــم  بــزن  راآب  ک  پــا ببیــن  ک  پــا نظــر  بــا 
ک بــاش  گیــر و نظرپــا بــاش خــوی َســحر  ک  افــال رازگشــایندۀ 
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نیســت  زیســت  جایگــه  تــن  در خور جاِن فلکی نیســت، نیســت خانــۀ 
او ســودای  َســر  داری  تــو  اوآنکــه  جــای  بــَود  پایــه  ایــن  از  برتــر 

در ایــن مدیحــه، در 12 بیــت اول بــه طــور مســتقیم بــه امام هشــتم؟ع؟ اشــاره نشده اســت. این را 
ک این امام همام دانست. پس از چند بیت،  می شود زمینه سازی یا همان اذن دخول در حریم پا

مقصود اصل ُسرایش این شعر )یعنی ارادت به حضرت رضا؟ع؟( را این گونه سر می دهد:

نگــر رخشــان  کوکــب  ایــن  نگــرپرتــو  خراســان  شــاه  کوکبــۀ 
ببیــن  را  غیب نمــا  گــوی و خــدا را ببیــن آینــۀ  َتــرک خــودی 
تافته اســت  رضــا  نــور  او  بــر  گنــج رضــا یافته اســت هرکــه  در دل خــود، 
ُملــک رضــا ُملــک رضامندی اســت ســایۀ شــه مایــۀ خرســندی اســت 
کجــا؟ کجــا، طــوف حریمــش  کجــا؟کعبــه  نســیمش  بــوی  کجــا،  نافــه 
شــده  زر  قدمــش  فیــض  ز  ک  شــده خــا معطــر  نافــه  نفســش،  وز 
او غالمــان  خیــل  از  کــی ام؟  بــه دامــان اومــن  دســت طلــب ســوده 
عشــق  خورشــید  سرگشــتۀ  عشــق ذرۀ  جاویــد  زنــدۀ  ولــی  مــرده، 
منــم  دربــان  را  خراســان  منــم شــاه  خراســان  شــاه  در  ِک  خــا

بعــد بــه شــکوه آالم خــود پرداختــه و از چگونگــی رو آوردن بــه درگاه حضــرت رضــا؟ع؟ می گویــد، و 
گرفته، این مدیحه را چنین به پایان می رساند: سرانجام مراد خود را 

کــرد چــاره  مــرا  درد  َشــه  کــردرحمــت  دگربــاره  لطــف،  از  زنــده ام 
یافتــم  ســبو  بــه  باقــی  یافتــم بــادۀ  او  دولــت  از  همــه  ویــن 

گان و تلمیحات مذهبی ج. اشعار با واژ
گذشــته از اشــعار  باوجــود اینکــه رهــی معیــری را بــه عنوان شــاعر اشــعار عاشــقانه می شناســند، اما 
کــه در مــدح رســول اهلل؟ص؟، حضــرت امیــر؟ع؟، و حضرت رضا؟ع؟ ســروده )و  توحیــدی و اشــعاری 
کــه در واژه هــای قرآنی، اســالمی،  گرایــش مذهبــی خــود را بــه ثبــت رسانده اســت(، اشــعار و ابیاتــی 
کم نیســتند. اینجا نمونه هایــی از آن را ذکر  کار رفته اند در دیوان این شــاعر  تلمیحــی، و عرفانــی بــه 

می کنیم.
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بهشت
در ســرای دل بهشــت آرزویی یافتمبر جگر داغی ز عشق الله رویی یافتم

ک؟ کجا افتــاده ام؟سایه پرورد بهشتم از چه گشتم صید خا کجــا بودم  تیره بختــی بین، 

از چه آید هر نفس بوی بهشت از کام صبح ؟گر ننوشیده است در خلوت نبید ُمشک بوی

فردوس
کعبــۀ دِل خلــق کــه بی هنراننــد  چو کعبه حرمت اهل هنر چه می خواهی؟کنــون 

طوبی
بهشــتی؟ بوســتان  طایــر  گرفتــیمگــر  کــه جــا بــر ســر شــاخ طوبــی 

حرم
غ دالن ز لــذت غــم دور بوده انــد این گمرهان  ز وصل حرم دور بوده اندفــار

گفتۀ خود، چند شاهد  عالوه بر این، در اشعار رهی تلمیحات مذهبی نیز مشاهده می شوند. برای 
می آوریم:

گل در قفــس عشق افکنده است با یوسف به یک زندان مراعشــرتی دارم بــه یــاد روی آن 

که من دارمرهی آن َمه به سوی من به چشم دیگران بیند نداند قیمت یوســف خریداری 

ک ؟ کجــا افتاده امسایه پرورد بهشتم از چه گشتم صید خا کجا بــودم،  تیره بختــی بیــن، 

نمی رســد ضعیفــی  مــور  بــه  مــا  که ســلیمان نداشته استآزار  داریم دولتی 

ک فــرو می برد حریصــان را ز حرص بر ســر قارون رســید آنچه رسیدطمــع به خــا
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د. اشعار اخالقی-تعلیمی-تربیتی مشتمل بر پند و اندرز
رهی، نه تنها در غزلیات و سروده های عاشقانۀ خود قدم بر جای پای مصلح الدین سعدی شیرازی 
گذاشــته و او را در ایــن راه مرشــد و پیشــوای خــود دانسته اســت، بل عقیدت و محبــت خود به این 
گونۀ دیگر نیز رقم زده و به اشــعار تعلیمی و پند و انــدرز روی آورده و به موضوعات  شــاعر بــزرگ را بــه 
گفتیم رهی از مقلدان ســعدی  کرده اســت. اینکه  گونــی پرداختــه و حّق مضمون را به خوبی ادا  گونا

کرده است:  گفتۀ خود این شاعر نامدار تأیید  کوی او را  است و دلدادگان 

اســتســرخوش از نالــۀ مســتانۀ ســعدی اســت رهــی دگــر  گفتــۀ ســعدی  ولــی  گوینــد،  همــه 

در اینجا برخی از اشعار تعلیمی و تربیتِی مشتمل بر پند و اندرز او را با هم می خوانیم.

ت هاست و آزادی ندارد
َ

کلف دنیا دار 
در مذمت دنیا، آیات و احادیث فراوانی به دســت ما رسیده اســت؛ اما اینجا تنها به یک بیان از امیر 

که فرمود:  مؤمنان؟ع؟ بسنده می کنیم 
 خُمَتِلَفٌة َو تاراٌت 

ٌ
ا، أحوال

ُ
ُم ُنّزاهل

َ
ا َو ال َیســل

ُ
وَفٌة، اَل َتُدوُم أحواهل داٌر  ِبالَبالِء َمفوَفٌة َو ِبالَغدِر َمعر

َفٌة، الَعیُش فهيا َمذموٌم َو األماُن ِمهنا َمعدوٌم.  ُمَتَصّرِ
]دنیــا[ ســرابی فــرو رفتــه در بــال و شناخته شــده بــه بی وفایــی اســت، احــوال آن نپایــد و 
گون و نوبت هایش در تغییر اســت، زندگی  گونا کنان آن به ســالمت نرهند، حاالتش  ســا

در آن نکوهیده است و امنیت و آسایش در آن یافت نمی شود.

رهی در مورد دنیا چنین می گوید:
گوهر آزادگی تهی اســت گوهــر یگانــه بــه دریای دیگر اســتایــن نه صدف ز  و آن 
تســکین مــا ز جرعــۀ مینای دیگر اســتدر ســاغر طرب مِی اندیشه ســوز نیست
فــردا بــه خاطرت غم فردای دیگر اســتامــروز می خــوری غــم فــردا و همچنــان
گــر طلبــی، جــای دیگر اســتغمخانه ای است وادی کون و مکان، رهی آســودگی ا
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همه چیز درست خواهد شد
بی شک هیچ خسرانی و تنگدستی و خسارتی همیشگی نیست، و پس از هر شب تاریک خورشیدی 
.« رهی 

ً
. إّنَ َمَع الُعسِر ُیسرا

ً
که: »فإّنَ َمَع الُعســِر  ُیسرا در انتظار طلوع تازه اســت. فرمان خداوند اســت 

می گوید:
که درمان شــدنی نیســت؟ کــدام اســت  وآن لطمه کدام است که جبران شدنی نیست؟آن درد 

همه چیز بهِر فناست
کــه حق اســت و چیزی جز حق نیســت، هــر ذی نْفــس طعم مــرگ را خواهد  طبــق فرمایــش قــرآن، 
که به وجود آمده برای برگشــتن به همان عدم  چشــید و هر چیز برای فنا آفریده شده اســت. هرچیز 

است. زهی این سخن را این گونه در قالب شعر بیان می کند:
گــر از دیار عــدم دور بوده اندآخــر فرا رســند به ســرمنزل نخســت چندی 

تشویق و سوق به سوی نیکی
گفته است: سعدی شیرازی چه خوش 

کــردی و دیــدی ثمرش را نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟صــد بــار بدی 

که می گوید: رهی نیز بیتی در همین حال و هوا دارد 
گردان که خوی نیک بخشد زیِب دیگر روی نیکو رانکورویا، چو آن روی نکو، خود را نکو 

قطع امید از دیگران
ُه ما َرجا أَحٌد َغیَر اهلِل  

َ
 ِسواُه. َفإّن

ً
 َرجاَئُكم هلِِل ُسبحاَنُه َو ال َترجوا أَحدا

َّ
ُکل امیر مؤمنان؟ع؟ فرمود: »إجَعلوا 

کسی جز او امید مبندید؛  َتعایل إاّل خاَب.« )هرچه امید دارید به خدای سبحان داشته باشید و به 
کس به غیِر خداوند متعال امید نبست، مگر آنکه نومید بازگشت.( رهی می گوید: زیرا هیچ 

که نیست جز سوی خویش، چشِم امیدی به کس مرادارم ز بی کســی به جهان ُشکرها 

را ناامیــدی  رنــج  نمی طلبــی  گــر  ز دوستان و عزیزان مدار چشم امیدا

تــا دلــی بــی آرزو باشــد، چــه غــم باشــد مرا؟خواهش دل هرچه کمتر، شادی جان بیشتر
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حیله و نیرنگ زمانه
إّنَ  گفته شده اســت؛ از جمله، امــام علی؟ع؟ می فرمایــد: »أال و در بــاب حیلــه و نیرنــگ دنیــا فراوان 
اًل.« )بدانید 

َ
 ساَعٍة ش

ّ
ُکِل ُق ف  ٍة أهاًل  و ُتَفِرّ

َ
یل

َ
 ل

ّ
کِل  ف 

ُ
 َیوٍم َبعاًل  و َتقُتل

ّ
ُکِل نیا داٌر َغّرارٌة َخّداعٌة َتنِكُح ف 

ُ
الّد

که دنیا سرابی بس فریبنده و مکار است؛ هر روز یک شوهر می کند و هر شب خانواده ای را می ُکشد 
کند.( رهی نیز در تفسیر این حدیث سرود: و هر َدم و ساعت جمعی را از هم می پرا

همــیآسمان یک َدم، رهی، بی حیله و نیرنگ نیست را  دنیــا  اهــل  فریبــد  دنیــا  شــاهد 

ارزش انسان
کــه خلیفــة اهلل ف األرض اســت و اشــرف مخلوقات، از جایگاه بســیار بلند و واالیــی برخوردار  انســان، 

گاه نیستند؛ اما رهی این را خوب می داند و می گوید: کسان از این حقیقت آ است و بسیاری از 
ک من، رهی، خورشید عالمتاب بود ســوختمجان پا را  عالمــی  خــود  ماتــم  از  و  رفتــم 

جست وجوی خویش
که خود را نشناســد، هرگز خــدا را نخواهد  کســی  خودشناســی اولیــن مرحله از خداشناســی اســت. 

شناخت. به قول بیدل دهلوی:
که یعنی به خدا رســیده باشــی گمان  کجا رسیده باشینبری  تو ز خود نرفته بیرون، به 

گاه به دنبال این پاسخ  ُه.« پس هر جاِن آ ّبَ و حدیث قدسی می فرماید: »َمن َعَرَف َنفَسُه َفَقد َعَرَف َر
برآمده و در تک وتای رسیدن به خود است. رهی نیز از این قاعده مستثنی نیست:

رهــی نبــود  گوهــری  مــن  کــی  تابنا گهر شناسم و در جست وجوی خویشتنمبــه 

گوشه گیری
گوشه گیری با هدف عبادت خدا و دوری از مردم برای این مقصد بسیار سفارش  در متون دینی ما، 

شده است؛ مانند: 
پیامبر؟ص؟: »العزلة عبادة.« )گوشه گیری عبادت است.(	 
نفراد راحة املتعبدین.« )تنهایی آسایِش عبادت پیشگان است.(	  امام علی؟ع؟: »اال
امــام علــی؟ع؟: »مــن انفــرد عن الناس انس باهلل ســبحانه.« )پیوســتن بــه خدا در بریــدن از مردم 	 

است.(
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گرفت از شّرشــان ســالم 	  کناره  امام علی؟ع؟: »من اعتزل الناس ســلم من شــرهم.« )هرکه از مردم 
ماند.(

رهی معیری هم اشعار زیادی دربارۀ بریدن از مردم و گوشه نشینی دارد و نه تنها خودش گوشه نشین 
کار تشویق می کند، مانند: که دیگران را نیز به این  است 

رهــی عــزت  ســرمنزل  بــود  عزلــت  کنــج خراب افتاده اســتگوشــۀ  که در  گوهر بیــن  گنــج 
کشیدن فتنه از خود راندن است کوهســار آســوده اســتپای در دامن  گیــرد  گــر زمیــن را ســیل 

ِکشــی دامن گــر ز هر خــس و خــاری فرا نرســدا خــزان  آفــت  را  تــو  عیــش  بهــار 
گنبد نیلوفری از آن ســبب است که دســت خلق به دامان آســمان نرسدشــکوه 

کندمنزلت خواهی، مکان در کنج تنهایی گزین که در ویرانه ها مســکن  گوهر بین  گنــج 

گذاشــتیمچــون آهــوی رمیــده ز وحشت ســرای شــهر صحــرا  دامــن  بــه  ســر  و  رفتیــم 
نمی کنیــم دوران  کش  کشــا از  ِشــکوه  گذاشــتیممــا  بــه دریــا  کار خویــش  موجیــم و 

کیســتم؟ ز مــردم دنیــا رمیــده ای کشیده ایمــن  کوهســار پای به دامن  چون 
آتش گرفتــه ای خرمــن  چــو  دل  ســوز  وز اشک غم چو کشتی طوفان رسیده ایاز 
خ تو به ماتم نشسته ای گریبان دریده ایچون شام، بی ر چــون صبــح، از غم تــو 
که چاره طلب می کند ز خلق بریــده ایبیچاره ای  شــاِخ  ز  میــوه  امیــد  دارد 

کس پیش خوِد اوست عالج هر 
در دیوان اشعار منسوب به امام علی؟ع؟ شعر زیبایی به این ترتیب آمده است:

ُتبصــر  مــا  و  فیــک  َتشــعردواؤک  مــا  و  منــک  داؤک  و 
صغیــر جــرٌم  أنــک  تزعــم  کبُرَو  و فیــک انطوی العالــُم األ

گمان می کنی  )درمان تو در خوِد توست و تو نمی دانی، و درد تو هم در خوِد توست و تو نمی بینی، 
کوچک هستی حال آنکه جهانی بزرگ در تو نهفته است.( که 

رهی نیز قرین به همین مضمون اشعاری دارد:
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کنــی وا  گــر  ا بســته  فــرو  کنــیچشــم  تمنــا  هرچــه  بــَود  تــو  در 
نیســت تــو  نصیــب  غیــْر  از  غیر تو، ای خسته، طبیب تو نیستعافیــت 
تــو بیمــار  راحــت  بــَود  تــو  تــواز  پرســتار  تــو  از  غیــر  بــه  نیســت 
کــه حبیب خودی کــه طبیــب خودیهمدم خود شــو  کن  چــارۀ خــود 
توســت زار  دل  ز  غافــل  کــه  توســتغیــر  کار  مصلحــت  از  بی خبــر 
بــاش از مصلحت اندیــش  مصلحت اندیــِش دل خویــش باشبــر حــذر 
چــرا؟ نگشــایی  بصیــرت  چــرا؟چشــم  چرایــی،  خویــش  از  بی خبــر 
شده اســتصید که درمانده ز هر سو شده است او  رِه  دام  او،  غفلــت 
تــو پــای  ســپرد  غفلــت  ره  تــوتــا  وای  ای  تــو،  جــای  بــَود  دام 
غافلــی ز خــود  کــه  ُمقبــل  ناُمقبلــیخواجــۀ  بنــدۀ  ِنــه ای،  خواجــه 
رســی گدایــی  بــه  غفلــت  ره  ور بــه خــود آیــی، بــه خدایــی رســیاز 
بی خانــه ای تهی کیســۀ  ویرانــه ایپیــر  دل  در  مــکان  داشــت 
شــوم بخــت  از  دریوزگــی  بــه  شــام بــه ویرانــه درون همچــو بــومروز 
کــدان خا آن  در  بــود  زری  نهــانگنــج  مــردم  دیــدۀ  از  َپــری  چــون 
بــود گنــج  آن  ســر  بــر  گــدا  بــودپــای  رنــج  بــه غــم و  لیــک ز غفلــت 
که در خانه داشــتگنج صفــت خانــه بــه ویرانه داشــت گنج  غافل از آن 
رنــج و  انــدوه  و  فاقــه  از  گنــجعاقبــت  مانــد  نهــان  و  ُمــرد  گــدا  َمــرد 
گنــج خویش؟ای شــده نــاالن ز غــم و رنج خویش چنــد نــداری خبــر از 
تــو گاه  آ دل  باشــد  تــو  تــوگنــج  َســحرگاه  اشــک  تــو  گوهــر 
را غیــر  مــدان  امیــد  رامایــۀ  ِدیــر  مخــوان  حاجــات  کعبــه 
نیســت گاه  آ تــو  دلخــواه  ز  نیســتغیــر  راه  دلــی  بــه  را  دلــی  زآنکــه 
کــن ریــش  دِل  ز  مرهــم  کنخواهــش  هرچــه طلب می کنــی از خویش 

مجــوی یــاوری  کــس  ز  حادثــات  دام  گــره به همــت مشکل گشــای خویشدر  بگشــا 
از خــود طلــب دوای دل مبتــالی خویــشســعی طبیــب موجــب درمــان درد نیســت
کــن ار ســالک رهــی کند بر عصــای خویشبــر عــزم خویــش تکیــه  کــه تکیــه  واماَنــد آن 
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خوبی کردن
کردن اندوختۀ ابدی اســت.( رهی این را  وُف َذخیَرُة األَبد.« )خوبی  امــام علــی؟ع؟ می فرماید: »أمَلعــر

چه خوش بیان می کند:
کن تا از بدی ایمن شوی کینــه از دشــمن بریدم دوســتداری شــد مرانیک خویی پیشه 
افروختــم گم گشــته ای  ره  در  چراغــی  مــراهــر  مــزاری شــد  عــدم شــمع  تــار  در شــب 

کوتــاه اینکه دیوان رهی از این گونه اشــعار تعلیمی و تربیتی سرشــار اســت. بــه قصد پرهیز از  ســخن 
اطالۀ سخن، فقط به موضوعات و مثال های آن می پردازیم:

دنیا فریب است و سراب
که سراب زندگانی به خیال و خواب ماَندرهــی از امیــد باطــل ره آرزو چــه پویــی؟

قناعت
که روی نیاز ک پای فرومایگان نسودم منبــه آبروی قناعت قســم  به خا

پرهیز از هوای نفس
گــر غبــار آسوده اســتهرزه َگردان از هوای نفس خود سرگشــته اند گــر نخیــزد بــاد غوغــا 

افتادگی معتدل
ک فروتنــیافتاده باش لیک نه چندان که همچو خا از  شــوی  نبهــره  هــر  پامــال 

کج نهادی تندخویی و 
کــن تا وارهــی از دســت خلق غنچه را صد گونه آسیب است و خار آسوده استکج نهــادی پیشــه 
روزگار چــون  نامردمــی  شــیوۀ  دارد  اســتهرکــه  آســوده  روزگار  در  مردمــان  جفــای  از 

تشویق به نگاه داشتن ادب و دلیل آن
کفایت نــگاه دار گر ز بی ادبــان یابی ایمنیپــاس ادب بــه حــد  خواهــی ا
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دوری از دوستی و صحبت با مردمان پست
برچیده دامنــیدر خون نشست غنچه که شد همنشین خار ز  ســرو  فراخــت  گــردن 

پرهیز از غصه های بیجا
کار آنچه خواهد شدنا وآنچه نخواهد شدنامــردم دانــا اندوه نخــورد بهــر دو 

گزیدن به رسم عرفا خموشی 
را خموشــی  و  داری  داننــدخویشــتن  جــان  حصــار  هوشــمندان 
بینــی بیــان  از  بینــی  زیــان  داننــدگــر  زبــان  از  َگــردی  زبــون  ور 
مگشــای دوســتان  پیــش  دل  داننــدراز  دشــمنان  کــه  نخواهــی  گــر 

 قدر جوانی را بدانیم
گل و صبــح جوانی کــه ایــام  چون برق کند جلوه و چون باد گریزددریــاب 

کردن دیگران پرهیز از مسخره 
می گفــت آفریــن  گیتــی  بــا  کــوری  تحســینمفقیــر  زبــان  الکــن  تــو  ز وصــف  ای  کــه 
هــزاران شــکر مــرا داده ای  کــه  نعمتــی  کــه مــن نه درخــور لطــف و عطــای چندینمبــه 
گفــت: کــور و بــا وی  گریبــان  گرفــت  ننشــینمخســی  پــای  ز  نگویــی  جــواب  تــا  کــه 
کنم نه شــگفت شــاهینممن ار ســپاس جهان آفرین  ز  قوی پنجه تــر  و  تیزبیــن  کــه 
کــوری و ناتندرســت و حاجتمنــد کــه خداونــد جــاه و تمکینمولــی تــو  نــه چــون منی 
کوشی؟ کار چــون تــو مســکینمچه نعمتی اســت تو را تا به ُشکر آن  بــه حیــرت انــدر از 
کزیــن بــه چــه نعمتــی خواهی کــور:  نمی بینــمبگفــت  فرومایــه ای  تــو  چــون  روی  کــه 

که اشعارش بیش از این مورد توجه  که حّق این شاعر زبردست این است  در آخر باید یاد آور شویم 
که اشــعار این شــاعر  که هنوز مردمانی و شــاعرانی هســتند  که شــاعر مطمئن شــود  گیرد؛ باشــد  قرار 

گفته بود: که  بلندآوازه را می خوانند و دوست دارند، شاعری 

کند یا نه؟مــن از یــاد عزیــزان، یــک نفــس غافــل نَیــم امــا کســی یادم  که بعد از این،  نمی دانم 
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