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سخن نخست

آشنایی بیشتر با شعر و اندیشۀ غالب دهلوی

گپ وگفتی با سید سمیر )صائب( جعفری دربارۀ شعر و ادبیات
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گرد ماه : تبیین وحدت جهان اسالم و ضرورت حمایت انقالب اسالمی از نهضت های اسالمی میز

  برای مشاهدۀ هرکدام از مطالب روی عنوان آن کلیک کنید
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که انقالب  بیانیــۀ »گام دوم انقــالب اســالمی« در شــرایطی از ســوی مقام معظــم رهبری صادر شــد 
اســالمی ایران پس از 40 ســال مقاومت شــورانگیز، شرایط نوینی را در ایران و منطقه و جهان تجربه 
که انقالب در این سه سطح به وجود آورده داشته  کوتاه و سریعی به تغییراتی  می کند. جا دارد نگاه 

باشیم.

الف. سطح داخلی
در سطح ملی، انقالب ایران موجب قطع تسلط بیگانگان بر منابع داخلی کشور-به ویژه، نفت-شد. 
کام ملت ایران  به یک معنا، پیروزی انقالب اسالمی تأمین کنندۀ اهدافی بود که پیش از آن در نهضت نا
کار آمدن دولت محمد مصّدق شــد؛ ولی با  کاشــانی پیگیری می شــد و موجب روی  در دوران آیت اهلل 

کودتای سپهبد زاهدی سقوط کرد و صنعت نفت ایران مجدداً تحت کنترل انگلستان درآمد. 
کشــور روزانــه بیش از شــش میلیون بشــکه نفت صادر  پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران، 
کمتر از 40 میلیون  که  می کرد )یا بهتر بگوییم، شش میلیون بشکه نفت از دست می داد(؛ در حالی 
کشــور از جهت تهیۀ ســوخت مورد نیازشان در مضیقه بودند، به هیچ یک از شهرهای  نفر جمعیت 
گاز و آب  گازرســانی نشــده بــود، تقریبــًا تمام روســتاهای ایــران از نعمت راه آســفالت و بــرق و  ایــران 

کنند.  گاز استفاده  کپسول  گزیر بودند از  آشامیدنی محروم بودند، و در تهران مردم نا
که در تهران، از میدان شوش  گونه ای  گرفتار فقر مطلق بود؛ به  پیش از انقالب بخش وسیعی از کشور 
کارتن برای خود زاغه هایی ســاخته  تا شــهرری، ُپر از زاغه ها و حلبی آبادها بود و مردم با پیت حلبی و 
بودنــد و در آن هــا زندگــی می کردنــد. در تمام شــهر تهــران پل هوایی وجود نداشــت. در ســال 1356، 
کردند تا از ترافیک طاقت فرســای شــهر بکاهند.  بلژیکی هــا چنــد پــل هوایی فــوالدی در تهران نصب 
کمتر از 200 هزار نفر بود و در اغلب رشته ها فقط تا مقطع لیسانس  کشــور  تعداد مجموع دانشــجویان 
کشــورهای دیگر  تدریــس می شــد و بــرای مقاطع باالتر، دانشــجویان اجبــاراً در صورت تمکن مالی به 

کشور، تعداد سدهای ساخته شده به انگشتان دو دست نمی رسید.  مهاجرت می کردند. در تمام 
کشــیده  گازرســانی شــده، به تمام روســتاهای ایران راه آســفالته  ولی امروز به تمام شــهرهای ایران 
کشــور به چهــار میلیون نفر  گاز برخوردار شــده اند، تعداد دانشــجویان  شــده و غالبــًا از نعمــت برق و 
کمتر از یک  که میزان صادرات نفت ایران به  کشور ساخته شده؛ در حالی  رســیده، و صدها ســد در 

کاهش یافته است. میلیون بشکه در روز 

سخن نخست : دربارۀ »گام دوم«
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ب. در سطح منطقه ای
کشــورهای لبنان، فلســطین، عراق، یمن، و بحرین  در ســطح منطقه ای، امروز انقالب اســالمی به 
کشــورهای اســالمی در آســیای غربــی و آفریقای  گاهی هــای سیاســی مردم  کــرده و ســطح آ ســرایت 
شــمالی را باال برده و موجب ارتقای ســطح مطالبات سیاســی ملت ها و سقوط دیکتاتورهایی نظیر 
بن علــی، حســنی مبــارک، علی عبــداهلل صالــح، بوتفلیقه، عمر البشــیر، ترکــی، قذافــی، و حفیظ اهلل 
امین در تونس، مصر، یمن، الجزایر، ســودان، افغانســتان، و لیبی شده اســت و ســیر تحوالت نشان 
خ خواهــد داد. طلیعۀ این تحوالت از  که به زودی تغییرات سیاســی مهمی در عربســتان ر می دهــد 

نظر اجتماعی آغاز شده و نتایج سیاسی آن به زودی آشکار خواهد شد.

ج. در سطح جهانی
گاهی و مطالبات سیاســی در آســیای مرکزی و  در مقیاس جهانی، انقالب اســالمی موجب افزایش آ
قفقاز، فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی و پایان نظام جهانی دوقطبی، ســقوط مارکسیسم، تهدید 
نظام های سیاسی پادشاهی، سقوط وهابیت و تروریسم و تکفیر، و افزایش چالش های جدی برای 
ســلطۀ جهانی غرب و متالشــی شــدن پیمان های ناتو، ورشو، و سنتو شده است و از قدرت غرب در 

کاسته است. منطقه و جهان به طور قابل تأمل 
دراین شــرایط، جنگ هــای نظامی ]جنگ تحمیلی[ و تروریســتی ]منافقین[ تحمیل شــده به ملت 
ایــران بــا پیــروزی ملــت ایــران پایان یافتــه؛ ولی جنگ روانــی و جنگ اقتصــادی علیه ملــت ایران و 
کند، )که ادامه پیدا خواهد  گر مقاومت ملت ایران ادامه پیدا  انقالب اسالمی به اوج رسیده است. ا
گزیر به قبول شکســت خود در مقابل ملــت ایران و انقالب اســالمی خواهد  کــرد،( بــه زودی غــرب نا
شــد و اســتقالل و آزادی ملت های منطقه را اجباراً خواهد پذیرفت؛ و این پذیرش به معنی تثبیت 
پیــروزی انقالب اســالمی ایران و تــداوم آن و آغاز عصر تمدن نوین اســالمی خواهد بود و این تحول 

گام دوم انقالب اسالمی در ایران و منطقه خواهد بود. مهم 
بــا امیــد به پیروزی انقالب اســالمی و تحقــق آرمان های ملــی، منطقه ای، و جهانــِی آن، باید توجه 
که در  که در این مقطع خاص تاریخی هرگونه سســتی و غفلت از وظایف و تعهداتی  داشــت باشــیم 
گناهی نابخشــودنی خواهد بود؛ چون می تواند به از دســت  مقابــل مــردم و انقــالب بر عهده داریــم 
کشورهای مسلمان و مستضعفان جهان  که اینک در اختیار ملت ایران و  رفتن فرصتی منجر شود 

گرفته است. قرار 
سردبیر
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آشنایی بیشتر 
با شعر و اندیشۀ غالب دهلوی
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کم نظیر  گر بی نظیر نباشد قطعًا  از نظر شعردوستی و شعرپروری، شبه قاره ا
کناِر شاعران بلندآوازه ای همچون میرتقی میر، میرزا رفیع سودا،  است. در 
میــر ببرعلــی انیــس، میــرزا دبیــر، میــرزا غالب دهلــوی، و اقبال الهــوری )که همــه از بزرگان راســتین 
شــعر به حســاب می آیند(، شــاعرانی مانند امیرخســرو دهلوی، بیدل دهلوی، فیضی دکنی، و غنی 
که اشعار  کشمیری از سرآمدان شعر فارسی زمان خویش و همۀ زمان ها به شمار می روند؛ شاعرانی 
که در ایران، افغانستان، تاجیکســتان، و غیره شهرِت فراوان دارد و  و ابیاتشــان نه تنها در شــبه قاره 
کشورهای افغانستان و تاجیکستان، اشعار بیدل دهلوی  نقل محافل مردم بوده و هست. امروز در 
کتاب های ارزشــمندی مانند شاعر آیینه ها )نوشتۀ استاد  جایگاه بســیار بلندی دارد و در ایران نیز 
کدکنی(، بیدل، سپهری و سبِک هندی )نوشتۀ مرحوم سید حسن حسینی(، کلید دِر باز  شفیعی 
که شــاعران و پژوهشگران جوان  کاظمی( در مورد او نوشــته و باعث شده اند  کاظم  )نوشــتۀ اســتاد 

زیادی به اشعار او رو بیاورند. 
پس از امیرخسرو دهلوی و بیدل دهلوی، غالب دهلوی بزرگ ترین شاعر فارسی شبه قاره محسوب 
که در  گذاشته اســت. غالب،  می شــود. اشــعار وی بســیار نغزند و او دیوان فارســی قطوری به یادگار 
گفته اند، در ُســرایش شــعر فارســی تســلط عجیبی دارد. غزل،  زبان اردو به وی »خدای ســخن« نیز 
که این  قصیــده، مثنــوی، رباعی، قطعه، ترکیب بند، ترجیع بند، و ماده تاریخ از جمله قوالبی اســت 
کرده است. دلیل اینکه غالب توانسته است چنین  شاعر هندی زباِن فارسی سرا در آن ها طبع آزمایی 
اشعار نغز و ناب را هم زمان به زبان های اردو و فارسی بسراید رسمی بودن زبان فارسی در شبه قاره 
کرد  به مدت بیش از ُنه قرن است. فارسی در زمان غالب نیز بسیار رایج بود، هرچند پس از آن افول 
و جای خود را اول به اردو و سپس به انگلیسی داد و امروز در شبه قاره بسیار غریب واقع شده است!

سخنی چند دربارۀ زندگی غالب
میرزا اسداهلل بیگ خان غالب )1797-1869م.( در هند به دنیا آمد. او یکی از سخنوران فارسی گوی 
کــه زبان اصلــی اش اردو بــوده، در قرن ســیزدهم می زیســته، و پس از  شــبه قاره محســوب می شــود 

امیرخسرو و بیدل بزرگ ترین فارسی ُسرای هند به شمار می آید.
نــام او اســداهلل خــان و ملقــب بــه نجم الدولــه دبیرالملــک نظام جنــگ و تخلــص شــعری اش غالــب 
بوده اســت. )در اوایل، اســد تخلص می کرد.( در شــعر از پیروان سبِک بیدل دهلوی است. خاندان 
پدری او ترک نژاد و از آســیای میانه به هندوســتان آمده بودند. دربارۀ مهاجرت نیای خود به هند 
که نیای نامه نگار ترکی بود از نژاد افراسیاب و پشنگ؛ از ترکستان به  چنین می نویسد: »نهفته مباد 

احمد شهریار
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هنــد روی آورد و در الهــور، دِر دولت معین الملک را تکیه گاه و آرامش جای ســاخت« )دیوان غالب، 
مقدمه، 15؛ به روایت از پنج آهنگ(.

گره  کارهای دولتی و دیوانی می شــود؛ ســپس به آ کن و وارد  نیای غالب، قوقان بیک، در دهلی ســا
کارهای دیوانی مشــغول می شــود. قوقان بیک دو پسر داشت: یکی نصراهلل بیک، و دیگری  رفته به 
گره صاحب جاه  که در آ که با عزت النســاء بیگم-دختر غالم حســین خان  عبداهلل بیک )پدر غالب( 
کشــته  که غالب پنج ســال داشــت پــدرش در یکی از شــورش های محلی  کــرد. زمانــی  بــود-ازدواج 
کارگزاران  گرفت، ولی او نیز پس از چهار ســال توسط  شــد. ســپس عمویش سرپرســتی او را به عهده 
کشــته شــد. پس از آن، مادربزرگ و خویشــاوندان مادری اش سرپرســتی و تربیت او را به  انگلیســی 
گیــری ادب فارســی و عربــی و اردو نــزد معلمان فرســتادند. غالب از  گرفتنــد و وی را بــرای فرا عهــده 
10سالگی به ُسرایش شعر و سخنوری رو آورد و هم زمان به دو زبان فارسی و اردو شعر نوشت. او بزم 
کان خود قلم نویســندگی ســاخت. خودش چنین  را بر رزم ترجیح داد و از پیکان های شکســتۀ نیا

می گوید:

افراســیابم تخــم  از  کــه  ســلجوقیانمگرفتــم  نســل  از  کــه  گرفتــم 
نــدارم تیغ آزمایــی  دســت  و  ندانــمدل  کشورگشــایی  رســم  و  ره 

که مردی خوش مشــرب و شاعرمســلک بود و  غالب در شــهر دهلی با امرء بیگم-دختر نواب الهی، 
که هیچ یک زنده  کرد. زن او هفت فرزند به دنیــا آورد  در اشــعارش معــروف تخلص می کــرد-ازدواج 
گرفتند و او را مانند فرزند خودشان  کودکی به نام عارف را به عهده  نماندند. آن ها سپس سرپرستی 

گذاشت. کردند، اما او نیز در جوانی رخت از جهان بربست و داِغ جدایی را به دل غالب  بزرگ 
ک ســپرده  غالــب در ســال 1869 م. درگذشــت و در نزدیکی آرامــگاه خواجه نظام الدین اولیاء به خا

شد.

مذهب و روش غالب
غالب مسلمان و شیعه بود و عالقۀ فراوانی به اسالم داشت و قصاید فراوانی در توحید، نعت رسول 
ک و مطهر  گرامی اسالم؟ص؟، دیانت اسالم، و ائمۀ اطهار؟ع؟ نوشت. هرچند ارادت او به خاندان پا
کم نظیر است. در مناقب و  بسیار ستودنی است، اما عشق و عالقۀ او به حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کرده، این عشق و عالقه به وضوح به چشم می خورد. عالوه بر  که به آن امام همام تقدیم  قصایدی 
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حضرت امیر؟ع؟، غالب دربارۀ حضرت عباس نیز قصیده ای دارد و شهادت ائمۀ اطهار؟مهع؟ را نیز به 
ماتم می نشیند. او دربارۀ اینکه رسول؟ص؟ و علی؟ع؟ از نوِر واحدند این گونه می گوید:

آنچــه بیننــد هــر دو، یکــی اســتدو چشــم است و هر چشم را بینشی است ولــی 
امــام و  نبــی  در  دویــی  الســالمنگنجــد  علیــه  و  الصلــوة  علیــه 

کرده و  خ دربار بهادرشــاه ظفر پرهیز  گریز از اطالۀ ســخن، از ذکر آثار و تصانیف این شــاعر و مور برای 
که غالب آن ها را با رویکرد مذهبی نوشته است. تنها به اشعاری می پردازیم 

هیچ شاعِر مسلمانی نیست، مگر اینکه اشعارش رنگ و بوی توحید و وحدانیت الهی دارد و نه تنها 
کّل عاَلــم بشــریت ســر  کــه در شــعر نیــز در برابــر خالــق  در زندگــی 
تســلیم خــم می کند. اظهــار عبودیــت در برابر یگانــه معبود عالم 
نه تنها وظیفۀ شرعی بل وظیفۀ تکوینی انسان به شمار می رود. 
کوچک و  کبر« درحقیقت ِاقرار به  اقرار به بزرگی خداوند در »اهلل ا
حقیر بودن خود ماســت و مفهوم »انا االصغر« را تداعی می کند؛ 
کسارتر و افتاده تر باشیم، مانند  که هرچه در پیشگاه خداوند خا
کــوه فــرود می آیــد، ایمــان مــا نیــز زیباتــر  کــه از بلنــدای  آبشــاری 

خواهد شد. 
غالــب، بــه عنــوان یــک شــاعر مســلمان و شــیعه، نه تنهــا از ایــن 
موضــوع مهــم چشم پوشــی نکــرده، بلکــه بســیاری از ابیــات و 
گرفتــه و به  اشــعارش رنــگ و بــوی وحدانیــت و توحیــد بــه خود 

یکتایی خداوند اشاره دارد و از این مسیر به ماندگاری و پایداری رسیده است )غزلیات، ص 13(:

با همه در گفت وگو، بی همه با ماجراای بــه خــال و مال خوی تــو هنگامه زا 
طرۀ ُپر خم صفات، موِی میان ماسواشــاهِد حســِن تــو را در روِش دلبری
جان نپذیری به هیچ، نقِد خضر نارواآب نبخشی به زور، خوِن سکندر هدر
بی اشــتها نکبتیــاِن تــو را قافلــه بــی آب و نــان مائــده  را  تــو  نعمتیــاِن 

کلیِد زمین و آســمان ها  در شــعر شــأن نبــوت و والیــت، او حضــرت حــق را تنها حــق و منبع و منشــأ 
می دانــد و او را نــور خالــص و اصل هســتی و حیات می خواند و هرچه جز خداوند را از نشــانه های او 

امیر خســرو دهلــوی، بیدل 
دهلوی، فیضی دکنی، غنی 
کشمیری، غالب دهلوی، و 
اقبــال الهــوری از ســرآمدان 
شــعر فارسی شــبه قارۀ هند 
محسوب می شوند.
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که بر  کــه فروغی برای انجمنــی می پندارد، جلــوه ای ذاِت باری تعالی می داند  می دانــد؛ و جهــان را، 
خود حضرتش و توســط خود حضرتش در معرض وجود آمده اســت. چنین می گوید )مثنویات، ص 

:)329

کآمــد از نــورش پدید کلیــدحــق بود حــق  را  زمین هــا  و  آســمان ها 
هرچــه جز حق بینی از آیات اوســتنور محض و اصل هستی ذات اوست
کرد از خویش هم بر خویشتن انجمــنجلوه  فــروِغ  را  خلــوت  داد 

در غزل توحیدی اش دربارۀ حضرت حق چنین می گوید )همان(:

کرم بی دســتگاهان راتعالی اهلل به رحمت شاد کردن بی گناهان را خجــل نپســندد آزرِم 
گوش افگنی آزادمردان را بــه خوابی مغز در شــور آوری بالین پناهان رابه حرفی حلقه در 

که برخی از ابیاتش را اینجا ذکر می کنیم )قصاید،  در قسمت قصاید، قصیده ای در باب توحید دارد 
ص 169(:

گفته خود حرفی و خود را در گمان انداختهای ز َوهــم غیر، غوغــا در جهان انداخته
گلِســتان انداختهای به نزهتگاِه تسلیم رسول حق شناس ز آتــش نمرود، طــرح 
جــان اژدر در تــن چوب شــبان انداختهوی بــه رســتاخیز تارومــار قوم ناســپاس

گرامی اسالم؟ص؟ رسول 
که: گفت  سعدی شیرازی چه خوش 

مــن وجهــک المنیــر لقــد نــّور القمــریــا صاحــب الجمال و یا ســید البشــر
حّقــه کان  کمــا  الّثنــاء  یمکــن  بعد از خدا بزرگ تویی، قصه مختصرال 

که او را نیز به وسیلۀ سیدالبشر و خاتم االنبیاء؟ص؟ شناخته،  غالب دهلوی نیز، پس از خدای متعال 
کرده و با تمام وجود به ثنا و توصیف ایشان  سر تعظیم و تسلیم خود را در پیشگاه رسول عربی خم 
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می پــردازد و اشــعار زیــادی را بــا چشمداشــت لطــف و مرحمــت حضرتــش در روز جزا بــه آن حضرت 
تقدیم می کند )غزلیات، ص 14(: 

خ جاوید حرام اســت حاشا که شفاعت نکنی سوختگان رابر امــت تو دوز

که به ســلطان انبیا؟ص؟ تقدیم شده اســت، ایشــان را درخوِر اطاعت توسط همۀ عاَلم  در قصیده ای 
کــه یِد بیضای  گرامی اســالم؟ص؟ می گوید  و آدم و وکیــل حضــرت بــاری می دانــد و خطاب به رســول 
ک روبــی دِر شماســت و معجــزۀ جان بخشــی حضــرت مســیح؟ع؟ بــه  حضــرت موســی؟ع؟ اجــر خا

که ایشان هوادار شما بوده است: مردگان به خاطر آن است 

عربــی محمــد  آدم  و  عالــم  وکیل مطلق و دســتور حضرت باریمطــاع 
که دبیران دفتر جاهش آثــاریشهنشــهی  عــزت  نویســند  بــه جبرئیــل 
کفش اجر آســتان روبی کلیم و  تو و مســیح و دمش اجرت هواداریتــو و 

کریــم، »نفــس« پیامبر  گفتۀ آیــات قرآن  ذکــر پیامبــر؟ص؟ بــدون علــی بــن ابی طالب؟ع؟-کــه طبــق 
اســت-کامل نمی شــود؛ از این رو، غالب در این قصیده نیز از باب ارادت و عشق و عالقه به ساحت 
کــرده و چنین  امیــر مؤمنــان؟ع؟ بــه معجزۀ برگرداندن خورشــید )یعنی حدیث رد الشــمس( اشــاره 

می گوید )قصاید، صص 172-171(:

رفیــق تو بــه قدمگاه قــدت اظهاریتو مه شــکافی و خورشید را بگرداند

در قصیدۀ دیگری چنین می سراید:

امــم قبلــۀ  رســل،  امــام  بشــر،  ِع اوســت قاعــدۀ دانــش اســتوارفخــر  کــز شــر
کوهساردر معــرض لطافت مهرش جهان جهان گل های شیشــه می دمد از مغز 

دلیل اینکه چرا پیامبر؟ص؟ سایه نداشته اند را این گونه شاعرانه بیان می کند:
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قــدش جلــوۀ  اثــر  کــز  چراســت  آشــکاردانــی  نقــش ســایه نگردیــد  ک  بــر خــا
آفریــدگاروقتی که ریخت طرح مثالش ز نور خویش حجــاب  میانــه  از  برداشــت 

کنار  که به مــوال امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد ذکری از ایشــان به میــان آورده و در  اینجــا نیــز از ســر ارادتی 
رسول اهلل؟ص؟ ایشان را نیز چنین توصیف می کند:

در رزم، آبــروی ســپاهش ز ذوالفقــاردر بزم، رنگ و بوی نگاهش ز مرتضی

که  در ایــن قصیــده، غالــب نکتــه ای عجیــب را دربارۀ نــام »احمد« خاطرنشــان می کنــد و می بینیم 
از ایــن نــام عــدد 12 )تعــداد ائمــۀ معصومیــن؟مهع؟( و همین طور 
کلمــۀ »احمــد«  گــر از  لفــظ »اهلل« را را اســتخراج می کنــد؛ یعنــی ا
کنیــم )کــه همان  کــرم؟ص؟ اســت( میــم را جــدا  )کــه نــام پیامبــر ا
گران قدر اســالم اســت(  میــم »محمد«، نــام دیگری برای پیامبر 
کــه نمایانگر ذات پــروردگار  کلمــۀ »احــد« به دســت می آید  از آن 
که حرف اول  کنیم  کلمه »الف« را نیز جدا  گر از این  است. حاال ا
لت دارد، حروف حا و دال  »اهلل« است و به این اسم مقدس دال
باقــی می مانند. در علم ابجد، عدد حا هشــت اســت و عدد دال 
که باهم عدد 12 )یعنی تعــداد امامان معصومین؟مهع؟( را  چهــار، 
تشکیل می دهند. غالب این نکته را در شعر چنین بیان می کند 

)قصاید، ص 175(:

که تحت اوســت که لف احمد و لطفی  گنجی است شایگان و طلسمی است استوار حقــا 
طلســم معنــوی  ایــن  گشــایش  پــی  اختیــارامــا  کــرده  قاعــده ای  شــگرف  فطــرت 
گرفــت فرا »احمــد«  ز  میــم  نخســت  پــرده داربایــد  نبــی راســت  کان میــم اســم ذات 
احمــدی ذات  معرفــت  ُیمــن  بــه  گشــت آشــکارهرگــه  میــم از میانــه رفــت و »احــد« 
جلوه گــر »اهلل«  الــف،  از  بنگــر  وز حــا و دال بشــمر و دریــاب هشــت و چــاربی پــرده 

در جای دیگر به همین نکته این چنین اشاره می کند:

غالب دهلوی در قالب های 
و  رباعــی،  قصیــده،  غــزل، 
مثنوی شعر سروده است.
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خاتم المرســلین پــِس  بــَود تــا بــه مهــدی، علــی جانشــینهمانــا 
بــَود ایــزد  نــام  لبــف  احمــد  بــَوددر  محمــد  آشــکارا  میــم  ز 
نمانــد ز احمــد بــه جز هشــت و چارالــب میــم را چــون شــوی خواســتار

که در منقبت حضرت علی؟ع؟ ســروده شده، شــمارۀ ابیات به تعداد عدد  در قصیدۀ شــمارۀ شــش 
کرده و می گوید: »ع-ل-ی« )یعنی 110 بیت( است؛ در بیتی نیز به این اشاره 

گهرآمــانطقم به شماِر عدد حرف »علی« شد شــوقی  ز  تحریــر  رشــتۀ  در 

کــه در آن پیامبر؟ص؟ را »نور« خوانده و همه چیــز را در پرتو آن نور  عــالوه بــر ایــن، او قصیــده ای دارد 
آشکار می پندارد:

کرد کــه حــق بــر خویــش  کــردجلــوۀ اول  پیــش  محمــد  نــور  از  مشــعل 
ظهــور بــزم  در  نــور  زآن  عیــان  هرچــه پنهــان بــود از نزدیــک و دورشــد 

کرده اســت )مثنویات، صص 329- دلیــل اینکــه چرا ما پیامبر؟ص؟ را دوســت داریم را این گونه بیان 
:)331

کرده ایم از بهر حق دینش قبولحق فرستاده است بهر ما رسول
دوســت از بهــر حقــش داریــم ماگــر بــه ســوی خواجــه رو آریــم ما

که  کــرده و می گوید  کــه مشــتمل بــر 57 بیــت اســت پیامبــر اســالم؟ص؟ را توصیــف  در مثنــوی نعــت 
که جبرئیل امین؟ع؟ مگس ران ســفره اش اســت و ابراهیم خلیل؟ع؟ هم  کســی اســت  پیغمبر؟ص؟ 

خدمتکارش )مثنویات، ص 351(:

جبرئیــل پــِر  خوانــش  ران  به خوان گســتری پیشکارش خلیلمگــس 
روحانیــان دل افــروز  یونانیــانجمالــش  نظرســوز  خیالــش 
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کــه حــاوی 280 بیــت اســت و به تفصیل بــه معراج  در مــورد معــراج پیامبــر؟ص؟ نیــز مثنــوی ای دارد 
رسول اهلل؟ص؟ می پردازد.

اینجا یکی از نعت های رســول اهلل؟ص؟که در قالب غزل نوشــته شده اســت را آورده و از ذکر بقیۀ اشعار 
پرهیز می کنیم:

کالم حق به زبان محمد اســتحق جلوه گر ز طرز بیان محمد است آری 
ماهتــاب مهرســت  پرتــو  شأن حق آشکار ز شأِن محمد استآیینــه دار 
کمان محمد اســتتیر قضا هرآینه در ترکش حق اســت کشــاد آن ز  امــا 

کرده، می گوید: ک« اشاره  ک لما خلقت االفال به آیۀ مبارکۀ »لو ال

وارســی ک«  ال »لــو  معنــی  بــه  گــر  ا خود هرچه از حق اســت از آِن محمد اســتدانــی، 
اســتهرکــس قســم بدانچــه عزیز اســت می خورد محمــد  جــان  بــه  کــردگار  ســوگند 
گــذار فــرو  طوبــی  ســایٔه  حدیــِث  اســتواعــظ،  روان محمــد  ز ســرو  کاینجــا ســخن 

کرده، می گوید: در بیت ذیل به »اقتربت الساعة و انشق القمر« اشاره 

را تمــام  مــاِه  گشــتن  دونیمــه  کان نیمه جنبشــی ز َبنان محمد اســتبنگــر 
اســتور خــود ز نقــش مهــر نبــوت ســخن رَود محمــد  نشــان  ز  نامــور  نیــز  آن 

گرامی اســالم؟ص؟ فرموده اســت »و انــک لعلی خلق  کــه خداونــد عالــم خــود در مورد رســول  از آنجــا 
گذار می کند؛  عظیم،« غالب در اینجا از ثنای آن حضرت عاجز مانده و ثنای رســول؟ص؟ را به خدا وا

که تنها ذات حق می تواند از عهدۀ ثنای محمد؟ص؟ برآید )غزلیات، ص 35(:

گذاشــتیم ک مرتبه داِن محمد اســتغالب ثنای خواجه به یزدان  کان ذات پــا

امیرمؤمنان، حضرت علی بن ابی طالب؟ع؟
کــه از اســم و تخلــص اســداهلل غالــب پیداســت، او انــس و محبــت عجیبــی نســبت بــه  همان طــور 
که عالوه بر قصایدی  امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد. دلیل محبتش نســبت به امیرمؤمنان؟ع؟این اســت 
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کرده است؛  که خاص در مدح یگانه مرِد روزگار، امیرمؤمنان؟ع؟نوشته، در غزلیات خود از ایشان ذکر 
مانند )غزلیات، ص 13(:

کربــالبزِم تو را شمع و گل، خستگی بوتراب واقعــۀ  بــم،  و  زیــر  را  تــو  ســاز 

گفتن  گردانده )هرچند در اشــعار مذهبی، حرف تازه  در باب مضامین، غالب از مضامین تکراری رو 
بسیار سخت است( و شجاعت و دالوری علی؟ع؟ را این گونه نو بیان می کند )غزلیات، ص 101(:

آوردردی بــه شکســت مــا برانگیــز خیبــر  بــه  علــی ای  نــی  نــی 

او ورِد نام علی؟ع؟را »اسم اعظم« می داند )غزلیات، ص 105(:

بوطالــب« علــِی  »یــا  غالــب،  بــود  مــن  نیست بخل با طالب، اسم اعظم از من پرسورِد 

در جای دیگر می گوید )غزلیات، ص 122(:

درافکنــم منصــوِر فرقــۀ علی اللهیــان منم اســداهلل«  »انــا  آوازۀ 

کرده و هم نســبت و ارادتش را به  مصــراع دوم بیــت ذیــل، به لحاظ اینکه شــاعر هم خــود را معرفی 
کرده، بسیار خواندنی است )همان، ص 122(: موالی متقیان بیان 

هم اســداللهی ام، هم اســداللهی امغالِب نــام آورم، نام و نشــانم مپرس

که لبانش از قبل برای پذیرش آن آماده باشــند و بر لبانش  او بادۀ معرفت را نیز آن وقت می نوشــد 
ذکر »یا علی« باشد )همان، ص 122(:

کرده ایم مشرب حق گزیده ایم، عیش مغانه کرده ایمبــر لب »یا علی« ســرای بــاده روانــه 
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که اسم مکان  کلمۀ »حیدرآباد«  نوآوری در ابیات یکی از خصوصیات شعر غالب است؛ از این رو، از 
است چه مضمون تازه ای آفریده است )همان، ص 123(:

اعظمــم غالــب، ســواد  را  توفیــق  مهر حیدر پیشــه دارم، حیدرآباد خودمعالــم 

عشــِق حیدر و ســالک مســیر حیدر؟ع؟ بودن توان و نیروی عجیبی به انســان می بخشد؛ از این رو، 
کاِر به ظاهر محاْل ناممکن نیســت؛ حتی برگرداندن آفتاب  که از پیروان علی؟ع؟هســتیم هیچ  از ما 
که به حدیث رد الشــمس اشاره دارد، متن حدیث را نیز  از مغرب! بهتر اســت قبل از ذکر بیت ذیل، 

کرده و در خوانش آن سهیم باشیم: ذکر 
 اهّلِل الَعصَر، َفجاَء َعِلٌّ 

ُ
 َرســول

ّ
اإلمــام الصادق؟ع؟: َصل

وَحــى اهّلُل إىل َرســوِلِه ِعنــَد ذِلــک، 
َ
هــا. َفأ

ّ
و َل َیکــن َصل

 اهّلِل َعــن ِحجِرِه 
ُ

َفَوَضــَع َرأَســُه یف ِحجــِر َعــل، َفقــاَم َرســول
، أما  : »یــا َعــِلُّ

َ
ــمُس. َفقــال

َ
َبــِت الّش حــَن قــاَم و َقــد َغَر

 
ُ

 َرســول
َ

 اهّلِل.« قال
َ

: »ال، یا َرســول
َ

یــَت الَعصَر؟« َفقال
َّ
َصل

یــِه 
َ
َعل َفــارُدد  طاَعِتــک،  یف  کاَن  َعِلّیــا  إّنَ  ُهــّمَ 

ّ
»الل اهّلِل: 

مُس ِعنَد ذِلک.
َ

یِه الّش
َ
ت َعل

َ
مَس«؛ َفُرّد

َ
الّش

)امــام صــادق؟ع؟: پیامبــر خدا نمــاز عصــر را خواند، 
آنــگاه علــی آمــد و ]هنوز[ نمــاز عصــر را نخوانــده بود. 
در ایــن هنــگام، خداونــد به پیامبرش وحی فرســتاد 
گذاشــت. پیامبــر خدا  و ]پیامبــر[ ســر بــر دامــن علــی 

کــرده بود، فرمــود: »اى علی! نماز  که خورشــید غروب  هنگامــی از دامــن علی برخاســت 
گفت: »نه، اى پیامبر خدا!« پیامبر خــدا فرمود: »خداوندا! علی  عصــر را نخوانــده اى؟« 
در اطاعــت تــو بــود، خورشــید را برایــش برگــردان.« در ایــن هنگام، خورشــید بــراى علی 

بازگشت.(

کرده، چنین می گوید )همان، ص 132(:  غالب از این حدیث استفاده 

گــر آفتــاب ســوی خــاوران بگردانیمز حیدریم مــن و تو، ز ما عجب نبَود

نزدیــک به هزار ســال، زبان 
مردم شبه قارۀ هند فارسی 
را  اردو  زبــان  ســپس  بــود؛ 
و  رواج دادنــد  در شــبه قاره 
را  زبــان انگلیســی  باالخــره 
جانشین آن کردند.
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هر وقت دچار مصیبت و بال می شــود، به حضرت ابوتراب؟ع؟ متوســل شده، چنین شکایت می برد 
)همان، ص 164(:

کش اندر کشــا کی؟ غالــب، به چنین  یا حضرت بوتراب، تا   

عــالوه بــر غزلیات، غالــب قصایدی بســیاری در وصف حضرت امیــر؟ع؟دارد. در قصایــد نیز ارادت و 
عشق و عالقه خود نسبت به امیرمؤمنان؟ع؟ را بیان و حضرتش را این گونه توصیف می کند:

که در هوای پرســتاری وثن کلیِد بتکده در دست برهمنصبحی  جنبد 
کــرار در دهــنچون برگ گل ِز باد سحرگاهی ام، زبان رقصــد بــه نــام حیــدر 

که عشق  گفت و بر سِر دار آویخته شد؛  که »انا الحق«  او خودش را منصور می داند، اما نه منصوری 
گفته را  غالــب از جنــس حیــدری اســت و »انا الحــّق« او نیز »انا الحیدر« و »انا اســداهلل« اســت. ایــن 

چنین به نظم درمی آورد:

منصور الابالِی بی دار و بی رســنفیــض دم »انــا اســداهلل« بــرآورم

کردن ساغرش نیز عجیب است: روش ُپر 

ِمــی ز  کنــم  لبالــب  صبــوح  پــِی  که لــب ِز زمزمۀ »یا ابوالحســن«ســاغر  چونــان 

در ابیات بعد، به توصیف شاِه نجف؟ع؟پرداخته، می گوید:

پنج تــنشاه نجف، وصّی نبی، مرتضی علی ز  ثانــی  و  اول  ائمــه  از  آن 

گرامی اسالم؟ص؟ توهین نمی کند، خالفت را حّق حضرت علی؟ع؟  غالب، با اینکه به صحابۀ رسول 
گرامی اســالم؟ص؟ را خورشــید و علی؟ع؟ را مــاه می پندارد؛ و بــا آوردن این دلیل  می دانــد. او رســول 
که پس از غروب خورشیْد اول ماه در آسمان آشکار می شود نه ستاره ها، می خواهد  منطقی و حّسی 

که خالفت حّق علی؟ع؟ بوده است: این نکته را به اثبات برساند 
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وقت غروِب مهر، دمد ماه، بی سخنذاتش دلیل قاطع ختم نبوت است
بعــد از نبــی، امــاْم َمه و پیــروان پَرنپیغمبر آفتاب و فروغش جمال دین

و رونق دین اسالم را نیز مدیون امام علی؟ع؟ می داند و می گوید:

دیم و عرب یمنای از تــو بــوده رونــق دین محمدی
َ
رویت سهیل و کعبه ا

ای آبــروی خلــوت و ای فخر انجمنبالیــده از تو علم و عمــل در پناه هم

که جانشان  که توانا باشــند، از ذوالفقار به حّدی هراسان می داند  دشــمنان علی؟ع؟ را هم، هرقدر 
در بدن خون شده و مدام در حال فرارند:

جانش ز ذوق تیغ تو خون گشته در بدنگر دشمن تو هست توانا، شگفت نیست

که به یاد غم های امیرمؤمنان؟ع؟ می افتد، به بخت خود می بالد از اینکه خداوند او را در  هنگامی 
غم های امیر؟ع؟ سوزانده و از این نعمت محروم نگذاشته است:

کایــزد مــرا نســوخت بــه داغ نســوختنســوز غم تو بینم و نازم به بخت خویش

که خودش به  کیفیت عجیبی را بیان می کند. امام علی؟ع؟ را به قدری دوســت دارد  در بیت ذیل 
این دوســت داشــتن حســد می برد و می خواهد عشق خود نســبت به ابوتراب؟ع؟ را از خود بدزدد، 

که یکی می خواهد چیزی را از دیگری به سرقت ببرد!  انگار دو نفر باشند 

مهــر تو را بــه خویش بدزدم ز خویشــتنخواهم ز فرط رشک که در مجمع حواس

که این قدر غریب پرورید، نگاهی بر  در آخر یک قصیده، خطاب به حضرت امیر؟ع؟ می گوید: »شــما 
که در وطن خویش غریب واقع شده است« )صص 180-178(: غالب بیچاره نیز بیفکنید 

نشــاط زهــی  غریب نــوازی،  ســر  غالب ندیده ای که غریب است در وطن؟ داری 
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که ُپر از شور و هیجان است، دربارۀ موالی متقیان؟ع؟ چنین می گوید )مثنویات، صص  در منقبتی 
:)362-361

همــیبلنــدم بــه دانــش نــه پســتم همــی پرســتم  یــزدان  نــام  بدیــن 
علــی بــا  جــز  اندیشــه  علــینیاســاید  اال  نیندیشــم  اســما  ز 
کنــج غــم، انُده ربایم علی اســتبــه بــزم طــرب هم نوایــم علی اســت بــه 
اوســت بــه  رازگویــی  تنهایــی ام  به هنگامــه ام پایه جویی به اوســتبــه 
دهــد رو  خاطــرم  آیینــۀ  دهــددر  نیــرو  پیوســته  اندیشــه  بــه 
دل و دیــده را محفل افــروز، اوســتمــرا مــاه و مهــر و شــب و روز، اوســت
بــه دریــا ز طوفــان نجاتــم از اوســتبــه صحــرا، بــه دریــا، براتم از اوســت

که نام حضرتش بر زبان  که هنگامی  تعظیم و تکریم او نســبت به امام متقیان؟ع؟ به حّدی اســت 
کرده، چنین می گوید:  قلم جاری می شود، با قلم خود خطاب 

ِمن جملــۀ اســمای الهــی اســت همانــادر سجده رو ای خامه که این اسم مبارک
کــه معراج بیانی اســت تعالــیِگــرد ســر این نام  و  تقــدس  رب  یــا  ســبحانک 

کرده، می گوید: به حدیِث »السلمان منا اهل البیت« اشاره 

که تشــریف والیش »مّنــا«آن مصطفــوی رفته  افســر  بنهــاد  ســلمان  تــارک  بــر 

کرده، چنین می نگارد: گدا توسط امام علی؟ع؟ اشاره  کعون« و واقعۀ اعطای انگشتر به  به آیۀ »را

مصــالآن شاه کرم پیشه که هنگام رکوعش ز  خاتــم  حلقــۀ  خــم  بالیــد 

گرفته، می گوید فلک بر این غالمی رشک می کند: زمین را در نقش ُسم دلدل حلقه به گوش 

بــر طالع این دایره رشــک اســت فلک راتا حلقه به گوش است ز نقش ُسم دلدل
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و دلدل را این گونه توصیف می کند:

گل افشــان گــرد ُســمش از جلــوۀ رفتــار شــفق زایــال و دمــش از پرتــِو دیــدار 

و ذوالفقار را این طور: 

کــز اثــر شــرک زدایی »ال«و آن تیــغ دوســر  صاعقــۀ  زنــد  کفــر  کوکبــۀ  بــر 
«چون طرح شود با الف صیقل ایمان

ّ
در دیــدۀ توفیــق دهــد جلــوۀ »اال

سپس از امام علی؟ع؟ این گونه تعریف و تمجید می کند:

عکــس تــو هرآیینــه ز هــر آینــه پیــداای داغ غمــت مردمــک دیدۀ اشــیا
گران مایگــی قــدر تــو عاَلم چون ذره به صحرا بَود و قطره به دریادر جنــب 
چــون جوهــر آیینــه ز آیینــه هویــدانقش قدم مورچه پیشت به شب تار
در چشم خیال تو جهان محمل لیالدر پیــش نگاه تو فلــک پردۀ عینک

که  کــه از پیمانۀ وال و عشــق شــما شــراب نوشــیده، برایش بســی جای ننگ اســت  کســی  می گویــد: 
که توسط  که بیمار عشق شــما باشــد، برایش عار است  کســی  از پیمانۀ جمشــید شــرابی بنوشــد؛ و 

مسیحا معالجه شود:

مســیحاِمی خــوار تــو را ننــگ ز پیمانــۀ جمشــید تیمــار  ز  رنــج  را  تــو  بیمــار 

و ادامه می دهد: 

ک درت تــاج ســرافرازی رضــوان حــوراخاشــا رخســارۀ  غــازۀ  قدمــت  نقــش 
خ یوســف تــو ذوق ر زلیخــاهــم موجــۀ رفتــار  خــواب  رگ  تــو  راه  جــادۀ  هــم 
زدایــد ک  خــا آیینــۀ  گــر  تــو  بینــارفتــار  دیــدۀ  دمــد  ذره  هــر  پــردۀ  از 
گرایــد نباتــات  ســوی  گــر  تــو  گویــااعجــاز  لــب  برآیــد  بــرگ  هــر  ریشــۀ  از 
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کوثــر ِمی نــاب اســت سراســر  کــه  اســت ســراپاگوینــد  نــگار  فــردوس  کــه  گوینــد 
مینــاآن چشــمه ز طْرف قدحت رشــحۀ باقی خــردۀ  طربــت  بــزم  ز  ســبزه  وآن 
فــرداروی تــو در ایــن پــرده به جوینــدۀ دیدار دریــوزۀ  حاصــل  دهــد  امــروز 

که به توصیف شــاه مردان؟ع؟  که در جای جای غزل دربارۀ شــعر خود تعلی می کند، هنگامی  غالب 
کائنات؟ع؟ بسیار  که در مقابل وصف موالی  می رسد، سراپا عجز و انکسار می شود و اعتراف می کند 

کوچک است:

ندانــم بــاز  غــزل  ز  رباعــی  کــه  تاریــخ بــه معنــی نشناســم ز معمــاآنــم 

گفتن می آموزد: که به او سخن  اما این عشق علی؟ع؟ است 

گفتار مــدح تو دمانیده به دل ریشــۀ احیاذوق تــو دمانیــده ز لب ســبزۀ 

کرده، می گوید: در بیت ذیل به تعداد ابیات این قصیده )که 110 بیت دارد( اشاره 

گهرآمــانطقم به شــمار عدِد حرف، »علی« شــد شــوخی  ز  تحریــر  رشــتۀ  در 

که لقب غالب را به او بخشیده است )صص 184-180(: و این به خاطر والی امیرمؤمنان؟ع؟ است 

غالــب شــیدادر عرض ثنایت نفســم جوهر معنی لقبــم  بــزم والیــت  در 

در قصیــدۀ دیگــری، ســند ســرافرازی خــود را )کــه مشــت غبــاری بیــش نیســت( از شاهســوار دوش 
نبی؟ع؟ می خواهد:

بــرآورمفرمــان ســرفرازی مشــت غبــار خویــش پیمبــر  دوش  شهســوار  از 
بــرآورم»یــا رب« ز »یــا علــی« نشناســم، قلندرم ســاغر  و  آبگینــه  ز  مــی  یــک 
گفت وگــو همــه حیدر بــرآورمدر دل به جســت وجو همه ایــزد درآورم وز لــب بــه 
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کز فلک به دل است از ره زبان بــرآورمهر ِشکوه  عنتــر  قاتــل  بــارگاه  در 

و از لطف و عطای علی، از دلدل و دیگر اوصاف امام اول؟ع؟ چنین سخن به میان می آورد:

بــرآورمگویــم علــی اســت آنکــه ز فــرد عطــای او کثــر  ا قلــم  یــک  و  اقــل  جویــم 
بــرآورماز ُســّم دلدلــش چــو غبــاری شــود بلنــد گوهــر  و  بیــزم  ریــزه  یاقــوت 
بــرم فــرو  ســر  گــر  ا خیالــش  لجــۀ  بــرآورمدر  کوثــر  ز  حبــاب  چــون  گاه  نــا
که از صیانت عدلش ســخن رود بــرآورمجایــی  ســمندر  طبــع  بــه  را  پروانــه 
ک بــرآورمچون سبزه هر سری که َنهم در رهش به خا اخضــر  گنبــد  ســقف  ز  در  از 
ک راه خویش بــرآورمدر شوق کویش از خس و خاشا قیصــر  و  بچینــم  چیــن  خاقــان 
بــرآورمبر درگهش ز پیچ وخم نقش پای خویش ســنجر  ســرفرازی  منشــور 
انــدوه بی کســی ز  مــدح  میــان  بــرآورمهــم در  مکــرر  غیــر  افســانه های 
کنم بــرآورمخلوت به درس معرفت حق طلب  بــوذر  و  نشــانم  بــرون  ســلمان 
شــود ســرِگران  گــر  ا میانــه  دریــن  بــرآورمقنبــر  قنبــر  بــه  ســتیزه  و  برخیــزم 

لت  بیت ذیل نیز یکی از ابیات عجیب غالب اســت و بر نازکی خیال و چیره دســتی او در فّن شــعر دال
که ذاتش  کنــد، آرزو می کند  ک  می کنــد. بــرای اینکــه امام علی؟ع؟ هســتِی او را از آمــال و هوس ها پا

قلعۀ خیبر شود و علِی خیبرشکن آن قلعه را از ریشه برکند:

بــرآورمتاخــود اســاس هســتی مــن برَکنــد علی خیبــر  قلعــۀ  فــراز  را  خــود 

بعد به درگاه امام علی؟ع؟ شکایت برده، می گوید )صص 185-184(:

نمــط بدیــن  ننالــم  درد  ز  گــر  ا بــرآورمشــاها  مضطــر  دل  از  چگونــه  انــُده 
کز تو باشم و از بهر وجه رزق بــرآورمحیف است  بــرادر  پیــش  بــه  طمــع  دســت 
کــه مــن بــرآورمامــروز داد خســتگی مــن بــده  محشــر  حســرت  خــار  ســینه  از 

که آن هم به امام عالی مقام حضرت علی بن ابی طالب؟ع؟ تقدیم شده است،  در قصیده ای دیگر، 
ایشان را »نفس نبی« و »امام خلق« خوانده و چنین می ُسراید:
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که حق بر جهــان نهادنفس نبــی، خدای نصیــری، امام خلق آن منــت عظیــم 
گــرم ســاِز شــب واصــالن علــی کــز نــور علــم شــمع بــه بــزم عیــان نهــادهنگامــه 
علــی عارفــان  ناطقــۀ  کام و زبان داستان نهادپــروردگار  کز حرف حق به 
خویشــتن جــاه  بلندپایگــی  که بر المــکان نهادکــوس  نیــز از فروتنــی اســت 
یزدان که سوز خویش علی را به جان نهادیــزدان ِز راز خویــش نبی را به لب ســپرد
برفروخــت آتــش شــجر طــور  ز  نهــادشــمعی  علی اللهیــان  خلــوت  بــه  را  وآن 

گذاشــته و چرا مردم او را بدین تخلص می شناســند،  غالب دلیل اینکه چرا تخلص خودش را غالب 
تأثیر اسم و رسم علی؟ع؟ می داند:

کــز نــوازش اثــر اســم و رســم تــو نامــم زمانــه غالــب ُمعجزَبیــان نهادای 

غالب به پیشگاه امام انس و جان از ستم های آسمان شکایت می برد و می گوید )صص 188-187(:

کان جز به شاه خوش نبَود در میان نهادفریادرس شــها! ز سپهرم شکایتی است
دل بــر عطای پادشــه ِانــس و جان نهادزین رو بود که غالب مسکین به بند چرخ
که در شاهراه مدح خود مست رفت و بر دگران ترجمان نهادنازم به نطق خویش 

غالــب از هــر فرصت اســتفاده می کند تــا از امام علی؟ع؟ تحــت عنوان های مختلف نــام برده و قلب 
عاشق خود را تا حدودی آرام بخشد. در یکی از مدح های بهادر شاه ظفر چنین می گوید )ص 200(:

گرفته ایممبنای ِمی ز میکــدۀ جم خریده ایم کوثــر  فتــوای ِمــی ز ســاقی 

که  که تمام افتخار قطره به دریاســت، می گوید: من، از آنجا  در یکی از ابیات خود، با این اســتدالل 
مرد بودم و شجاع، به استقبال و احترام شاه مردان علی بن ابی طالب؟ع؟ رفتم و بس! )ص 267(

مــرد بــودم به ســجود َشــه مــردان رفتمنازِش قطره به دریاســت، تکلف موقوف
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که با وجــود دل حزین  کــه در شــب درد و غــم مبتالســت، بــا همت مردانــه بر آن می شــود  هنگامــی 
سیاهی شب غم را از میان بردارد؛ بنابراین، هر نفس را به یاد خداوند ذوالفقار؟ع؟ می کشد:

کشــددل حزین به سیاهی زدودن شب غم نفس به یاد خداوند ذوالفقار 

و باز هم به این امر اشاره دارد که امام علی؟ع؟ این را ثابت کرده و نشان داده است که با تشریف آوری 
12 امام برحق، ختم نبوت خاتم الّنبیین؟ص؟ تأیید شده است )ص 271(:

ذاتــش از  کــه  ولــی  علــّی  دلیل ختم نبوت به هفت و چار کشدابواالئمــه 

گاهی بــه خود جرأت می دهــد با حضرتش  که  نــس و ارادت دارد  غالــب بــا امــام علی؟ع؟ بــه حّدی اُ
کار خویش ذکر می کنــد.( )قطعات، ص  شــوخی هــم بکند. )البته مســتی و بی خــودی را دلیل ایــن 

:)417

کــه از روی مســتی فرســتمدگــر در سَرســتم  کوثــر  ســاقی  بــه  شــرابی 

کرده و از مخاطب می خواهد  در شــعر »فاتحــه«، امام علی؟ع؟، دلدل، و ذوالفقار را چنیــن توصیف 
کند )فاتحه، ص 433(: که فاتحه ای نثار روح موالی متقیان؟ع؟ 

جــان و  انــس  رهنمــای  امــام  ترویــح  بوتــراببهــر  خالیــق  معبــود  و  اهلل  عابــد 
کانــدر خیــال می جهد همچون نگاه از حلقۀ چشم رکابدلــدل بــرق آفرینــش را رمــی 
گاه قتل کاندر تماشــا می کشــد در شوق او از موج الف بر سینه آبذوالفقارش شــاهدی 
ضربتــش جــادادگان  صدمــۀ  خیــال  آفتــابدر  چــراغ  عیســی  دیــدۀ  از  می جهــد 

و باز در قسمت دوم این شعر چنین می نویسد )ص 435(: 

اولبهر ترویح علی، آن که به نزد جمهور امــام  و  اســت  رســول  آل  قبلــۀ 

که دو بند از آن در ذیل آمده است: غالب مخّمسی هم در مورد موالی متقیان علی؟ع؟ دارد 
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کنــد علی علــیدر مهــد دســتبرد بــه اژدر  کنــد  کبوتــر  و  بــاز  نــزاع  رفــع 
کند علی گر  کنــد علــیاز جور چرخ پرسِش من  کــه بــه خیبــر  زورآزمایــی 

کند علی گنبد بی در  دانم همان به 

بعد از نبی، امام نگهبان عالم استهرچند چرخ قاعده گردان عالم است
کف امــام رگ جان عالم اســت دل داغ رهنوردی سلطان عالم استانــدر 

کند علی بازش به جای خویش مقرر 

که در ُنه بند نوشته شده است و ما اینجا  و نیز ترکیب بندی به نام »در منقبت حضرت علی مرتضی« 
بند ششم آن را ذکر می کنیم )ص 445(:

زدم در  را  خانقــه  پیــر  سرمســتانه  کــرد از حق، مــن دم از حیــدر زدمصبــح  او ســخن ســر 
کــه من کار مــن و غافــل  زدمشــیخ حیــران مانــد در  منبــر  بــر  خواجــه  پــای  ذوق  از  بوســه ها 
کنــده را بــر شیشــه و ســاغر زدمکــرد یــا شــد در صــف اوبــاش دوشــم شرمســار خشــت از خــم 
بــر دم خنجــر زدمبزم شوقش را نو آیین شمع و خوش پروانه ای است را  کــه بی تابانــه خــود  بــس 
ریختــم اشــک شــادی  راهــش  ز  خواســت از مــن پادشــاهش خنده بر افســر زدمیافتــم خالــی 
گفتــم ثنــا رشــته از جــان تافتــم تــا صبحــه را مســطر زدمعــذر از حــق خواســتم تــا خواجــه را 
علی اللهیــان از  قاصــد  آورد  کز خویش پرســم ُمهر بر محضر زدممحضــری  پیــش از آن 
زدمذوق پابوســش جگــر را تشــنه تر دارد بــه وصــل کوثــر  در  غوطــه  دل  گرمــی  از  بهشــت  در 
دلخســتگی در  چــاره  آروزی  زدمبرنتابــم  بســتر  بــر  تکیــه  تــا  علــی  بــر  کــردم  تکیــه 
افکنــد نیــرو  طــرح  لطفــش  کــه  را  افکنــدناتوانــی  بــازو  ز  فسون ســازان  حــرز  فربهــی 

کــه قباًل هم اشــاره شــد، غالب دهلوی خالفت بعــد از پیامبر؟ص؟ را حــّق امام علی؟ع؟ و  همان طــور 
دیگر ائمۀ معصومین؟مهع؟ می دانسته است. در رباعی ذیل، او با دلیل قاطع و قانع کننده ای به این 

امر پرداخته است )ص 465(:

امــام معصــومشرط است که بهر ضبط آداب و رسوم نبــی،  از  بعــد  خیــزد 
گویی؟ به علی بازگرای مه جای نشــین مهر باشد، نه نجومزاجماع چــه 
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که خانۀ دوست نیز بوی دوست می دهد، دلپذیر است و پسندیده، غالب نیز عالقۀ فراوانی  از آنجا 
که غالب از نجف اشرف نام  کربال نشان داده است. اینجا مثال هایی را می آوریم  به مدینه و نجف و 

ک نشان داده است )غزلیات، ص 141(: برده و عشق خود را به این دیار پا

در نجف مردن خوش است و در صفاهان زیستنغالب از هندوستان بگریز، فرصت مفت توست

که می خواهد  کرده و می گوید  که در مدح واجد علی شاه نوشته، از او درخواست صله  در قصیده ای 
کند )قصاید، ص 272(: با آن صله از هند به نجف مهاجرت 

کــه غالــب بــدان توانایــی کشدخــوش آن عطیــه  به سوی دشــت نجف رخت زین دیار 

که برای غســل صحت نواب یوســف علی خان نوشته، اشاره ای به واقعۀ غدیر می کند و  در شــعری 
می گوید )قصاید، ص 298(:

گشت شاه نجف بر همه امیرامــروز میــر هنــد بــود انجمــن طــراز آن روز 

در شــعر »فاتحــه«، پــس از التمــاس فاتحه بــرای یکایک ائمۀ اطهــار؟مهع؟، از خواننــدگان می خواهد 
که )قطعات، ص 435(: کند  دربارۀ او نیز دعا 

گــرد آن بادیــه از بهــر صداعــش صنــدلشاد شادان به نجف بال گشاید که شود

خالصه اینکه غالب عشق عجیبی به موال امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد. بهتر است این را با یکی از ابیات 
گفت )ترکیب بند، ص 446(: که  کنیم  خودش اثبات 

کوتاه باداز »فنا فی الشیخ« مشهودم »فنا فی اهلل« باد گشــتم در علی، دیگر ســخن  محو 

امام حسن؟ع؟
غالب تنها در شعر »فاتحه« از امام دوم شیعه، امام حسن مجتبی؟ع؟، نام برده و ایشان را »فرماندۀ 

اقلیم دین، خسرو عرش نشین، شاه جنت مآب، و چشم و چراغ آفاق« خوانده و چنین می گوید:
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دیــن اقلیــم  فرمانــدۀ  حســن،  ترویــح  خســرو عرش آســتان، شاهنشــه جنت مآببهــر 
رکابتوسن قدرش که سطح عرش جوالنگاه اوست دارد  امیــن  جبریــل  زانــوی  خــم  از 

و در قسمت دوم این فاتحه می گوید )قطعات، صص 435-434(:

که خیالش دهد آیینۀ جان را صیقلبهر ترویح حسن، چشم و چراغ آفاق

سیدالشهدا، امام حسین؟ع؟
کنــار شــهامت و شــهادت  هیــچ شــاعری-اعم از شــیعه و سنی-نتوانسته اســت در اشــعار خــود از 

سیدالشــهدا امــام حســین؟ع؟ بــدون ذکــر بزرگــواری و احســان 
که شاعر  کند. غالب،  ســاالر شهیدان بر اســالم و مسلمانان عبور 
شــیعه اســت، هرگز نمی توانســت این موضــوع مهــم و انقالبی را 
نادیده بگیرد و اشــعار و ابیات فراوانی در مورد امام حســین؟ع؟ 
کربال  و اصحاب و انصار ایشــان )که رحمت خداوند بر آنان باد( و 
نوشته اســت و حتــی غزلیات غالب نیز از ایــن موضوع بی نصیب 

نمانده اند. اینجا برخی از مثال های آن را ذکر می کنیم:
گله هــای  کم همتــی و  در بیتــی بســیار زیبــا و البتــه جان گــداز، از 
که امام حسین؟ع؟  گفته و سختی هایی  بی مورد انسان ســخن 
کشــید-که رفتــن ســر  در راه احیــای دیــن نــاب محمــدی؟ص؟ 
مبــارک ایشــان باالی نیزه یکــی از آن ها بود-را یادآور می شــود و 

می گوید )غزلیات، ص 95(:

ســر حســین علی بــر ســنان بگرداَندتو نالی از خلۀ خار و ننگری که سپهر

که حاوی 112 بیت اســت، امام  غالــب دو منقبــت در مــدح سیدالشــهدا؟ع؟ دارد. در منقبــت اول، 
عالی مقام؟ع؟ را چنین توصیف می کند:

گاهواره جنبانــش ازلــی  اجــدادعنایــت  از  آدم  بــه  تــا  جهــان  بزرگــوار 

غالــب دهلوی شــیعه بود و 
به پیامبــر؟ص؟ و خانــدان او 
عشق می ورزید.
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دیوانــش پیشــکار  ابــدی  اوالدهدایــت  از  خاتــم  بــه  تــا  مــم 
ُ
ا خدایــگان 

کــه در خداطلبــی عبــادگزیــن امــام همامــی  آبــروی  خداونــد  پیــش  فــزوده 
که باج تشنه لبی جــالدبهین شــهید سعیدی  خنجــر  ز  وریــدش  حبــل  گرفتــه 

کرده، می گوید: پس از آن به افتخارات امام حسین؟ع؟ رشک 

زهی به نطفه موشح به سیدالسجادزهــی به رتبه ملقب به سیدالشــهدا

که به یاد مصیبت های سید الشهدا؟ع؟ می افتد، چنین می گوید: سپس، هنگامی 

بــود ز َلخــت جگــر نالــه را بــه راه تــو زادزنــد ز موجۀ خون دیده در هوای تو بال

حتی هنگام ذکر و نیایش خداوند به یاد امام حسین؟ع؟ می افتد:

که یاد تو وقــت نیایش یزدان مبارک آمده همچــون درود در اورادتویــی 

پس از چند بیت، به افتخارات و سعادت های امام حسین؟ع؟ قسم یاد می کند؛ مانند:

کآورده رنگ و بوی وفاق کافــزوده آبــروی ودادبه رسم و راه تو  ک پــای تــو  بــه خا
که تو آن را ســحاب نیســانی گهــر  امجــادبــه ُنه  ائمــۀ  یعنــی  قدســیه  نفــوس 

و می گوید:

کــم ز توســت نقش پذیــر نــه نقش بنــد ازل، نــی ز مانــی و بهــزادکــه ذره ذرۀ خا
گر همه مرگ است، من ِبدان زنده والیت ار همه دردست، من ِبدان دلشادغمت ا

در آخر هم، امیدوار، این گونه می سراید )قصاید، صص 192-188(:
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تســکین دهــم  همــی  دعایــی  بــه  را  آبــادامیــد  کنــم  همــی  هوایــی  بــه  را  خرابــه 
بــاد!که چون به حشــر، غالمان خویش بشماری زبانــت  بــر  آواره؟«  غالــب  »کجاســت 

که با مطلِع در منقبت بعدی 

گریســتن گریســتنابــر اشــکبار و ما خجل از نا دارد تفــاوت آب شــدن تــا 

گریه بر امام حســین؟ع؟ چنین  شــروع می شــود و با دو مطلع و 63 بیت به پایان می رســد، در باب 
می سراید:

که در حد وسع اوست گریســتنرشک آیدم به ابر  معلــی  کربــالی  ک  خــا بــر 
کنون نگاه داشت گریســتنرفت آنچه رفت، بایدم ا زهــرا  دیــدۀ  نــور  بهــر  از 
گریســتنآن خضر تشنه لب که چو از وی سخن رَود بــا  تپــش  ز  برخــورد  راه  در 

و هنگام شهادت امام حسین؟ع؟ را چنین به تصویر می کشد:

گریســتنوقت شــهادتش به صف قدســیان فتاد حــوا  و  آدم  اضطــراب  از 

کرد را دستمزد شفاعت از جانب حسین؟ع؟ قملداد می کند:  گریه  و دلیل اینکه چرا بر حسین؟ع؟ 

گریســتنمــزد شــفاعت و صلــۀ صبــر و خون بهــا اال  کــس نخواســته  ز  چیــزی 

در آخر، دربارۀ مدیحه سرایی حضرتش چنین می گوید:

کــه چون به طراز ثنای شــاه گریســتنغالــب منم  انشــا  دم  در  غصــه  ز  ســنجم 
دار نــگاه  را  ورق  کــه  قدســیان  گریســتنگوینــد  مــا  از  و  فشــاندن  گهــر  تــو  از 

و اینکه )قصاید، صص 194-192(:
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گریســتنجــز در ثنــای شــاه مبادا نفــس زدن جــز در عــزای شــاه مبــادا 

که به امام حسین؟ع؟ می رسد، چنین می گوید )قطعات، ص 434(: در شعر »فاتحه«، هنگامی 

گرد قدم گاهش ســحاببهر ترویح شفیع یک جهان عاصی، حسین آنکه مینو راســت از 
کنعانــی طنــابدرگهــش را مخمــل خــواب زلیخــا فــرش راه خیمه گاهــش را نــگاه مــاه 
رســول وفــادار  و  معشــوق  و  اهلل  قبلــۀ عشــق و پنــاه ُحســن و جــان بوتــرابعاشــق 

و در قسمت بعدی »فاتحه« این گونه می سراید )همان، ص 435(:

ک درش آمــد مکیــلبهر ترویح حسین، آنکه دو چشم جبریل از پــی ســرمۀ خــا

که  عــالوه بــر مناقب ســید الشــهداء؟ع؟، غالــب پنج نوحه نیــز دربارۀ این امــام مظلوم نوشته اســت 
برخی از ابیات را اینجا ذکر می کنیم )قطعات، صص 438-436(:

نوحۀ یک:
آســتان مصطفــیای فلــک شــرم از ســتم بــر خانــدان مصطفــی بــر  پیــش ســر  زیــن  داشــتی 
ک بــه خــا از ســرو رواِن مصطفــی نفتــد  ک افکنی ســرو روان مصطفی؟ســایه  هــان، چه بر خا
رود دلبنــدش  فرزنــد  بــر  تــو  کــز  نبــَود  آنچــه رفــت از مرتضــی بــر دشــمنان مصطفــینیــک 
غ از رنــج حســین یــا تــو خواهــی زین مصیبــت امتحــان مصطفییــا تــو دانــی مصطفــی را فــار
ک« کــش بــر زبــان مصطفــیآن حسین است این که گفتی مصطفی »روحی فدا گذشــتی نــام پا چــون 

نوحۀ دو:
بایســتی دیــن  حرمــت  فلــک  کج اندیــش  بایســتیای  چنیــن  نــه  شــد،  نگــون  شــاه  عَلــم 
گرداننــد ســرش  نیــزه  بــر  کــه  افتــاد  چــه  بایســتیتــا  ازیــن  بــه  شــهیدان  شــاه  عــزت 
ک کــه فتد خســته ز توســن بــر خا بایســتیحیــف باشــد  بریــن  عــرش  او  جوالنگــه  آنکــه 
طلبــد آبــی  دم  اعــدا  ز  کــه  باشــد  بایســتیحیــف  امیــن  روح  درش  بــه  ســائل  آنکــه 
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نوحۀ سه:
که در پیچ وخم نوحه سرایی نوایــیوقت است  تلــخ  از  نوحه گــر  نفــس  ســوزد 
کجایــی؟تنهاســت حســین بن علی در صف اعدا کجــا رفتــی و عبــاس  کبــر تــو  ا
کــن و از دیده فروبار شــهداییغالــب جگری خون  شــاه  غــم  روی شــناِس  گــر 

نوحۀ چهار:
شد غرقه به خون پیکر شاه شهدا، هایســرو چمــن ســروری افتــاد ز پــا، هــای
ک ره افتاده تنی هست، سرش کو؟ آن روی فروزنــده و آن زلــف دوتــا، هــایبر خا
کــه در آن راه روی داشــت شمشیر به یک دست و به یک دست لوا، هایعبــاس دالور 
محشــر عرصــۀ  گلگون کفــن  قاســم  کبــر خونین تــن میــدان وغــا، هایآن  وآن ا
جگــردوز پیــکان  دلخســتۀ  اصغــر  وآن عابــد غم دیدۀ بی رنــگ و نوا، هایآن 
زهــرا جگرگوشــۀ  بــازوی  قــّوت  دست تو به شمشیر شد از شانه جدا، هایای 
گشــت هــم آواز که شــوم نوحه ســرا؟ هایغالــب بــه مالئــک نتوان  کو  انــدازۀ آن 

نوحۀ پنج:
که آفاق به هم زد کــه ز خون ریــز بنی فاطمــه دم زدشــد صبح ِبدان شــور  مانــا 
که غالب کدام است  که آفاق به هم زد؟این روز جهان سوز  شد صبح ِبدان شور 

کاروان حســینی را چنین بــه تصویر می کشــد )قصاید، صص  در آغــاز قصیــدۀ »ضریحیــه«، مصائــب 
:)275-274

کاروان بینــی آنــس ســتم کش  تــا  کربــال  بینــیبیــا در  ســاربان  را  عبــا  آل  آدم  وی  در  کــه 
کاالیــی و  َرخــت  غــارت  بعــد  را  کاروان  بینــینباشــد  محمل گــران  را  ناقــه  گــر  بــَود  غــم  بــار  ز 
گنــج عصمــت را بــر ســر خازنــان  بینــینبینــی هیــچ  طیلســان  پــود  و  تــار  خارُبن هــا  در  مگــر 
را غریبــان  بنــگاه  بــرده  آتــش  ســیل  که هرجا پاره ای از رخت و موجی از دخان بینیهمانــا 
کنارش را ز خــون تشــنه کامان چشــمۀ دیگــر روان بینــیببینی چشمه ای از آب و چون جویی 
نه مشکش در خم بازو، نه تیرش در کمان بینیببینــی ســرخوش خــواب عــدم عبــاس غــازی را
به خون آغشته نازک پیکر اصغر چه سان بینی؟گرفتم کاین همه بینی، دلی داری و چشمی هم
کشــتگان بینــی؟چه دندان در جگر افشرده باشی کاندر آن وادی حســین بــن علــی را در شــمار 
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گل خــار بــودی بــر زمیــن یابی کــش رگ  کــش ز افســر عار بــودی بر ســنان بینی تنــی را  ســری را 

کربــال دارد، مانند )به ترتیب: غزلیات، ص 85؛ قصایــد، ص 274؛ قطعات، ص  ابیاتــی هــم در مورد 
:)389

دارد به خون تپیدن گل ها نشان یکرنگی است کربــال  شــهیدان  عــزای  چمــن 

کاروان بینی کربال تا آن ســتم کش  کــه در وی آدم آل عبــا را ســاربان بینــی بیا در 

کربــال رفتن« گفتــم اش: »بازگو طریق نجات« گفــت: »غالــب، بــه 

امام زین العابدین؟ع؟
کرده و اشعار زیادی در دیوان غالب  کثر ائمۀ اطهار؟مهع؟، آن ها را تنها در شعر »فاتحه« ذکر  در مورد ا
که تنها در همین  در مورد آن ها یافت نمی شود. یکی از آن ائمه، امام چهارم، امام سجاد؟ع؟ است 
شــعر بــه ذکــر ایشــان پرداخته شده اســت. غالب ایشــان را »امــام بن امام بــن امــام« و »آدم آل عبا« 

خوانده و می گوید )قطعات، ص 434(:

امــام بــن  امــام  بــن  امــام  ترویــح  عالی جنــاببهــر  شاهنشــه  عبــا،  آل  آدم 
می زنــد بــر فــرق از داغ غالمــی انتخــابالبه را هم  رنگ، چشم به خون آلوده اش

و در قسمت بعد )همان، ص 435(:

افضــلبهــر ترویــح امــام بــن امــام بــن امام عالــم،  و  زآدم  عبــا  آل  آدم 

امام باقر؟ع؟
که اشاره شد، در مورد سایر ائمۀ اطهار؟مهع؟ تنها چند بیت شعر و آن هم در شعر »فاتحه«  همان طور 

که اینجا ذکر می شود: دارد 
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کز شــرف در هوای آستان بوسی اش می بالد ثواببهــر ترویح محیط فیض، باقر، 

امام محمد باقر؟ع؟ را »گل باغ محمدی« می خواند و می گوید:

باقــر محمــد،  بــاغ  گل  ترویــح  آنکــه جان داده مخالف ز نهیبش چو جعلبهــر 

امام صادق؟ع؟
امام صادق؟ع؟ را ستوده و تنها راه و روش او را راه درست می داند:

که اوســت کتــاببهــر ترویح علی جعفر صادق  وارث علــم رســول و خــازن ســّر 
راه جز بر جاده اش رفتن عذاب آمد عذابتکبه جز بر قول او کردن خطا باشد خطا

آنکــه دانای علــوم اســت و توانای عملبهــر ترویــح به حــق ناطــق امــام صــادق

امام کاظم؟ع؟
که می گوید: کاظم؟ع؟ نیز اشعار زیادی ندارد، همین یک مورد شعر »فاتحه« است  در مورد امام 

چون قضا حکمش روان و چون قدر رایش صواببهر ترویح شه کاظم که در هر عالم است

که بود کاظم  جلــوۀ طور به آرایش بزمش مشــعلبهر ترویح شــه موسی 

امام رضا؟ع؟
که می گوید: در مورد امام هشتم، امام رضا؟ع؟، عالوه بر شعر »فاتحه« 

کــز بهــر تعمیــر جهــان کرم را جادۀ راهش طناببهــر ترویــح رضــا  گشــته معمار 

غربــت زدگان ضامــن  رضــا  ترویــح  ک درش مســتعملبهــر  خضر را ناصیه بر خا
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که در آن قصۀ حمله افراد مأمون به امام رضا؟ع؟ به قصد شــهادت ایشــان را  ترکیب بندی نیز دارد 
گزند در امــان می ماند، اینکه مأمون  آورده؛ و پــس از اینکــه امــام؟ع؟ در این یورش به حکم الهی از 

کرده و به شهادت می رساند را این گونه بیان می کند: چرا و چگونه امام؟ع؟ را مسموم 

مأمــون مأمــن  بــه  دعــوت  مهمــانحســب  دیــن  ســپهر  مهــر  گشــت 
بایســت همــی  را  ستم پیشــه  دنــدانآن  بــن  از  خدمــت  کنــد  کــه 
زرق و  خدعــه  و  نفــاق  و  ریــا  احســانبــه  مــروت  و  لطــف  کــرد 
مگــر فریفــت  ولی عهــدی اش  ســلطانبــه  پایــۀ  می ندانســت 

و داســتان یــورش افــراد مأمــون بــه خانۀ علی بن موســی الرضا؟ع؟ بــه قصد قتل ایشــان را این گونه 
آورده است:

کــه هم ایدون درین شــباهنگامگفت مأمون شــبی به چند غالم 
بشــتابید و  کنیــد  ســر  از  انــامپــای  قبلــه گاه  بنــگاه  ســوی 
زود زودا  فــراز،  در  بــَود  بــامگــر  رِه  از  فــرود  آمــد  بایــد 
خــرامپــس بــدان پای کش صــدا نبَود کنیــد  خوابگــه  جانــب 
آریــد فــرود  ســرش  بــر  نیــامیکســره  ز  برآمــده  تیغ هــای 
تیــره درون شــاماهرمن گوهــراِن  ظلمــت  ســواد  خانــه زاد 
جســتند تــا  یافتنــد  را  صحن و ایوان آن خجسته مقامشــاه 
بــر نهالی بــه رخت خــواب، امامبــود آن دم درون حجــرۀ خاص
قــرب نهایــت  از  راســت  احــراماوصیــا  جامــۀ  خــواب  جامــۀ 
آمــد فــرود  ســرش  بــر  کــز خدا درود و ســالمتیغ هــا  همچنــان 
دانســتند و  آمدنــد  بــاز  تمــامهمــه  گشــت،  تمــام  مــاه  کار 
ک نــم نگرفت بــر تنش هیچ مــوی خم نگرفتبســتر از خــون پــا

کــه به امــام عالی مقام  کینــه و عداوتی  کام مانــدن در هــدف شــوم خــود، از فرط  مأمــون، پــس از نــا
کرد و به شهادت رساند )ترکیب بند، صص 451-450(: داشت، ایشان را مسموم 
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نــور چشــمۀ  بــود  خواجــه  دورپیکــر  نکویــان  از  بــاد  بــد  چشــم 
خون شنیدی چکد ز رخشان هور؟نــور دیــدی شــود بــه تیــغ دونیــم؟
پیکــر چنیــن  بــَود  یــزدان،  و  ســاطور؟تــو  و  دشــنه  زخــم  خــور  در 
گیتــی در  گذاشــت  پیمبــر  غفــور؟نــه  رّب  کالم  و  بیــت  اهــل 
ایــن مشــاهده شــد از  را  ناســورحاســدان  ریشــه ها  و  ریــش  ســینه ها 
مهمان ُکــش میزبــان  انگــورعاقبــت  در  داد  زهــر  را  شــاه 

امام محمد تقی؟ع؟
که می گوید: در مورد این امام همام؟ع؟ نیز همین یک مورد شعر را دارد 

کاندر تماشــگاه اوســت طاق ایوان آســمان مرآت روشــن آفتاببهــر ترویــح تقی 

نقــی ترویــح  پــی  وز  تقــی  ترویــح  کمــلبهــر  هــر دو در دفتــِر ایجــاد، دو فــرد ا

امام علی نقی؟ع؟
در شعر »فاتحه«، دربارۀ امام علی نقی؟ع؟ چنین آمده است:

نیــاز تقریــب  بهــر  کــر  نقــی  ترویــح  هدیه آوردست نرگس دان به بزمش ماهتاببهــر 

نقــی ترویــح  پــی  وز  تقــی  ترویــح  کمــلبهــر  هــر دو در دفتــر ایجــاد، دو فــرد ا

امام حسن عسکری؟ع؟
غالب در مورد امام حسن عسکری؟ع؟ نیز ابیات زیادی ندارد. در شعر »فاتحه« می گوید:

کــز ترّفع آســتانش عرش را باشــد جواببهــر ترویــح حســن آن آفرینــش را پنــاه

مَثــلبهــر ترویح حســن، عســکر دین را ســاالر بــه  گــردون  گنبــد  بارگهــش  قبــۀ 
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امام عصر، حضرت مهدی؟جع؟
که در مورد حضرت مهدی؟ع؟ چنین می نویسد: عالوه بر شعر »فاتحه« 

کفر و حســد را آفتابزین سپس بهر ظهور مهدی صاحب زمان ظلمتســتان شب 
رسم و راهش بی تکلف رسم و راه بوترابقول و فعلش بی سخن کردار و گفتار نبی

اعــدلبعــد از ایــن بهــر طلــوع مــه اوج عرفــان امــام  و  حقیقــی  عــدل  مظهــر 
مســتقبلحضرت مهدی هادی که وجودش باشد گرانمایگــِی  و  ماضــی  شــأن 

که چنین می گوید: منقبتی هم در مورد ایشان دارد 

که پرسشــی از شــه نبــود بیش دهــدکام دلــم  زمــان  امــام  نــداد،  مرزبــان  گــر 
کــه رای او منشــور روشــنی بــه شــه خــاوران دهــدســلطان دین محمد مهدی 
گردون چه هرزه دردســر پاســبان دهد؟اوبــاش را بــه بــزم شهنشــاه بــار نیســت
که ز روی ادب، ســپهر صــد جا ز دور، بوســه بر آن آســتان دهدزان رو بود چنین 
گفتــه مانــد مــدح ز افــراط ذوق مــدح کشم چه سخن بر زبان دهدنا کشا تا این 

کند تا مقــدم هم نام پیامبر  که هرچه زودتر ظهــور  در اینجــا، غالــب از امــام زمان؟جع؟ می خواهــد 
جهان را با تازگی باغ بهشت آشنا سازد:

دهــدزود آ که فیض مقدم هم نام مصطفی جنــان  بــاغ  طــراوت  را  آفــاق 
الفتــی نظــرگاه  شهســوار  کــه  پــردازش رکاب و طــراز عنــان دهــدزودآ 

که امام زمان؟جع؟ نام او را بر زبان مبارک خویش جاری ســازد و از این طریق به  غالب می خواهد 
کنند: طوطی هند، یعنی غالب، شکری عنایت 

شــّکر به خورِد طوطی هندوستان دهدنامــم بــَرد بــدان لــب شــیرین و زیــن ادا

در قسمت بعدی این قصیده چنین می گوید )قصاید، صص 198-196(:
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که در روش ز محمد نشان دهد گر توأمان دهد مهدی  ســرَوش رواســت ســایه ا
عطربیــز تــو  والی  بــاغ  نســیم  دهــدبــادا  بوســتان  تازگــی  نوبهــار  تــا 
گلیــم بخــت عــدوی تــو شــعله خیز دهــدبــادا  نشــان  آتــش  ز  دود  زمانــه  در  تــا 

حضرت عباس؟ع؟
کربال ذکری به  غالــب عالقــۀ زیادی بــه حضرت عباس؟ع؟ دارد و از رشــادت های ایشــان در میــدان 
میــان آورده و نیــز قصیــده ای را به ایشــان اختصاص داده اســت. در شــعر »فاتحــه«، دربارۀ حضرت 

عباس؟ع؟ چنین می نویسد:

پیشــوای لشــکر شــبیر و ابن بوترابســّیما از بهــر ترویح علمدار حســین

و در قسمت دوم »فاتحه« می گوید: 

آنکــه در لشــکر اســالم بَود میــر اجلســّیما از پــی ترویح علمدار حســین

در قصیده ای تحت عنوان »در منقبت حضرت عباس« در مدح ایشان چنین نوشته است:

رارو همت از آن تشنه جگر جوی که از ِمهر دم  ســاخته  فــدا  شــاه  تشــنگی  بــر 
کــه فرجــام شــکوهش بازیچــۀ طفــالن شــمرد شــوکت جــم راعبــاس علمــدار 
گردیده ز بیمش کــه  راآن شــیر قوی پنجه  جــم  اَ شــیران  تــب  دیگــر  بــت  دائــر 
ک نشــینان کــه رد ســاخته بــر خا راآن راد  یــم  بــرون دادۀ  و  را  کان  آوردۀ 

کنار موالیــش امام  کــه  و در مــورد اینکــه آرامــش حضــرت عبــاس؟ع؟ بــه این بســتگی داشته اســت 
حسین؟ع؟ قرار داشته باشد می گوید:

دریــاب بــه پهلــوی هــم آرامــش هــم راخوابش به شبستان حسین بن علی بین

و اینکه )قصاید، صص 196-194(:
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گــردم گــرد تــو  گهــر ختــم رســل  کنم چلقــد تن ظــّل علم راای هــم  کــه  چنــدان 
کودکــی ام درس والی تــو روان اســت دانی خود از این بیش که گفتم به تو کم رااز 

خالصه اینکه اسداهلل خان غالب دهلوی یکی از بزرگان شعر فارسی در هند و یکی از دلدادگان ائمۀ 
که در ابیاتش  که اشعارش در این خصوص بسیار نغز و خواندنی است و از خلوصی  اطهار؟مهع؟ است 
که دراین باره شاهد  موج می زند، حتمًا ســامان نجات آخرت خود را از پیش فرستاده اســت! باشــد 

تحقیقات و نوشته های بیشتر باشیم.

کتابنامه
کیانی، انتشارات روزنه، 1376.	  کلیات دیوان غالب، به اهتمام: محسن 
شعر العجم، عالمه شبلی نعمانی، ترجمه: فخر داعی، چاپ دوم، 1363.	 
گلچین معانی، آستان قدس رضوی، 1369.	  کاروان هند، احمد 
کلیات سعدی، نشر محمد، 1366.	 
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فرهنگ اسالمی: لطفًا از خودتان بگویید، چه می کنید؟ 

جعفری: ســید ســمیر علی جعفری هستم. قباًل با اسم مســتعار »محسن جعفری« شعر می نوشتم، 
کشــور  کردم. من از  ولی بعد از آمدنم به ایران »صائب جعفری« را به عنوان اســم مســتعارم انتخاب 
کراچی را به  کســتان مهاجرت و شهر  کســتان هســتم. خانواده ام، بعد از تقســیم هند، از هند به پا پا
کرد. متولد سال 1983 م. هستم. بعد از اخذ مدرک لیسانس، در دو  عنوان اقامتگاه خود انتخاب 
کردم: اولی در رشتۀ معارف اسالمی و دومی در رشتۀ ادبیات اردو.  رشــته مدرک فوق لیســانس اخذ 
کردم. امســال  پــس از اینکــه بــه ایران آمدم، تحصیل در علوم حوزوی در رشــتۀ فقه و معارف را آغاز 

کردم و منتظر آغاز تحصیالت ارشد در رشتۀ فلسفۀ اسالمی هستم.  کارشناسی را تمام 
کستان  که ایشان هم اهل پا در سال 2013 م، در حرم مطهر حضرت فاطمۀ معصومه؟اهع؟ با همسرم 
هســتند عقد ازدواج بســتم . بعد از یک ســال، خداوند به ما فرزند دوقلو )دختر و پســر( داد و بعد از 
گرافیک و  کار  کنار آن  کســتان، شــغلم تدریس و معلمی بود و در  آن دو یک پســر دیگر نیز داد. در پا
طراحــی نیــز انجام می دادم. شــاعری را از پدران به ارث بردم: پــدرم، پدربزرگم، و پدِر پدربزرگم همه 
کردم. پدربزرِگ  کرد، ولی من غزل و قصیده هر دو را انتخاب  شاعر بودند. پدرم قالب غزل را انتخاب 
که »شاهد نقوی« اسم داشتند. خواهرانم مرثیه خوان هستند،  مادری هم شاعر برجسته ای بودند 

برادرم هم مداح است، و دیگر اقوام من و نزدیکان همه یا شاعرند یا مداح و نوحه خوان.

فرهنگ اســالمی: بســیار خوب. پیداســت عشــق به اهل بیت در خانوادۀ شــما ریشــه دار است. چه 
آثاری از شما چاپ شده و در چه زمینه هایی؟

جعفری: یک مجموعه شــعر در ســال 2016 م. به نام محضر عشــق به چاپ رسیده اســت. ناشــر این 
کســتان اســت. یک مجموعه غزل به نام شاخســانه  کراچِی پا مجموعه ادارۀ احیای تراث اســالمی 
بــرای چــاپ آماده اســت. محضر عشــق مشــتمل بــر 122 قصیــده، منقبت، و مرثیه اســت. عــالوه بر 

گپ وگفتی با سید سمیر )صائب( جعفری 
دربارۀ شعر و ادبیات
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که در مجالت ادبی و مذهبی چاپ  این، چند نوشــتۀ ادبی و مذهبی نیز به رشــتۀ تحریر درآورده ام 
شده اند.

کتاب  کنار تحصیالت، مشغول تحقیق و تدوین عروِض زبان اردو نیز هستم. یک  در حال حاضر، در 
که ان شــاءاهلل به زودی چاپ و منتشــر  کرده ام  بــه نام رســول مولتــان را به تازگی به زبان اردو ترجمه 

می شود.

فرهنگ اسالمی: از چه زمانی به شعر رو آوردید؟

که آن هــا چه قدر  کودکــی شــعرهای زیــادی ســرودم، ولــی بعــد از بــزرگ شــدن فهمیــدم  جعفــری: از 
گرفتــن علــم  خنــده دار بودنــد! در ســال 1999 م. شــروع بــه یــاد 
کــردم و بعــد از دو ســال )یعنــی در ســال 2001 م.( شــعر  عــروض 
کان و  که شــاعری را از نیا کردم  کردم. قباًل اشــاره  ســرودن را آغاز 
پدران به ارث بردم؛ لذا، در این زمینه اســتاد مستقلی ندارم و از 
گاهی برای حّل مشــکل  کردم.  نظر پدر و پدربزرگم زیاد اســتفاده 

گرفتم. کمک  شعری از نزدیکان نیز 

کسانی هستند؟  فرهنگ اســالمی: شاعران مورد عالقۀ شما چه 
چرا؟

جعفــری: میرتقــی میــر، میــر انیس، میــرزا دبیــر، غالــب دهلوی، 
حســرت موهانی، اقبال الهوری، میرزا رفیع ســودا، داغ دهلوی. این ها شــاعران اردوزبان هستند. 
کــه بعضی جاها  مطالــب، زبــان، و بیان در اشــعار این شــاعران بســیار شســته ُرفته اســت؛ جز غالب 
فهمیدن شــعرش بســیار دشــوار می شــود. میر انیس و میرزا دبیر شــاعران مرثیه ســرای زبان اردو و 
در این زمینه اســتادان ســخن هســتند؛ تهذیب غزل در غزلیات میرتقی میر و حســرت موهانی بروز 
می کنــد؛ داغ دهلــوی از حیث ســالم بــودن زبان بهتریــِن همۀ شــاعران اردوزبان اســت؛ میرزا رفیع 
که شعر نو را به جای غزل در اردو رواج داد؛ غالب  کسی است  سودا استاد قصیده گویی است؛ اقبال 

که غزل را از غم معشوق به غم روزگار تغییر و ارتقا داده است.  از آن جهت بسیار عالی است 
که در  کم؛ چــون زمانی  کــردم؛ ولی بســیار  ســعدی، حافــظ، صائــب، و اســتاد شــهریار را نیز مطالعه 
که  گرفتــم، از آن جهت  کســتان بــودم فارســی بلــد نبــودم. وقتــی ایــران آمــدم و زبان فارســی یــاد  پا

در  جعفــری  خانــوادۀ 
کستان همه اهل ادبیات  پا
و شعر هستند.
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کردم و تا حدی لطایف عرفان را در  دوستدار عرفان هستم، حافظ و امام خمینی؟ق؟ را زیاد مطالعه 
کردم. شعر این دو شخصیت بزرگ حس 

فرهنگ اسالمی: با توجه به شخصیت ادبی شما، از نظر شما تعریف شعر چیست؟

جعفــری: بــه نظــرم شــعر آمیزه ای اســت از خیــال و موزون بــودن...، و خیــال عبارت اســت از رابطه 
کیزگی نفس، و وقتی انســان می خواهد آن حقایق را  مســتقیم بــا حقایق و فهمیدن آن بــه اندازۀ پا
گر انســان آن را بــا رعایت وزن  در الفــاظ بگنجانــد آن وقــت حقیقــت در پــردۀ مجاز جلوه می کند، و ا
کار نباشــد خیال در  گــر وزن و موزون بودن در  که شــعر به وجــود می آید. ا کند آن وقت اســت  بیــان 

گر خیال مفقود باشــد واژه ها فقط  قالب نثر بروز پیدا می کند، و ا
نظم دارند.

گرایــش اســالمی در زبــان اردو به چه  فرهنــگ اســالمی: شــعر بــا 
صورت بوده و هست؟ 

جعفــری: در زبــان اردو، بیشــتر اشــعار آیینــی بــه صــورت قصیده 
کوتاه تر شــد و به شــکل  گذشــت زمان، قصیده  و مرثیــه بــود. بــا 
منقبــت امروزی درآمد، اما مرثیه همچنان فرم خود را به شــکل 
مربع ترکیب ادامه داد. قالبی دیگر به نام نوحه در قرن های اخیر 
که مطلقًا شــامل اتفاقات تلخ روز عاشوراست. اینجا  کرده  ظهور 

که در آغاز مرثیه به صورت مثنوی و مخمس رایج بود؛ اما ســودا، انیس، و  یــک توضیــح باید بدهم 
کــه در زمینۀ مصائب محمد؟ص؟ و آِل  کردند و بعد از آن هر شــعری  دبیــر آن را در مربــع ترکیــب مقید 

گر در قالب مربع ترکیب )رباعی( نباشد، عنوان مرثیه برایش صادق نیست. محمد نوشته شود، ا
در حــال حاضــر، میل و رغبت به منقبت و نوحه بیشــتر اســت. منقبت، مثل غــزل، از قالب قصیده 

جدا شده است؛ ولی برای نوحه قالب مخصوصی تعریف نشده است.

کدامیک از قالب های  فرهنگ اسالمی: موضوعات شعر شما بیشتر دربارۀ چه موضوعاتی بوده و به 
شعری بیشتر عالقه دارید؟

اهتمــام بــه مجموعه شــعر 
محضر عشــق از سید سمیر 
جعفــری در ســال 2016 م. 
کستان منتشر شد. در پا

امنیــت اجتماعــی موجــب 
افزایــش ســرمایۀ اجتماعی 
خواهد شد.
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کم  جعفری: من عالقه ام به شعر آیینی و مذهبی بیشتر بوده است، اما چند قصیده و مثنوی بسیار 
نوشته ام. قصیده را بیشتر از همۀ قالب های شعری دوست دارم. می خواهم ترکیب بند و ترجیع بند 

هم بنویسم، ولی تا حاال موفق نشده ام. 

که به چه صورت برگزار می شود و  کراچی بگویید  فرهنگ اســالمی: در مورد شــب های شعر در شــهر 
از چه جایگاه مردمی برخوردار است.

کراچــی، در مناســبت های مختلــف )ماننــد میــالد و شــهادت ائمــۀ اطهــار؟مهع؟(  جعفــری: در شــهر 
کراچی از آن اســتقبال می کنند. بیشــتر شــب های شعر  شــب های شــعر برگزار می شــود و مردم شــهر 

طرحــی هســتند، یعنــی مصراعــی را بــه عنــوان نمونــه می دهند 
و بقیــه بــر همــان وزن و بــا همــان قافیــه و ردیــف اشعارشــان را 
می سرایند. بعضی از محافل و شب های شعرِی میالد ائمه؟مهع؟ 
قدمت زیادی دارند و از صد ها سال پیش هنوز برگزار می شوند. 
کراچی یک شــهر ادبی اســت و مردم آن فهم شــعر بســیار بلندی 
ع طرحی بدهند، 40 تا  گر مصر دارند. معمواًل در شب های شعر، ا
ع طبع آزمایی کرده و اشعارشان را می نویسند  50 شاعر بر آن مصر
گــر شــب شــعر طرحی نباشــد، یعنی  و بــرای مــردم می خواننــد. ا
از قبــل مصراعــی برای نوشــتن بر همــان وزن و با همــان ردیف و 
قافیه معین نشــده باشــد، منقبت خوانان )مداحان و شــاعران( 
که  برای ائمه؟مهع؟ شعر می سرایند و اشعار را با صوت می خوانند 

کستان و هند آن را ترنم می خوانیم. کنم ایرانی ها آن را به قوالی تعبیر می کنند و ما در پا فکر 

کیفیت این  کرده اید.  فرهنگ اســالمی: شــما در جلســات مختلف شــعرخوانی در ایران هم شــرکت 
جلسات را چگونه یافته اید؟

کیفیت شعر خوب  کرده ام.  جعفری: آری؛ در مشــهد، تهران، شــیراز، و قم در جلســات شــعر شــرکت 
است، اما گوش دادن مخاطبان به شعر شاعران و تحسین و آفرین آنان در مقایسه با شعرخوانی های 
که ایرانی ها بعد از اختتام شعر شاعر  کمتر است. شاید این در ایران مرسوم است  کراچی بسیار  شهر 
کســتان تحســین و آفرین با الفاظ واه واه، احســنت، ماشــاءاهلل،  فقط دســت می زنند، ولی ما در پا

در  کراچــی،  شــهر  در 
مناسبت های مختلف شب 
شعر برگزار می شود.
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کم است.  کار می بریم. اینجا در ایران در محافل شــعرخوانی این  ســبحان اهلل، و... را خیلی زیاد به 
کیفیت شعر و فهم شعر در ایران بسیار عالی است. که  قطع نظر از این، باید بگویم 

فرهنگ اسالمی: آشنایی شما با شعر فارسی و به خصوص شاعران ایرانی چه اندازه بوده است؟ 

کمی بیشــتر اشــعار امام  جعفــری: خیلــی زیــاد نخوانــده ام، ولــی برخی از ابیات ســعدی و حافظ را و 
خمینی؟ق؟ را خوانده ام و اقتباسات از مثنوی معنوِی مولوی را نیز خوانده ام.

فرهنگ اسالمی: آیا به فارسی هم شعر می گویید یا فقط به زبان اردو؟

جعفری: بله، به زبان فارسی یکی-دو شعر سروده ام؛ ولی بیشتر 
کافی بــا عروض  بــه زبــان اردو شــعر می ســرایم، چــون بــه انــدازۀ 
کلمــات فارســی در قالب شــعر آشــنایی نــدارم. در  فارســی و وزن 
صــدد یادگرفتــن عــروض فارســی هســتم ان شــاءاهلل. بعــد از آن، 

کرد. مثل اقبال الهوری به زبان فارسی شعرسرایی خواهم 

فرهنگ اسالمی: شعر انقالب را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا شعر 
انقالب تأثیری بر شعر اردو داشته است؟

جعفری: شعر انقالب یعنی شعر ارزش ها، و رشد ادبیات و شعر در 
ایران اســت. پیروزی انقالب اســالمی به پیشُبرد شعر-به خصوص، اشــعار انقالبی-کمک بسزایی 
که قبل  که پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران نوشته شده اصاًل با آنچه  کرده است. تعداد اشعاری 

کیفیت این اشعار هم بسیار باال بوده است.  از انقالب نوشته شده قابل مقایسه نیست. 
که ادبیات اردو از حوادث زمان )مانند مارکسیســم و سوسیالیســم( بســیار  این یک حقیقت اســت 
تأثیر پذیرفته است. شاعران اردوزبان تحت تأثیر مارکسیسم، سوسیالیسم، و فمینیسم شعر سروده 
خ داد، حلقه های شــاعران از  و همین طــور از دیگــر حــوادث اثر پذیرفته اند. وقتــی انقالب در ایران ر
گرفتند و شــعر هایی در ســتایش امــام و انقالب نوشــتند؛ در نتیجه، بعد از  ایــن انقــالب تأثیــر مثبت 
که روشن است  انقالب یک تحول در شعر اردو-به خصوص در شعر آیینِی اردو-ایجاد شد. چیزی 
کم بود؛ ولی  که شعر ها دربارۀ امام زمان؟جع؟ قبل از انقالب اسالمی در زبان اردو بسیار  این است 

اشــعار  بــا  جعفــری  صائــب 
حافــظ، ســعدی، مولــوی، 
و امــام خمینــی؟ق؟ آشــنایی 
دارد.
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کســتان، شــعرا در پی شــعر مهدویت برآمدند و  بعد از انقالب اســالمی و نفوذ فکری شــعر ایران در پا
ایــن سلســله تــا حال ادامــه دارد و این یکی از معجزات انقالب اســت. بعد از انقالب اســالمی ایران، 
کردند، ولی ترجمه های آثار ادبی ایران همواره  کستان حذف  کتاب های درســی پا زبان فارســی را از 
کرد و به تدریج محکم تر شد.  کستان می رسید و انقالب اسالمی در شعر اردو جای خود را پیدا  به پا

ه امروزه بیشتر شعر های زبان اردو در زمینۀ معارف و انقالب هم ردیف شعر فارسی هستند.

فرهنگ اسالمی: نقِش شاعران حوزوی در شعر اردو چیست؟

که شاعر نیستند، فقط  کسانی  جعفری: شاعران حوزوی می توانند به شعر اردو جهت دهند. امروزه 
کسب مال و مقام، در حوزۀ شعر وارد شده و با عقاید فاسد  برای 
خــود شــعر اردو را مختل می کنند. شــاعران حــوزوی باید در این 
کنند تــا معارف  میــدان وارد شــوند و از شــعر انحرافــی جلوگیــری 
اهل بیــت؟مهع؟ بــه بهترین شــکل به مردم برســد. از طــرف دیگر، 
عوام النــاس مفهــوم وحــدت را بــه طــور صحیــح درک نکرده اند. 
شــاعران حــوزوی می تواننــد بــا ارائــۀ تصویر صحیحــی از وحدت 

کنند. ک  تصویر اشتباه از وحدت را از اذهان مردم پا
که شــاعران حوزوی تاریــخ و فلســفه را مانند فقه  مــن بــاور دارم 
گرفته انــد و انحــراف شــعر اردو در  و اصــول تــا حــّد تخصــص یــاد 
زمینۀ تاریخ و فلسفه فراوان است. واقعات تاریخی، به خصوص 
که عمده ترین بخش شــعر اردو را  کربال  فضائل ائمه؟مهع؟ و تاریخ 

تشــکیل می دهد، دســتخوش مبالغه و مغالطه شــده اند. شــاعران حوزوی باید در این زمینه ارائۀ 
که مغالطــه می کنند، بایســتند.  کالم و فلســفۀ شــاعرانی  مطالــب صحیــح داشــته باشــند و در برابــر 
کالم قدم بگذارند و جهت درســتی به عقاید مردم بدهند.  شــاعران حوزوی باید در وادی فلســفه و 
که شعر تأثیرگذارترین روش انتقال مفاهیم و سریع ترین راه برای نفوذ در اعماق قلب  من باور دارم 
که مبلغ اســالم ناب محمدی اســت، باید از شــعر استفاده  مردم اســت؛ لذا، یک طلبه، از آن جهت 

کند تا پیام خود را بهترین شکل به مردم برساند و آن ها را از ظلمات اشتباهات رها سازد.

کدام قالب برای بیان مفاهیم اسالمی از طریق شعر بهتر است؟ چرا؟ فرهنگ اسالمی: به نظر شما 

قالب مثنوی بهترین قالب 
بلنــد  مفاهیــم  بیــان  بــرای 
است.
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جعفــری: مثنــوی! چون در قصیده، قید قافیه بعضی وقت ها شــاعر را محدود می ســازد و به همین 
دلیــل مخمــس و مثلث نمی توانند برای بیان مفاهیم دینی عالی باشــند؛ مســّدس هم از این قیود 
که هر بیتی مستقل از بیت دیگر می تواند قافیه  مبرا نیست. مثنوی از نظر قافیه و ردیف آزاد است 

و ردیف داشته باشد. 
که ما نمی توانیم هر قالب شــعری را برای مفاهیم  این عقیده من خدای نکرده به این معنا نیســت 
کــه مثنوی امکانــات زیادی  کنیــم. نظــر من از جهت آســانی و راحتی بیان اســت  اســالمی انتخــاب 
که از روانی بیشــتری برخوردار باشــد؛  کوتاه انتخــاب می کنند  دارد. عمومــًا بــرای مثنــوی بحر هــای 

که دارد، ســرودن اشــعار در مثنوی بســیار راحت اســت. مــا در زبان اردو  کوتاهی  پــس به خاطر بحر 
مثنوی های زیادی داریم، ولی از متقدمان و متأخران. متأسفانه امروزه مثنوی سرایی رنگ و بوی 
که حداقل شاعران حوزوی در این صنف همت  خود را از دست داده است و من واقعا دوست دارم 

کند. گمارند تا این نحو بیان دوباره رونق پیدا 

انقالب اسالمی جای خود را در شعر اردو باز کرده است.
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کــه از نظر ســهولت بیــان می توانند بــرای مفاهیم اســالمی مؤثر باشــند ترجیع بند  قالب هــای دیگــر 
کــه در آن هــا قیــد قافیــه و ردیــف و بیــت اخیر هر بند وجــود دارد؛ ولــی مانند  و ترکیب بنــد هســتند، 
مخمس و مربع ترکیب قید ابیات شرط نیست، و مانند قصیده شاعر موظف به یک قافیه نیست و 

کند. می تواند بعد از هر چند بیت یک بیت اخیر و بعد قافیۀ دیگر را انتخاب 

کســتان بعضی وقت ها شــعرهای خوبی  فرهنــگ اســالمی: دلیــل اینکــه نوحه خوانــان و مداحان پا
انتخاب نمی کنند و حتی از شعر های انحرافی استفاده می کنند چیست؟

کستانی سواد باالیی  کثر نوحه خوان ها و مداحان پا جعفری: این هم مســئلۀ بســیار مهمی اســت. ا
ندارنــد. آن ها تنها به مداحــی و نوحه خوانی عالقه دارند. برخی 
کــه می خوانند  از آن هــا حتــی خودشــان هــم نمی دانند شــعری 
که شعری را با صوت  کارشــان این اســت  چه مطالبی دارد! تنها 
بخواننــد و همیــن. خودشــان بــا ادبیــات آشــنایی ندارنــد؛ لــذا، 
کرده و  کــه از لحــاظ موســیقی بهتر باشــد را انتخــاب  هــر شــعری 

می خوانند. 
دلیــل دیگــر بــرای انتخــاب شــعر های انحرافــی رســومات دینــی 
کــه تبــرا و غلو جزئــی از آن بوده و هســت. بدین  شــبه قاره اســت 
کــه مداحــان وقتــی شــعرهای غلوآمیــز و تبرایــی را  دلیــل اســت 
می بیننــد، بــدون لیــت و لَعــل، آن هــا را انتخــاب می کننــد و بــا 
گر به چنین اشعار دسترسی نداشته باشند،  صوت می خوانند. ا

که برایشان اشعار تبرایی و غلوآمیز بنویسند؛  خودشان سراغ شاعران می روند و از آن ها می خواهند 
کار ســر باز زنند، این مداحــان و نوحه خوانان  گر از این  گــر شــاعران )کــه خدا حافظ آن ها باشــد( ا و ا
خودشــان شــعر می ســازند و در محافــل و مجالــس را در میــان جمعــی از مــردم بــا صــوت و لحــن 
کار ســر بــاز زده انــد را در میــان مردم خــراب می کننــد و به آن ها  کــه از ایــن  می خواننــد و شــاعرانی را 
کستان به این مسئله  گون می زنند. این یک مشــکل جدی زبان اردوســت. تنها پا گونا بهتان های 

گرفتار نیست، هند هم از این فاجعۀ بزرگ رنج می برد. 
گر مداحان  کنند. ا که در این زمینه جهــاد بالقلم  که این وظیفۀ شــاعران حوزوی اســت  گفتم  قبــاًل 
کســتان شــعر حــوزوی را نپذیرفتند، ما همین جا در حوزه باید مداحــان و نوحه خوانانی را تربیت  پا
کالم حق را بشــنوند، به حول و قــوۀ الهی به  گــر  کــه برای شــبه قاره مؤثر باشــند؛ چــون مردم ا کنیــم 

شــاعران  جعفــری:  صائــب 
حــوزوی بایــد بــا قلــم خود 
جهاد کنند.
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که بیشــتر مردم دنیا دچار این  ســوی آن خواهند آمد.  علت دیگر حب مال و جاه و شــهرت اســت 
بیمــاری هســتند. بعضــی از مداحــان و نوحه خوانان حاضر به حق گویی نیســتند، چون می ترســند 

شهرت و مقام خود را از دست دھند.

فرهنگ اسالمی: چه زمینه هایی برای همکاری شاعران حوزوی با مداحان وجود دارد؟

کــه فضائــل اهل بیــت؟مهع؟ و نهضت حســینی را بیــان می کنند  جعفــری: مرثیــه و قصیــده و منقبــت 
که شــاعری و مداحی و  بــرای همــکاری بــا مداحان عالی اســت. هم مردم و هم مداحــان باور دارند 
که موضوعات دیگر  گوش دادن به شــعر های اســالمی عبادت اســت، لذا حاضر نیســتند  خواندن و 
که شــاعران حوزوی مرثیه، نوحه، و قصیده  در این عبادت وارد شــود. ضرورت این را اقتضا می کند 
کنند. وقتی یک شــاعر بخواهد به زبان اردو  کنند و در ضمن آن مســائل اســالمی را بیان  را انتخاب 
کند؛ چون در زبــان اردو مرثیه جــز این قالب در  مرثیــه بنویســد، بایــد قالــب مربع ترکیب را انتخــاب 
قالب دیگری ســروده نمی شــود. شــاعر حوزوی می تواند به راحتی مســائل و مشــکالت جهانی را در 
کند؛ همین طور،  کربال را بیان  کربال ارتباط دھد و بعد از آن حقایق  کند و آن را به  تشبیب مرثیه بیان 

کند.  در قصیده می تواند از این روش استفاده 
گر شــاعران حوزوی فقط دربارۀ انقالب و فلســطین و حزب اهلل وغیره شــعر بســرایند، بســیار سخت  ا

کنند. که حوزوی نیستند با آن ها همکاری  که مداحان اردوزبان  است 

گر برای مخاطبان ما پیغامی دارید، بفرمایید. فرهنگ اسالمی: ا

که اآلن شــعر ســپید رشــد  کنم  جعفــری: مــن اهــل وعظ و پیغام نیســتم، ولی یک چیز را باید عرض 
کنار آن نباید شــعر  کنند؛ ولــی در  کرده اســت. خــوب اســت شــاعران این صنف شــعری را هــم حفظ 
کنند و باید به مربــع ترکیب، مخمس، رباعی، ثالثی، مثنــوی، قصیده، و غزل  کالســیک را فرامــوش 

نیز توجه خاص داشته باشند.
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نمونۀ اشعار

1
گردیــد حقیقــت  افــکار  محــور  گردیــدکربــال  مــودت  قــرآن  آیــۀ  شــهید  هــر 
باطــل فــوج  ز  خــوف  مُکــن  تــو  مســلمان  گردیــدای  کثــرت  فاتــِح  کرب وبــال  کــن  یــاد 
کرب وبــال یکــی  و  اســت  غدیــر  میــدان  گردیــدیکــی  والیــت  خورشــید  َمطلــع  یکــی  هــر 
فاصــل حــّد  شــده  باطــل  و  حــق  میــان  گردیــددر  کــه نایــل بــه شــهادت  بــود شــش ماهه 

مــوال را  علــی  فرســتاد  چــو  میــدان  گردیــدســوی  رســالت  عکــس  جگــرش  خــون  ز  ُپــر 
لیکــن ســرور  حضــرت  ســر  بریدنــد  گردیــدگــو  کــت  هال بــه  منجــر  کــه  بــود  باطلــی 
کننــد تضحیــک  کــه  ببســتند  آب  گردیــدشــامیان  امامــت  تشــهیر  باعــث  تشــنگی 
گردیدســرخ رو ســجدۀ معبــود شــد از خــوِن حســین خــون شــه ریخــت، ولی عشــق ضمانــت 
گردیــد!گفت وجدان به من ای صائب خوش بین تو ببین خدایــت  تعظیــم  باعــث  کربــال 

2
روتــے هیــں لهــو خامــه و قرطــاس ســکینهاحساس بھی حد درجه هے حساس سکینه
ترســا جســے پانــی هے تــری پیاس ســکینهخود ظلم بھی رویا هے جسے تو هے وه مظلوم
کبھــی بعــِد حســین ابِن علــی آب کا رکھــا پــاس ســکینهمانــگا نــه  کــے ســجدوں  شــبیر 
کوئی ســخنور کهیــں ذکــِر وفــا  خــود هونٹــوں په آجاتــا هے عباس ســکینهچھیــڑے جــو 
کا نهیــں خــوف هیــں صائب کــے اس بحر میــں الیاس ســکینهتاریکــِئ عالــم  ظلمــات 

ترجمه:
گهان بر زبانش اسم عباس و رقیه می آید. هرگاه شاعری از وفا بگوید، نا

ای رقیه! تو بعد از حسین بن علی هرگز آب نخواستی و تشنگی او را پاس داشتی.
کرد. آب نیز تشنۀ تشنگی توست.  گریه  که ظلم نیز بر مظلومی اش  ای رقیه! تو آن مظلومی 

گریه می کنند. کاغذ خون  ای رقیه! احساس من نیز بسیار حساس است و قلم و 
کــه در بحِر ظلمات عالــم، حضرت رقیــه مانند حضرت  صائــب! مــرا هراســی از تیرگی جهان نیســت 

الیاس است.
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3
داســتاں نرالــی  هــوں  کرتــا  کا ســماںنقــل  کــی لڑائــی  حــق و باطــل 
ٹولیــاںحق پرستوں کا ادھر چھوٹا سا جھنڈ ســب  کــی  اشــرار  ادھــر  اور 
ســامنا کا  کمــی  کــی  وســائل  رواںیــاں  تھــا  ســمندر  کا  وســائل  واں 
کی نصرت پر یقیں کا ســائباںپر یہاں تھا حق  اور وهــاں پــر شــیطنت 
کی دهاڑ کے شیروں  کــی بھپکیاںیاں په تھی اهلل  گیدڑوں  اور وهــاں پــر 
تــام تاویــل  پھــر  بــار  ک  ا گیــا  بیــاںپــا  کا  اهلل  مــن  نصــر  آیــه 
ک بار پھر ســے دیکھ لیں پســپائیاںدهــر نــے ا کــی  فــوج  کــی  ابرهــه 
کیــا صائــب  نــے  اهلل  نصــر  کو دھواںدســت  کو روشــن اور باطــل  حق 

ترجمه:
می خواهم داستانی بگویم: داستان جنگ حق و باطل.

گروه های اشرار، کوچکی از حق پرستان و آن طرف  گروهی  این طرف 
این سو نبود امکانات و آن سو دریای امکانات،

اما این سو همه به نصرت حق ایمان داشتند و آن طرف سایبانی از شیطنت،
این سو غرش شیران بود و آن طرف زوزۀ شغاالن.

آیۀ »نصر من اهلل« بار دیگر به تأویل تاّم خود رسید،
دنیا بار دیگر شکست ارتش ابرهه را به تماشا نشست.

کرد. ای صائب! دست نصراهلل حق را روشن ساخت و باطل را خاموش 
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حضرت زینب؟اهع؟ 
الگوی زنان ایران 

در بیداری اسالمی 
بر اساس دیدگاه امام خمینی؟ق؟
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زنان در دیدگاه اسالم از همۀ حقوق انسانی-اعم از سیاسی و اجتماعی-
که سیاست یکی از شئون جامعه است  به اندازۀ مردان بهره مندند. از آنجا 
که رهبری مردان را بر عهده دارد رهبری زنان آن جامعه را نیز  کم بر هر اجتماع همان گونه  و نظام حا
عهده دار است، زنان نیز مانند مردان حق دارند انتخابگر باشند و مخالفت یا موافقت خویش را ابراز 
کنند. در تاریخ صدر اســالم، مقولۀ بیعت در دو مقطع زمانی در صلح حدیبیه و فتح مکه و مســئلۀ 
هجرت زنان از مکه به مدینه و از مکه به حبشه نمونه هایی از مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به 
شمار می روند. یکی از زنان ممتاز و برجستۀ تاریخ اسالم و نهضت عاشورا حضرت زینب؟اهع؟ است. 
کرد. در فرایند بیداری اسالمی  شخصیت حضرت زینب؟اهع؟را می توان از جنبه های مختلف بررسی 
در ایــران، بــه فرمودۀ امام خمینی؟ق؟، زنان حضرت زینب؟اهع؟ را الگوی خود قرار دادند و توانســتند 
کو و جنبش مشــروطیت درخشــیدند و  نقش آفریــن باشــند. زنــان ایرانــی همچنین در نهضــت تنبا

سهم زیادی از موفقیت ها را به خود اختصاص دادند.
در این مقاله، بر اساس شیوۀ توصیفی و طبق دیدگاه امام خمینی؟ق؟، به الگوپذیری زنان ایران در 
کاوی این تأثیرپذیری جایگاه  جریان بیداری اســالمی از حضرت زینب؟اهع؟ پرداخته خواهد شــد. وا

کرد. الگوهای اسالمی-شیعی را بین اقشار جامعۀ ایرانی-به خصوص، زنان-معّین خواهد 

مقدمه 
زنــان در طــول تاریــخ هرگــز فرصتــی برای ابــراز وجود نیافتنــد: قدرت هــا و امکانــات در طریق تحقیر 
کــه حتی امــکان تجربه و آزمایــِش آنچه دیگران درباره شــان می گفتنــد را نیافتند؛  زن بــود آن چنــان 

که افرادی ضعیف،ترسو، و خدمتگزار مردان هستند.  باورشان شده بود 
اما در پیشگاه عقل، زن و مرد دوش به دوش هم در راه پرستش خداوند همراه و هم قدم یکدیگرند.

که در نهاد  اســالم می گوید مرد و زن باید دارای تهذیب نفســانی باشــند تا بتوانند مواهب و مزایایی 
که اسالم برای زنان قائل شده در هیچ کدام  گذاشــته شده پرورش دهند. حقوقی  انســان به ودیعه 
از ملِل نظیر آن دیده نشده اســت. برای زنان عالم، علم تربیت و تهذیب اخالق بیشــتر از جهانداری 
که دارای مقام پیشــوایی باشــند آن چنان نشــان  و پیشــوایی اهمیــت و ارزش دارد. تاریــْخ زنانــی را 
که مردان بزرگ در دامانشان  که با انگشــتان دســت می توان برشــمرد، ولی مادران و زنانی  می دهد 
کرد. این چنین زنان و مادرانی در تاریخ عاشــورا زیاد دیده  بــه وجــود آمده اند را نمی توان شــمارش 
کــه آن ها قهرمان عرصــۀ تاریخ در نبرد بــا اهریمن و  می شــوند. زنــان در تاریخ عاشــورا نشــان دادند 

طاغوت اند.

ساره جمالی زواره
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کننــد و بخواهند بــرای آن ها راهنما و پیشــوا و  گــر زنــان عاَلــم را از مــردان جدا  در جامعــۀ بشــریت، ا
گیتی حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟ قرار دارد و  مشعل دار هدایت برگزینند، به تحقیق در سرحلقۀ بانوان 
ح حال  کبری؟اهع؟ نتوانند یافت. چون در شــر پس از او و زعیم و پیشــوا و قهرمانی جز حضرت زینب 
کنیم، می بینیم نه تنها پیشوای زنان  و ســیر مقال این نابغۀ عاَلم )حضرت زینب؟اهع؟( بیشــتر دقت 
عاَلــم اســالم و معلــم تربیــت و تعلیم بانوان مســلمان اســت، بلکه مردان جهان اســالم را نیز پیشــوا 
کــه نیازمند مکتب زینب؟اهع؟ نباشــد تــا در آن درس اســتقامت و  کــدام مــردی اســت  و رهنماســت. 

پایداری بیاموزد؟
کرد بر اســاس دیدگاه امام خمینی؟ق؟ به الگو بودن حضرت زینب؟اهع؟  در این مقاله تالش خواهیم 

برای زنان ایرانی در جریان بیداری اسالمی بپردازیم.

روش تحقیق
کتابخانه ای و در قالب رویکرد توصیفی است. روش تحقیق در این مقاله ِاسنادی و 

فرضیه
طبــق دیــدگاه حضــرت امام خمینی؟ق؟ ، زنان ایران در جریان بیداری اســالمی حضرت زینب؟اهع؟ را 

الگوی خود قرار دادند.

اهداف تحقیق
تبییــن الگوپــرداری زنان ایرانــی در جریان بیداری اســالمی از حضرت زینب؟اهع؟)طبــق دیدگاه امام 

خمینی؟ق؟( از مهم ترین اهداف این تحقیق است.

اهمیت تحقیق
شفاف سازی میزان اثرگذاری الگوهای اسالمی در میان زنان ایرانی در جریان بیداری اسالمی

سؤاالت تحقیق )اصلی و فرعی(

کرد؟	  بیداری اسالمی در ایران چه فرایندی را طی 
نقــش و جایگاه اجتماعی و سیاســی حضــرت زینب؟اهع؟ چگونه بوده و در اندیشــۀ امام خمینی 	 

؟ق؟ به چه شکل تبیین شده است؟
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جایگاه حقوق زن در نظام اسالمی، طبق فرمایش امام خمینی؟ق؟، چیست؟	 
کو در دورۀ ناصرالدین شاه	  تبیین نقش زنان در جریان نهضت تنبا
تبیین نقش زنان در پیروزی نهضت مشروطه	 
تبیین نقش زنان در پیروزی انقالب اسالمی و میزان الگوپذیری آنان از حضرت زینب؟اهع؟	 

پیشینۀ تحقیق حاضر
کاری صورت نگرفته اســت؛  کتــاب یا مقاله یا ترجمــه، تا به حال  در زمینــۀ تحقیــق حاضــر، در قالب 
امــا در مــورد جایــگاه زن در اندیشــۀ امام؟ق؟، زندگانــی و حیات حضرت زینــب؟اهع؟، و مقولۀ بیداری 

کرد: که می توان به موارد زیر اشاره  گانه نوشته شده است  اسالمی متونی به صورت جدا

مؤسســۀ تنظیــم و نشــر آثار امــام خمینــی؟ق؟ )1387(. جایگاه زن در اندیشــۀ امــام خمینی؟ق؟، 	 
تهران: مؤسسۀ تنظیم...، چاپ هفتم

شبیری، اعظم )1385(. سیمای حضرت زینب؟اهع؟ در آیینۀ تاریخ، قم: نشر هاجر، چاپ اول	 
کبر )1389(. فرهنگ و تمدن اسالمی، قم: دفتر نشر معارف، چاپ هفدهم	  والیتی، علی ا

چارچوب نظری
از نظــر اســالم، زن نیز-ماننــد مرد-رســالت الهــی و انســانی دارد و بایــد ضمن مشــارکت و همیاری 
زمینــۀ حضــور فعــال خــود را در همۀ عرصه ها فراهــم آورد. این رویکــرد در قانون اساســی جمهوری 

اسالمی نیز پذیرفته شده است.
از دیــدگاه اســالم، مــردان و زنــان به رغــم تفاوت هــای طبیعــی )جســمی و روحــی( در ُبعــد ارزشــی 
گذاری مســئولیت های  یکســان اند: در تکامــل و عبــادت هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و وا
کرامت زنان نیســت بلکه به خاطر رعایت تناسب  کاســتن  اقتصادی و سیاســی به مردان به معنای 
طبیعی در بخش مسئولیت هاســت. از دیدگاه اســالم، فلســفۀ احکام و تکالیف مربوط به زنان نه از 
باب محدودیت و محرومیت است و نه از سر تبعیض و ناروایی؛ بلکه به معنای حمایت و صیانت از 
گوهــر وجودی زن اســت. احکام و تکالیفی ماننــد حجاب، ِمهر، نفقه، حضانت، قیمومیت، والیت، 
که بار تکالیف سنگین اجتماعی را از دوش زنان برداشته اند تا  شهادت، و... عطیه های آسمانی اند 
که تربیت و اصالح نسل هاست بپردازند؛ زیرا زن مبدأ همۀ سعادت ها  آنان به وظیفۀ اساسی خود 

و مربی جامعه و مبدأ خیرات است )اسحاقی، 1390: 145(.
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در تاریــخ اســالم، حســاس ترین و تعیین کننده تریــن صحنــۀ سیاســی، یعنــی بیعت، دو بــار یکی در 
گرفت؛ دو بار نیز هجرت سرنوشت ســاز اتفــاق افتاد: یکی از  حدیبیــه و بــار دیگــر در فتح مکــه انجام 
مکه به حبشه و دیگری از مکه به مدینه. در هر دوی این موارد، زنان مشارکت داشتند )آیت اللهی، 

.)23 :1380
زن از نظر اسالم و در سایۀ حکومت اسالمی می تواند در اجتماع حضور مؤثر داشته باشد و توانمندی 
خود را به اثبات برساند. زن از لحاظ سرشت انسانی و داشتن ظرفیت های بشری با مرد برابر است 
کســی را بر دیگری برتر نمی داند. آنچه اســالم برای زن و مرد ارزش می داند و  و در این زمینه اســالم 

آن را معیار برتری قرار می دهد همان تقواست )اسحاقی، 1390: 150(.
که اسالم، به علت  نکتۀ دیگر در رابطه با نگرش اسالم نسبت به مشارکت اجتماعی زنان این است 
کــه برای مقام انســانی زن قائل اســت، از او خواســته اســت ماننــد مرد در تعیین سرنوشــت  ارزشــی 

کند. خویش دخالت 
که دیدگاه و اندیشه های ایشان در این تحقیق مّد نظر است، در چند سخنرانی به  امام خمینی؟ق؟، 
تحلیل نقش زن و آزادی وی در سه مقطع قبل از رژیم پهلوی، در زمان پهلوی، و بعد از آن )یعنی 
کو )قبل از رژیم  از انقالب اسالمی به بعد( می پردازند و نقش زنان را در جنبش های مشروطه و تنبا
کشــور مثبــت و مفید به حســاب می آورند.  پهلــوی( و در انقــالب اســالمی ایران در جهت مصلحت 
ایشــان معتقدنــد زنــان در همــۀ حوادث و مســائل عمومی ایــران پیش قدم بوده انــد؛ در ضمن، به 

مقام شامخ زنان در اسالم می پردازند و می فرمایند:
کــه در جاهلیت داشــت بیرون  گذاشــت بــر انســان، زن را از آن مظلومیتــی  اســالم منــت 
کــه زن را مثــل حیوانــات بلکــه پایین تــر از او  کشــید. مرحلــۀ جاهلیــت مرحلــه ای بــود 
]می دانســتند[. زن در جاهلیــت مظلــوم بــود. اســالم زن را از آن لجنــزار جاهلیت بیرون 

کشید )موسوی خمینی، 1381: 185(.

حضرت امام؟ق؟ دربارۀ حق مسّلم شرکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی می فرمایند:
زن انســان اســت، آن هم یک انســان بزرگ؛ زن مربی جامعه اســت؛... مربی انســان ها 
کشور ها بســته به وجود زن اســت. زن باید دارای حقوق  زن اســت؛ ســعادت و شــقاوت 
کرده است و به هر دوی آن ها حّق  کید  مساوی با مرد باشد. اسالم بر تساوی زن و مرد تأ
تعیین سرنوشــت را داده اســت، یعنی اینکه باید از همۀ آزادی ها بهره مند باشند: آزادی 
کــردن و مبادرت به هر  کار  کــردن، انتخاب شــدن، آزادی آموزش خویشــتن، و  انتخــاب 

نوع فعالیت اقتصادی )موسوی خمینی، 1370: 34(.
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امام خمینی ؟ق؟با اشاره به الگو قرار دادن حضرت زینب؟اهع؟توسط زنان مبارز می فرماید:
که فرزندان خود را از دســت  که زنان بزرگواری زینب گونــه فریاد می زنند  مــا مکــرر دیدیــم 
گذشته و مفتخرند به این امر؛  داده و در راه خدای تعالی و اسالم عزیز از همه چیز خود 
و می دانند آنچه به دســت آورده اند باالتر از جنات نعیم اســت، چه رســد به متاع ناچیز 

دنیا )موسوی خمینی، 1381: 172(.

نقش و جایگاه اجتماعی حضرت زینب؟اهع؟
شخصیت حضرت زینب؟اهع؟ را می توان از جنبه های مختلف تحلیل و ارزیابی کرد. اتصال به خداوند 
گی های شخصیتی را تشکیل  متعال، داشــتن هدف برتر، و مقاومت در برابر مشــکالت مجموعۀ ویژ
می دهــد. مالحظــۀ رفتار و عمل یک شــخصیت تاریخــی مانند حضرت زینــب؟اهع؟ معرف عالی ترین 
درجه از توکل و بی نیازی نســبت به ما ِســوی اهلل اســت. اســتقامت آن بزرگوار در برابر مرارت ها هم 
کــردار وی حول محــور آرمان اوســت؛ به ایــن جهت، در  تــا مرحلــۀ بــذل جــان اســت و همۀ رفتــار و 
عین اینکه شــدید ترین مقاومت را در برابر دشــمن دارد، در همان وضعیت در برابر درخواســت یک 
که در طــول تاریخ نظیر آن دیده نمی شــود. وجود  کــودک چنــان بــا عطوفت و رحمــت رفتار می کند 
کیفیت حرکت حضــرت زینب؟اهع؟ در جریان عاشوراســت و  ایــن عوامــل در عالی ترین ســطح بیانگــر 

چارچوب یک مدل رفتاری را برای سایر زنان نمونه شکل می دهد )شبیری، 1385: 98(.
شــناخت ســه شــاخصۀ درونــی از میان صفــات رفتاری بــرای هر موضــوع و تبیین ســطح آن صفت 
کافی نیســت، بلکه شــرایط جامعــه و تعامل آن بــا عوامل  در شــخص بــرای معرفــی یــک شــخصیت 
کامل تری از آن شــخصیت بیانجامد؛ در این راســتا، عوامــل بیرونی را  درونــی می توانــد به شــناخت 
کرد: 1( عوامل سیاسی جامعه، 2( عوامل فرهنگی جامعه، 3( عوامل  می توان به سه دسته تقسیم 
اقتصــادی جامعــه. در ایــن صورت، با مالحظــۀ متغیر های درونــی و بیرونــی، فعالیت های محوری 

حضرت زینب؟اهع؟هرچه بیشتر قابل تحلیل می شود. 
از نظــر سیاســی درگیــری با حکومت بنی امیــه، از نظر فرهنگی پیدایش نفــاق، و به لحاظ اقتصادی 
کــه به مراتب ظالمانه تر از اســتبداد مطلق اســت حضرت را با  کمیــت مطلق و دنیاپرســتی اســت  حا
کــه نه تنها شــرافت در هیــچ مرتبــه ای از آن در جامعه-به ویــژه، در نخبگان  کــرد  وضعیتــی مواجــه 
کم-وجود نداشت، بلکه دنائت هم در جامعه با پذیرش عمومی مواجه شده و به عبارتی ستم  حا
کــه بدترین وضعیــت برای شــرایط اجتماعی اســت. حضرت  و پذیــرش ســتم بــا هم توأم شــده بود 
زینب؟اهع؟ در این شرایط اجتماعی ارتباطات مختلفی دارد. در این میان، عمدتًا سه دسته ارتباط 
کم. را می توان نام برد: 1( ارتباط با جامعۀ اسرا، 2( ارتباط با جامعۀ عمومی، 3( ارتباط با نظام حا
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کاری 	  کمال فــدا در بخــش اول، یعنــی ارتبــاط بــا اســرا، در قضیــۀ عاشــورا حضرت زینــب؟اهع؟ در 
گذشــتگی را در باالتریــن مرتبۀ خود نشــان می دهنــد؛ به عنوان  کــرده و ایثــار و از خــود  برخــورد 
کردند  کودکان اســیر مورد ضرب و شــتم قــرار می گیرند حضرت خود را ســپر بچه ها  مثــال، وقتی 
کــودکان اهل بیت؟مهع؟ اقدام  که به ضرب و شــتم  کســانی  و شــاید چندیــن بــار هــر روز در مقابل 

می کردند ایستادگی و از موضع مقاومت با آنان مقابله می کردند )شبیری، 1385: 99(.
در برقــراری ارتبــاط با عموم،حضرت زینب؟اهع؟ مرتبًا تــداوم والیت و امامت )یعنی وجود مبارک 	 

گوشزد می کردند. حضرت سجاد؟ع؟( را یادآوری و اصول و ارزش های اسالمی را به مردم 
کم،حضرت به شکل های مختلف مقاومت خود را اعالم می دارند.تذکر مکرر 	  در مقابل نظام حا

کار بکنید نمی توانید وحی را از بین ببرید« دلیل بر تداوم تاریخی این حضور  که »هر  این مطلب 
کم از نوع  گری های ایشان در مردم، برخورد حضرت در مقابل نظام حا اســت. پس از تأثیر افشــا

کم و قدرت استکباری آن است. ایستادن در مقابل آنان از موضع برتر و تحقیر نظام حا

گونه ای  کم، و با اســرا به  که برخــورد حضرت با مردم،با قدرت حا کرد  در نتیجــه، می تــوان مالحظه 
گر چه حضرت سیدالشــهدا؟ع؟  کشــیده شــدن ملت اســالم به قیام بود. ا که حاصل آن  بوده اســت 
پرچمدار و رهبر قیام اســت، اما تداوم رهبری قیام با حضرت زینب؟اهع؟ اســت. در همۀ متغیر های 
کــم بــر رفتــار و حــاالت حضــرت زینب؟اهع؟  کــه ذکــر شــد، جهــت حا درونــی و بیرونــی و موضع گیــری 
که اســتبداد  کمی  نشــان دهندۀ اعالم برتری تاریخی حضرت سیدالشــهدا؟ع؟ اســت. ایشــان به حا
که  که دچار تشــتت و ناهنجاری فرهنگی اســت و اعالم می کنند  کرده اثبات می کنند  مطلــق ایجــاد 
یزید همان آزادُشده به دست اسالم است، و نهایتًا با مقابله با یزید، مردم را به قضاوت می کشانند. 
کلی، شخصیت های تاریخی اسالم و در رأس آن ها ائمۀ معصومین؟ع؟ و حضرت زینب؟اهع؟  به طور 
تنها به انجام مناسک فردی قیام نکردند و حتی اقامۀ مناسک برای آن ها هدف نهایی نبود؛ بلکه 

کلمۀ توحید باالترین هدف و آرمان آنان بود. گسترش و توسعۀ اسالم و  اشاعۀ دین و 

نقش زنان ایران در بیداری اسالمی

1. پروسۀ بیداری اسالمی در ایران
گون سیاســی و اقتصادی و  گونا دو ســدۀ اخیر، به لحاظ تغییرات و تحوالت فزاینده در عرصه های 

اجتماعی و فرهنگی، از اعصار مهم تاریخ ایران به شمار می رود. 
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که به تاریخ معاصر ایران شهرت یافته،هم زمان با آغاز حکومت سلسله قاجاریه در ایران  این دوره 
کشورهای قدرتمند بود، به  کانون اصلی رقابت های  که  شروع شد. ایران، با وجود دور بودن از اروپا 
علت همسایگی با هند و سلطۀ انگلیس بر آن و داشتن بهترین موقعیت راهبردی برای دست یابی 
بــه هند-که منشــأ قــدرت، ثروت، و اعتبار سیاســی انگلیــس در جهان بود-از زمان فتحعلی شــاه 
گرفت. در مناســبات جدید ایران  کشــور های اســتعمارگر و فزون خواه قرار  قاجار یک باره مورد توجه 
کشــور های روســیه و فرانســه و انگلیــس خواه ناخــواه وارد شــدند و با توجه  کشــور های خارجــی،  بــا 
بــه ضعف هــای ســاختاری جامعه و حکومت ایران، این مناســبات منجر به اســتقرار روابــط نابرابر، 

تحمیل قراردادهای استعماری، و انفصال بخش های مهمی از قلمرو ایران در شمال و شرق شد.
شکســت ایران در رویارویی با قدرت های بزرگ )به ویژه، روســیه و انگلیس( به تدریج تحول مهمی 
نخست در ساختار سیاسی رسمی و سپس ساختار غیر رسمی جامعه پدید آورد. این تحول عبارت 
کشــور  بــود از تغییــر شــرایط در عرصه هــای نظامــی و ســپس در عرصــۀ سیاســی و ســلطۀ اجانــب بر 
)به ویژه، در دوران پهلوی( و همچنین پدیدار شــدن بیداری اســالمی برای حفظ اســالم و اســاس 
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کار بســتن قاعدۀ نفی َســبیل در رویارویی با اســتعمارگران  دیــن در مقابلــه بــا اســتبداد داخلی و به 
خارجی )آبادیان، 1376: 104(.

کو و نهضت مشروطیت از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط مردم به رهبری علما  نهضت تنبا
گام هــای مهمــی در جهت بیداری اســالمی ملــت ایران بودنــد. دورۀ پهلوی اول  در دوران قاجــار و 
)1320-1304( را می توان دورۀ خصومت شــدید علیه فرهنگ اســالمی و نهاد های اسالمی دانست؛ 
بــا ایــن همه، نهضت بیدادگــری به رغم دشــواری راه همچنان حرکتی رو به جلو داشــت. در دوران 
رضا شــاه، حکومت ایران به طور اساســی در خدمت منافع و مطامع بیگانگان )به ویژه انگلســتان( 

بود.
کــه در تیر 1314 اتفــاق افتاد. یکی  گوهر شــاد اســت  از رویدادهــای مهم عصر رضا شــاه قیام مســجد 
از علمــای مشــهد، آیــت اهلل حســین قمــی، در اعتــراض به نفــوذ اروپاییان در ایــران به تهــران آمد تا 
کنش به دستگیری وی و دفاع  کند؛ اما دستگیر و زندانی شد. در وا شکایتش را به رضا شاه تسلیم 
که با  گوهرشــاد مشــهد اتفاق افتاد  از پوشــش اســالمی بانوان، تظاهرات اعتراض آمیزی در مســجد 
کشــتار مردم به دســت نظامیان ســرکوب شــد. این یکی از بزرگ ترین قتل عام های حکومت پهلوی 

تا 15 خرداد 1342 است.
با پایان جنگ جهانی دوم و تصمیم انگلســتان بر تعویض جایگاه رضا شــاه با پســرش و خروج وی 
گران تفکر اسالمی  در 25شــهریور 1320 از ایران، شــرایط جدیدی پدید آمد و نیروهای مترقی و احیا
کننــد. در این فضای نســبتًا آمادۀ  کوشــیدند تــا غــل و زنجیر اســتبداد را از دســت و بازوی ملــت باز 
سیاسی، نیروهای اسالمی تالش خود را برای از میان بردن نظام دیکتاتوری تحمیل شده بر جامعه 

کردند. و احیای اندیشۀ شیعی و بیداری اسالمی آغاز 
یکی از بارزترین صحنه های پیروزی جنبش اســالمی در نهضت ملی شــدن صنعت نفت به نمایش 
گذاشته شد. این نهضت مهم ترین حرکت ضّد استعماری دهۀ 30 به شمار می رود. در جریان ملی 
کردند و نتیجۀ این قیام به قدرت رسیدن  کاشانی قیام  شدن صنعت نفت، مردم به رهبری آیت اهلل 
دولت دکتر مصدق با اســتفاده از روش های دموکراتیک بود؛ ولی با تذبذب و دودلی مصدق و ســفر 
کودتای  کــه محمدرضا شــاه با  کشــاند، تا جایی  طوالنی مــدت او بــه آمریــکا قیــام مــردم را به ضعف 

نظامی مجدداً به قدرت رسید.
گذاشت درگذشت  که به نوعی بر بیداری اسالمی تأثیر  در روزهای آغازین سال 1340، رخداد دیگری 
آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ بود. با فوت ایشــان، رهبری و زعامت جامعۀ مســلمان به امام خمینی؟ق؟ 

گذار شد. وا
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مرحلــۀ اول نهضــت بیــداری اســالمی به رهبــری امام خمینی؟ق؟ با عقب نشــینی رژیــم پهلوی و لغو 
الیحۀ انجمن های ایالتی و والیتی در  10 آذر 1341 با موفقیت به پایان رسید.

در مرحلۀ بعد، با مخالفت مراجع و علما با اصول شــش گانۀ آنچه »انقالب ســفید« نامیده شــد و به 
دنبــال صــدور اعالمیه هــا و برپایی تجمعات اعتراض آمیز و ســخنرانی و نشســت های مشــورتی، یک 

حرکت عظیم اجتماعی در سطح جامعه پایه گذاری شد.
که به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری آن بر تحوالت نهضت اســالمی در آینده  مرحلۀ دیگری از نهضت، 
نقطۀ عطفی از تاریخ معاصر شد، قیام 15 خرداد 1342 است. قیام 15 خرداد در واقع نوعی نمایش 

کشور بود. گرایش جدی تر مردم به مبارزۀ سیاسی و تالش برای تحقق آزادی و استقالل 
گی های بیداری اسالمی به رهبری امام خمینی؟ق؟ در این سال ها، می توان به تقویت اندیشۀ  از ویژ
اســالم نــاب محمدی، طرد اندیشــۀ اســتعماری جدایــی دین و سیاســت، ســازش ناپذیری با رژیم 
پهلــوی بــه دلیل وابســتگی آن به آمریکا و اســرائیل، تثبیت اجتهاد سیاســی در حوزه های علمیه و 
کرد. این پدیده، مهم تر از همه، اســتکبار  تلفیق نظر و عمل، و مبارزه با اســتبداد و اســتعمار اشــاره 

دورۀ جدید جهان را هدف قرار داد )والیتی، 1389: 271(.
کم  گرفت. رژیم حا به دلیل شرایط سیاسی از اواخر سال 1355 به بعد، جنبش بیداری اسالمی اوج 
گرایش های تند التقاطی و مارکسیســتی داشتند-ســعی در  با آزادی زندانیان سیاســی-که عمدتًا 
تضعیــف رهبــری انقــالب داشــت؛ ولــی رهبری درخشــان امــام خمینی؟ق؟ موجــب اتحــاد مخالفان 
سیاســی و تزلــزل بنیــان حکومــت پهلــوی شــد. جنبــش بیــداری اســالمی نیــز از حــوزۀ نظــر و عمل 
گام های اساســی برداشــت و رژیــم پهلوی را در  انفــرادی و مــوردی فراتــر رفت و برای پیروزی نهایی 
کرد. در این میان، در پی  عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به پذیرش خواست مردم وادار 
درگذشــت ســید مصطفی خمینی-فرزند ارشــد امام خمینی-در اول آبان 1356، مجالس ترحیم 
که به مجالس انتقاد از رژیم و تجلیل از امام خمینی؟ق؟ و نهضت اســالمی  و بزرگداشــتی برگزار شــد 
گون تبلیغی  گونا کشور، از طرق  ج  تبدیل شد )بازرگان، 1363: 24(. شبکۀ مبارزان در داخل و خار
کردند.  کید  و اطالع رسانی، بر مرجعیت و رهبری امام خمینی؟ق؟ و ادامۀ مبارزه تا پیروزی نهایی تأ
حرکت شروع شــده در پی شــهادت آیت اهلل ســید مصطفــی خمینی به صورت جریانی مهارنشــدنی 
در آمد و ملت خیز نهایی را برای آزادی و اســتقالل و تشــکیل حکومت اســالمی برداشت و سرانجام 
در بهمــن 1357، پــس از چندیــن دهــه تکاپــو و تدارک صبورانه،جمهوری اســالمی بــه رهبری امام 

خمینی؟ق؟ تشکیل شد.
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2. زنان در دورۀ قاجار

تأثیر انقالب صنعتی بر نقش زنان ایران در دورۀ قاجار
در زمان قاجار، ایران، به خاطر داشتن منابع غنی و متنوع و هم به جهت موقعیت سوق الجیشی، 
از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. متأســفانه غرب وجود حکومت ضعیفی چون قاجاریه را نیز تحمل 
که اســالم مانعی بزرگ  کار آورد. اســتعمار به زودی متوجه شــد  کودتا روی  نکــرد و رضــا پهلــوی را بــا 
کلی در تمام ســطوح  گرفت به طــور  گذشــته تصمیــم  بــر ســر راه اوســت و بــا اســتفاده از تجربه هــای 
که مبلغ  کســانی  کند. اقداماتی از قبیل مقابله با نفوذ روحانیت )به عنوان  جامعۀ ما اســالم زدایی 
و مروج اسالم بودند( و حتی ترور فیزیکی و شخصیتی آنان و ایجاد مذاهب دست نشانده به منظور 
که دراین باره اجرا شد،  انشقاق جامعه نمونه هایی از این سیاست است. از میان همۀ برنامه هایی 
مؤثرتریــِن آن هــا اقــدام علیــه شــخصیت زن مســلمان از طریق مبارزه بــا حجاب و ملعبۀ فســاد قرار 

که امام خمینی؟ق؟ نیز فرمودند: دادن او بود )توانا، 1380: 17(؛ چنان 
ملت هــای  ملت ها-به ویــژه،  اســارت  در  را  خویــش  حیــات  ادامــۀ  کــه  اَبرجنایتــکاران 
کشورهای اسالمی نفت خیز و  که راهشان به  اسالمی-می دانند، در این سده های اخیر 
که می تواند مانعی در راه استعمار  که تنها قشر مذهبی است  ثروتمند باز شد، دریافتند 
کــه حکــم نیم ســطری یــک مرجــع مذهبی مــورد عالقۀ  و اســتثمار آنــان باشــد و دیدنــد 
که دولت انگلســتان و دربــار قدرتمند قاجــار را به زانو  مــردم دارای چنــان قدرتــی اســت 
که زنان در آن نهضت نقش اساســی داشــتند و متوجه شــدند  درمی آورد؛ و نیز دریافتند 
که  که در مشــروطه و پس از آن نیز زنان-به ویژه، قشــر متوســط محروم آنان-هســتند 
کردنــد تا عوامل به قوت  می تواننــد با قیام خود مردان را به میدان بکشــند؛ و احســاس 
خــود باقی هســتند نقش هــای آنان نقش بر آب اســت؛ و الزم دیدند برای دســت یافتن 
کشــور ها و مخازن سرشــار آن ها پایه های مذهــب و رهبری مذهبی و قشــر های  بــه ایــن 
مذهبــی سســت شــود؛ و از همان زمــان به فکر این نقشــه و عملی نمــودن آن افتادند و 

توفیق هایی هم به دست آوردند )موسوی خمینی، 1381: 125(.

کو، اولین حضور زنان نهضت تنبا
ِگرد  کو، به نشــانۀ حمایت از رهبر مذهبی خویش و جلوگیری از تبعید ایشــان،  زنــان در نهضــت تنبا
کاخ شاهی پیشاپیش انبوه  خانه میرزای آشتیانی حلقه زدند و در هجوم سیل آسای ملت به سوی 

گزارشی از شجاعت و زبان آوری این شیرزنان دارد: کرمانی  گام برداشتند. ناظم االسالم  مردم 
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که یک دفعه صــدای زن ها و  امام جمعــه در بــاالی منبــر به همیــن مضمون نطق نمــود 
گر مــردان ما ماننــد زنان در خانــه بنشــینند، ما زنان  که »امــروز ا ضجــۀ آن هــا بلنــد شــد 
که  جامۀ مردان می پوشــیم و حّق خود را از دســت نمی دهیم. این چه فرمایشــی اســت 
کس دیگر، ما اجرای حکم خدا را خواهانیم«  می فرماییــد؟ ما نه با پادشــاه طرفیم نه بــا 

)کرمانی، 1363: 20(.

کو توسط آیت اهلل شیرازی، قهوه خانه ها یکی یکی قلیان های خود را بیرون  با اعالم حکم تحریم تنبا
کوچــه و بــازار، زنــان خانــه دار، و تمامی اقشــار  آورده، در خیابــان ریختــه، آن هــا را شکســتند؛ مــردم 
کو استعمال نکرد.  جامعه نیز قلیان های خود را شکستند. بعد از صدور فتوا هیچ کس توتون و تنبا
که پس از چند روز تحریم  هرکس از این امر ســر باز می زد با اعتراض مردم مواجه می شــد، به طوری 
که حتی درباریان نیز از استعمال  گیر درآمد. این مســئله به حدی همه گیر شــد  کو به صورت فرا تنبا
ابا داشتند. زنان حرمسرای ناصرالدین شاه نیز قلیان های موجود در حرمسرا را شکستند )ملکان، 

.)84 :1390
ناصرالدین شــاه وقتی وارد حرمســرا شد و قلیان ها را شکسته دید، با تعجب پرسید: »این قلیان ها 
کــرده؟« و در جواب شــنید  کی حــرام  بــرای چــه شکســته شــده اند؟« و پرســید: »کشــیدن قلیــان را 
کــرده!« )اعتمادالســلطنه، 1356: 781(. با ایــن جواب،  که مــا را به شــما حــالل  کســی  کــه »همــان 

کرد. ناصرالدین شاه حرمسرا را ترک 

نهضت مشروطیت و عملکرد زنان
کو به رهبری میرزای بزرگ شیرازی دو جریان مهّم تاریخی را به  پیروزی جنبش اسالمی تحریم تنبا

وجود آورد:

کشــور و نقش رهبــری علما در 	  نخســت، ظهــور قــدرت ایمان اســالمی مردم در صحنۀ سیاســی 
که منجر به شکســته شــدن اســتبداد و متالشی شدن قدرت اســتعمار در ایران  بســیج توده ها، 

کرد. ح  شد و روحانیت را به عنوان مظهر و تجسم آرمان های ملی مطر
دوم، رشــد افــکار و اندیشــه های سیاســی بــرای فراهم آوردن زمینــۀ تحوالت بنیادیــن در نظام 	 

اداری و سیاسی ایران و شکل گیری نهضت اسالمی بزرگ تر در قالب قیام مشروطیت.
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کــه نهادی بومــی و همه فهم به شــمار  گرفت  در ســال 1283، نهضتــی بــا عنــوان عدالتخانــه شــکل 
که در راستای  می رفت. در حقیقت، عدالتخانه نهادی برای رسیدگی به شکایت مردم از دولت بود 
گرفــت. بنابراین، در میــان علما و  کــردن اســتبداد و بــر پایۀ مبانی معرفتی اســالمی شــکل  محــدود 
مــردم در فهــم معنــا و ضــرورت عدالتخانــه اختالفی وجود نداشــت و همــگان به شــکل یکپارچه در 
کبرا و  کــه مظفرالدین شــاه به دنبال مهاجــرت  مســیر تحقــق آن می کوشــیدند؛ از ایــن رو، هنگامــی 
کرد اعتراضات  تالش های برخی علما فرمان اول خود مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی را صادر 
پایان نپذیرفت؛ تا اینکه شــاه فرمان دوم خود را برای تشــکیل »مجلس« و تنظیم فصول و شــرایط 

کرد. پس از این فرمان، علمای قم خطاب به متحّصنان در سفارت انگلیس تلگراف زدند  آن صادر 
که معتقد بودند خواســته های نهضت  کــه تحصــن و اعتراض پایان یابــد؛ چرا  و خواســتار آن شــدند 
بــرآورده شده اســت، ضمــن آنکــه از نفــوذ انگلســتان در صفــوف مــردم وحشــت داشــتند؛ بنابراین، 
گرفت )عیوضی  نهضت عدالتخانه بر مبنای دلبستگی به داشته های خودی و نفی بیگانگان شکل 

و هراتی، 1390: 55(. 
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گرفت حرکتی در راســتای قانون گرایی و  کو شــکل  که به دنبال تجربۀ نهضت تنبا جنبش عدالتخانه 
که در نهایت به نهضت مشروطیت انجامید. نفی استبداد بود 

مقــارن انقــالب مشــروطیت، زنــان ایرانی نیز بــه پیــکاری خردمندانــه و دامنه دار دســت می یازند و 
کید  مطالبــات خــود را در حوزه هــای سیاســی و اجتماعی و فرهنگی پیش می نهنــد و بر تحقق آن تأ
که بــرای وصول به آرمان های واالی خویش  می ورزنــد. در آن هنــگام، زنان به خوبی دریافته بودند 
نخست باید بنیاد خودکامگی را برافکنند و آنگاه به استقرار حکومت قانون دست زنند؛ زیرا در پرتو 
گاهی علمی و فنی دســت می دهد و جامعه  که محصــول حکومت قانون اســت، آ آرامــش و امنیــت 

تسلط خود را بر محیط اعمال می کند. 
زنان در جریان انقالب مشــروطیت با جســارت بسیار پیش تاختند و به پیروزی آن امداد رساندند، 
گاه شــوند  کــه لبــاس رزم پوشــیدند و حتــی بی آنکــه مــردان مجاهد و فرماندهان ایشــان آ چنــدان 
جنگیدنــد. هــدف زنان رفــع تبعیض دیرینۀ تاریخــی در عرصۀ زندگی اجتماعی خویــش بود و برای 
تحقــق ایــن مهــم می بایســت خود را توانــا ســازند. از منظر زنان عصر مشــروطیت، آمــوزش دختران 

کرده است. ایرانی ضرورت داشت زیرا اسالم طلب علم را بر زن و مرد واجب 
کردند و به آموزش وسیع زنان  فقط در تهران و طّی یک سال، بیش از 60 مدرسۀ دخترانه تأسیس 
که یکی از حقوق مسّلم زندگی مدنی  گماردند؛ عالوه بر این، زنان به منظور احقاق حّق رأی  همت 

کردند و برای تصویب آن به مجلس فشار آوردند )آفاری، 1377: 6(. به شمار می آمد مبارزه 
گرانی قنــد به فلک  کــم وقــت تهران-عــده ای از بازرگانــان را بــه بهانۀ  کــه عالءالدوله-حا هنگامــی 
که بــه این عده بی گناه شــده بود مغازه ها را بســته و به تحصن  بســت، مــردم در اعتــراض به ظلمی 
کــرده به مردم پیوســتند. عین الدوله- در مســجد شــاه پرداختنــد و علما نیــز از این اقدام حمایت 

کــردن علما و مردم را داد. با ضرب و شــتم متحصنــان و وعاظ و هتک  صدراعظم-دســتور متفــرق 
حرمت علمای متحصن، آن ها به حضرت عبدالعظیم پناهنده و متحصن شدند. چون نمایندگان 
کره در باب تأسیس عدالتخانه نزد عین الدوله آمده بودند و او به آنان اجازۀ بازگشت  علما برای مذا
کند؛  کــه صدراعظم می خواهد نمایندگان آقایان علما را تبعید  نمــی داد، مردم تهران فکر می کردند 

کرده بازارها را بستند. لذا، مردم شورش 

3. زنان در دورۀ پهلوی

ترسیمی از اوضاع زنان در جامعۀ پهلوی
دورۀ سلطنت رضاه شاه از جهت مسائل مربوط به زنان به دو قسمت تقسیم می شود:
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گذشت و 	  که به تبلیغات مستمر و ایجاد زمینه های فرهنگی و اجتماعی  از سال 1304 تا 1314، 
کشف اجباری حجاب با زور سرنیزه منجر شد. در نهایت به 

کــه برای پی گیــری قضایای 	  از ســال 1314 تــا 1320 )ســال ســقوط دیکتاتــوری و فــرار رضاخان(، 
کشف حجاب و مراقبت از مردم و جلوگیری از بازگشت زنان به حجاب سپری شد.

بــا توجــه بــه اینکــه از اواســط دورۀ قاجاریه، بــه مــوازات فعالیت مبّلغان مســیحی، توســعۀ مدارس 
کشــف حجــاب زنان یکــی از اهداف  گســترش مجامــع زنان، و انتشــار نشــریات مختلف،  دخترانــه، 
استعمار به شمار می رفت، به نظر می رسید با چند سال تبلیغ و ترویج بی حجابی در اوایل حکومت 
رضاه شاه این امر به سهولت انجام پذیرد؛ اما فرهنگ غنی دینی و اعتقاد قوی مردمی مانع تحقق 

کامل آن شد. امام خمینی؟ق؟ در زمینۀ اقدامات رضا شاه می فرمایند:
کشــف حجاب.  کــه موجــب نارضایتی مــردم بود انجــام مــی داد، مثل قضیۀ  چیز هایــی 
کرد  کشــف حجاب شــما نمی دانید آن وقت چه مصیبتی برای مردم بود، نمی دانید چه 
که اســباب نارضایتــی عموم مردم بــود؛ منتها  کردنــد بــا مردم و بــا زن ها  و مأمورهــا چــه 
قدرت زیاد شده بود، مردم هم هدایت نمی شدند با یک مثاًل قدرت هایی، از این جهت 

کاری بکنند لکن عقده ها زیاد بود )موسوی خمینی، 1380: 4(. نمی توانستند 

گاهی نداشــتند. رژیم  در دورۀ پهلــوی، بخــش عمده ای از زنان از ماهیت پلید و ضد انســانی رژیم آ
کــه دیگر جایی برای  گذشــته می کوشــید زنان چنــان در فرهنگ مصرفی و تجمل گرایی غرق شــوند 
پرداختــن به مفاهیم راســتین و ارزشــی و رســیدگی به مســئولیت های بزرگ اجتماعــی باقی نماند. 
کــه به نــام آزادی زن و مشــارکت او در اجتمــاع صــورت می گرفت صرفًا  فعالیت هــای مشــخصی هــم 
گفتۀ امام  تبلیغــی و عوام فریبانــه بــود و در حقیقــت چیزی غیر از ترویج فحشــا و بی عفتی نبــود. به 

خمینی؟ق؟:
زن در زمــان محمدرضــا و رضــا پهلــوی عنصــر مظلومــی بــود و خــودش نمی دانســت. 
کــه ظلم در این زمان شــد در زمان جاهلیت معلوم نیســت شــده باشــد، آن قدر  آن قــدر 
که در قرن جاهلیت شــده باشــد  که انحطاط برای زن ها در این قرن شــد معلوم نیســت 

)موسوی خمینی، 1365: 186(.

امــام خمینــی؟ق؟ در مــورد ورود زنان بــه مجامع و مجالــس فرمایشــی در دورۀ محمدرضا پهلوی در 
کابینۀ اسداهلل عَلم می فرماید:
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کار آمد، از اول، هدْف اسالم  که این دولت بی سواد و بی حیثیت روی  که از اولی  دیدیم 
که بانوان را حّق دخالــت در انتخابات  را قــرار داد. در روزنامه هــا با قلم درشــت نوشــتند 
که نظرشان  داده اند، لکن شیطنت بود، برای انعکاس نظر عامۀ مردم به آن موضوع بود 
که اینجا ما متوجه شــدیم و  به الغای اســالم و الغای قرآن درســت نیفتد؛ و لهذا در اولی 
کار، توجه ما در دفعۀ اول منعطف  اجتماع شد، آقایان مجتمع شدند با هم برای عالج 
کردیــم، دیدیم آقــا قضیه، قضیۀ بانوان نیســت،  که مطالعه  شــد بــه همــان قضیه. بعــد 
کوچکی است، قضیه معارضه با اسالم است )موسوی خمینی، 1381: 10(. این یک امر 

4. نقش زنان در به ثمر رساندن انقالب اسالمی
گرفته تا  کــه زنان در تمام صحنه هــای انقالب، از زندان و شــکنجه  مــروری بــر تاریخ نشــان می دهد 
شرکت مستقیم در مبارزات خیابانی و مقابله با عناصر رژیم، حضور فعال و غیر قابل انکار داشته اند. 
برخی از زمینه های مشارکت مستقیم زنان عبارت اند از: تشکیل جلسات سیاسی، تحمل حبس و 
شکنجه، شرکت در تظاهرات خیابانی، تکثیر و توزیع اعالمیه های انقالبی، فعالیت های اطالعاتی، 
تجهیــز و تــدارک مبارزان در نبرد های خیابانــی، و فعالیت های امدادی. امام خمینی ؟ق؟ در تجلیل 

و تقدیر از نقش مستقیم زنان در به ثمر رساندن انقالب اسالمی می گویند:
زندان هــای شــاه از زنــان شــیردل و شــجاع مملــو اســت؛ در تظاهــرات خیابانــی، زنــان 
بچه هــای خردســال خــود را در ســینه فشــرده، بــدون تــرس از تانک و توپ و مسلســل، 
کــه زنان در شــهرهای مختلف ایــران برپا  بــه میــدان مبارزه آمده اند؛ جلســات سیاســی 
کرده اند )موســوی  کم نیســت؛ آنان نقش بســیار ارزنده ای را در مبارزات ما ایفا  می کنند 

خمینی، 1365: 102(.

ایشان به تحول زنان در انقالب اسالمی اشاره می کنند:
کــرده بودند و  کــه البتــه یــک حدودی شــان را بــه راه غیــر صحیح هدایــت  بانــوان مــا را، 
که به  کــه بــاز بیشــتر، خداوند به مــا عنایت فرمــود، نجــات داد از آن چیزهایی  می رفــت 
که نوبر استکبار بودند. خدای تبارک و تعالی ما را  دســت اســتکبار و به دست اشــخاصی 

از آن ها نجات داد، بانوان ما را نجات داد )موسوی خمینی، 1381: 241(.

که اوج نهضت اسالمی بود زنان در نهضت پیشقدم بودندو موجب تشویق  در سال های 56 و 57 
مردان شدند:
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که مقّدم بر مرد ها  کردید  که در صف جلو هســتید؛ شما اثبات  کردید  شــما بانوان اثبات 
گرفتند؛ مرد هــای ایران از مخدرات ایــران، از بانوان ایران  هســتید؛ مردهــا از شــما الهام 
گرفتند و تعلیم  گرفتند و مردان قم هم از شــما بانوان عزیز عبرت  گرفتند و تعلیم  عبرت 

گرفتند؛ شما در صف جلوی نهضت هستید )موسوی خمینی، 1381: 153(.

امام خمینی؟ق؟ زنان این دوران را به زن هایی مثل حضرت زینب؟اهع؟ تشبیه و می گویند:
زن های عصر ما بحمد اهلل شــبیه به همان ها هســتند، ایســتادند در مقابل جبار با مشت 
کردند )موسوی خمینی، 1381: 187(. کمک  گره کرده، بچه ها در آغوششان، و به نهضت 

مســلمًا نقش زنان در پیروزی انقالب اســالمی هرگز به حضور مستقیم آنان محدود نیست؛ چه بسا 
فعالیت های غیر مســتقیم آن ها به مراتب از اهمیت بیشــتری برخودار باشد. این نقش از تأثیر قابل 

توجه احساسات و اندیشۀ زن بر مرد و فرزندان ناشی می شود.
بنابراین، صرف نظر از حضور مستقیم زنان، رضایت بانوان به فعالیت های سیاسی بستگان خود و 

صبر در فراق و شهادت آن ها بی تردید نقش مهمی در پیشبرد انقالب داشته است.
در جریــان قیــام 15 خــرداد 1342 نقــش زنــان قم چشــمگیر بــود. بســیاری از بانوان ایرانی در ســایۀ 
نهضــت امــام؟ق؟ بــار دیگــر بــا حقایــق اســالم آشــنا شــدند و رســالت ســنگین و مقــدس خویــش را 
کــه در مکتب امام  دریافتنــد و بــه جبهــۀ انقالب پیوســتند. در آن روز حســاس، صد ها زن شــهر قم 
خمینی؟ق؟ درس جهاد و انقالب آموخته بودند با فریاِد »خمینی، خمینی« به خیابان ها ریختند و 
کودکان  کار و انقالبی  حماســه ای تاریخی آفریدند. نکتۀ شــایان توجه اینکه بسیاری از این زنان فدا
که نه تنها خــود برای هرگونه  کردند  شیرخوارشــان را همــراه آورده بودنــد. این شــیرزنان بحــق ثابت 
کی ندارند. ورود زنان  کردن عزیزان خردسالشــان نیز با کاری در راه اســالم آماده اند، بلکه از فدا  فدا
گذشته مردان را تکان داد و به خروش افکند و بر شعله های فروزان  به صف تظاهرکنندگاِن از جان 
انگیز ه هــای انقالبــی دامــن زد. انبــوه مــردم از صحن مطهــر بیرون ریختنــد و به تظاهــرات خیابانی 
پرداختنــد. آنــان می خواســتند بــا راه پیمایــی در خیابان هــای شــهر مراتــب تنفــر و انزجار خــود را از 
کنند و رژیم شــاه را به  سیاســت های عوامل آمریکا و اســرائیل و دســتگیری امام خمینی؟ق؟ آشــکار 

گزیر سازند. آزادی امام؟ق؟ نا
امام خمینی؟ق؟ در جمع بانوان قم می گویند:

کردید در  درود بر اهالی قم، درود بر خانم ها و بانوان ارزندۀ قم. شما خانم ها هم جهاد 
کردید، شــما در عرض ســربازان اســالم و هم دوش  راه نهضت و پیروزی و هم جهاد مالی 
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کمــک می کردند و در  کــه بانوان صدر اســالم  بــا بانــوان صدر اســالم هســتید. همان طور 
کمک کار بودند، شــما خانم هــا، خانم های همۀ ایران  نهضت ها و در جنگ های اســالم 
و خصوص خانم های قم، در این نهضت ســهیم هســتید و در مبارزات علیه اســتبداد و 
کند و در پناه خودش.  کردید. خداوند شــما را حفظ  کمک  اســتعمار همدوش با مرد ها 
کنید بچه های خودتان  و شــما خانم ها ارزش دارید در پیشــگاه خدا ان شاءاهلل؛ تهذیب 

کنید، تربیت های اسالمی )موسوی خمینی، 1381: 137(. را، تربیت 

نتیجه گیری 
در اســالم، زنــان چــون مــردان در بیشــتر مســائل اجتماعــی پایــگاه و جایگاهــی مناســب دارنــد و 
قرآنــی،  تعالیــم  بلکــه طبــق  گروهــی ممنــوع نشــده اند؛  از حرکت هــای اجتماعــی و فعالیت هــای 

مسئولیت های اجتماعی به طور یکسان متوجه مرد و زن است.
کردند و در صحنۀ مسئولیت  که در صدر اسالم، زنان در مسائل سیاسی دخالت  از این رو، می نگریم 
کریم با زنان بیعت می کند و بر ســر اصول و  حضوری روشــن داشــتند. پیامبر؟ص؟ طبق دســتور قرآن 
معیار هایی پیمان می بندد و بدین گونه این بخش از جامعۀ اسالمی را با مسئولیت های سیاسی-

اجتماعی خویش آشنا می سازد.
زنان در نهضت های اجتماعی نیز می توانند مشارکت داشته باشند و جریان ها و حرکت های سالمی 
بــرای هدایــت جامعــه پدیــد آورنــد. نهضت عاشــورا بهترین نمونۀ این مشــارکت اســت. درخشــش 
کــه جز به  زینــب؟اهع؟ در تاریــْخ وقایــع و حوادثــی را بــه نــام شــیرزنی از آل عصمــت و طهــارت رقم زد 
اعجــاب و شــگفتی نمی تــوان در آن نگریســت. او نهضــت خونیــن بــرادر را بــه نتیجه رســاند و این از 

که در مهد اسالم پرورش یافته است. افتخارات منحصربه فرد زنی است 
در جریان بیداری اســالمی، زنان ایران حضرت زینب؟اهع؟ را الگو قرار دادند و توانســتند شگفتی ســاز 
گام مؤثــر زنان ایــران در این میان  کو،قیام مشــروطیت، و انقالب اســالمی ســه  شــوند. نهضــت تنبا
گفتۀ امــام خمینی؟ق؟،  بــود. در جریــان انقالب اســالمی و ســال های قبــل از پیروزی انقــالب، بنا به 
زنان دوشادوش مردان و حتی محّرک مردان برای شرکت در تظاهرات و اقدامات ضّد رژیم پهلوی 
بودند. سهم زنان ایرانی در فرایند بیداری اسالمی، طبق فرمایش امام خمینی؟ق؟، برابر و در بعضی 

مواقع بیشتر از مردان ارزیابی می شود.
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منابع و مآخذ

آبادیان، حسین )1376(. اندیشۀ دینی و جنبش ضّد رژی در ایران، تهران: مؤسسۀ مطالعات 	 
تاریخ معاصر ایران.

آیت اللهی، زهرا )1380(. زن،دین، سیاست، تهران: انتشارات سفیر صبح.	 
آفــاری، ژانــت )1377(. انجمن هــای نیمه ســّری زنان در نهضت مشــروطه، مترجــم: دکتر جواد 	 

یوسفیان، تهران: نشر بانو.
اســحاقی، ســید حســین )1390(. مبانــی و راهبرد هــای جهــاد اقتصــادی، قــم: مرکــز نشــر هاجر 	 

)وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیۀ خواهران(.
اعتمادالسلطنه )1356(. روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، تهران: امیرکبیر.	 
بــازرگان، مهــدی )1363(. انقــالب ایــران در دو حرکــت، تهــران: بنیــاد فرهنگی مهنــدس مهدی 	 

بازرگان.
بصیرت منش، حمید )1376(. علما و رژیم شاه: نظری بر عملکرد سیاسی-فرهنگی روحانیون 	 

در سال های 1320-1305، تهران: عروج.
توانا، مرادعلی )1380(. زن در تاریخ معاصر ایران، ج 1، تهران: نشر برگ زیتون.	 
روحانی، سید حمید )1388(. نهضت امام خمینی، ج 1، تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج.	 
شبیری، اعظم )1385(. سیمای حضرت زینب ؟اهع؟در آیینۀ تاریخ، قم: مرکز نشر هاجر )وابسته 	 

به مرکز مدیریت حوزه های علمیۀ خواهران(.
کتاب انقالب اسالمی و ریشه های آن، تهران: انتشارات 	  عمید زنجانی، عباسعلی )1384(. گزیدۀ 

طوبی.
عیوضی؛ هراتی )1390(. درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران، قم: دفتر نشر معارف.	 
کرمانــی، ناظم االســالم )1363(. تاریــخ بیداری ایرانیان یا تاریخ مشــروح و حقیقی مشــروطیت 	 

ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر.
کسروی، احمد )1354(. تاریخ مشروطۀ ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر.	 
ملکان، مجید )1390(. یک فتوا یک اراده، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.	 
موســوی خمینــی، ســید روح اهلل )1381(. صحیفــۀ نــور، ج  1، 4-6، 16، 17، 21، قــم: مؤسســۀ 	 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ق؟.
کالم امــام: دفتر ســوم )زن(، تهران: 	  موســوی خمینــی، روح اهلل )1370(. در جســت وجوی راه از 

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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موســوی خمینــی، روح اهلل )1365(. صحیفــۀ امام، ج 3 و 6، تهران: انتشــارات وزارت فرهنگ و 	 
ارشاد اسالمی.

کبر )1389(. فرهنگ و تمدن اسالمی، قم: دفتر نشر معارف.	  والیتی، علی ا
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نقش مسجد در تحوالت اجتماعی 
گسترۀ تاریخ اسالمی در 
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اسالم از ضرورت وجود یک مکان مشخص و پایگاه استوار برای عرضۀ قوانین خود و تعلیم و ارشاد 
مــردم بــرای تشــکیل یک نظــام اجتماعــی عادالنه غافل نبوده اســت و لــزوم بنای چنیــن مکانی در 
اولین دســتورهای الهی نازل شــد. دســتور ایجاد مســجد از ســوی خداوند تبارک و تعالی به پیامبر 
اسالم؟ص؟ ابالغ شد و بر اساس این دستور مؤکد الهی، تمامی مسلمانان موظف به ساختن چنین 
مکان مقدســی در سراســر جهان هســتند. مسجد از مهم ترین ســازمان ها در جهان اسالم شناخته 
می شــود. در صدر اســالم، حرکت ها از مســجد آغاز و در آنجا سازمان دهی می شد و نیروها از مسجد 
بســیج می شــدند. بــه این ترتیــب، نهضــت و انقالب در اســالم همواره با مســجد پیوندی اســتوار و 

جاودانه دارد. 
گوهرشاد در مخالفت با توطئۀ مبارزه  با الهام از این تفکر بنیادی اســالمی، قیام مردمی در مســجد 
کشــتار  کرمــان در اعتراض به  بــا پوشــش زنــان در زمــان رضــا پهلوی و قیــام مردم در مســجد جامع 
گرفــت. تبییــن این دو واقعــه نقش مســاجد را در  17شــهریور 1357 میــدان شــهدای تهــران شــکل 
کرد، ضمن بررســی  جنبش هــا و حرکت های اســالمی نشــان می دهد. در ایــن مقاله تالش خواهیم 
کرمان در دوران پهلوی  گوهرشــاد و مســجد جامع  جایگاه مســاجد در اســالم، به حوادث مســجد 

بپردازیم.

مقدمه
که همیشــه پیروان ادیان معابدی داشــته اند و بعضی از فرقه های  نگاهی به تاریخ نشــان می دهد 
کــن دور از دســترس جامعــه  کوه هــا و اما بودایــی و مســیحی معبد هــا و صومعه هــای خــود را در دل 
بنا می کردند. اما در تاریخ اســالم، مســجد در قلب جامعه بنا می شــود. مســجد قلب تپندۀ جامعۀ 
اســالمی اســت. شهرســازی اســالمی به مســجد جامع هر شــهر وابســته بوده و این نشــان می دهد 
گرد هــم می آورد  مســجد قلــب جامعه اســت. مســجد مســلمانان را روزی پنج نوبت از اجزای شــهر 
کــه یگانه آیین  و ایمــان آنــان را قوی تــر می ســازد و بــه جــای خــود بازمی گرداند. دین مبین اســالم، 
نجات بخش و سعادت آفرین انسان هاست و برای پیروزی و رستگاری انسان در تمامی جبهه های 
زندگی-اعــم از اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، فرهنگــی، اخالقی و تربیتی-برنامه های 
کرده و همه را برای یادگیری این درس ها زیر ســایۀ تعلیم و تربیت  جامــع و مفصــل تنظیم و تدوین 
کانون ُپرجاذبه نیاز دارد تا همۀ پیروانش را- اعم از زن  خود قرار داده است، پیش از هر چیز به یک 
کبیر، و به ویژه جوانان-در خود جای دهد و محور و مرکز اجتماع مسلمانان باشد؛  و مرد، صغیر و 
تــا همــه در آن جایــگاه مقــدس درس هایــی بیاموزند و قدم به قدم در راه رشــد و تکامــل همه جانبۀ 
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گرامی اسالم؟ص؟، از آغاز برنامۀ هدایتی  انسانی و تربیت پذیری صحیح از اسالم پیش بروند. رسول 
که آن را مسجد می نامند فرا می خواند. کانونی  خود، مسلمانان را به تأسیس چنین 

گوهرشــاد  کرد، ضمن بررســی مســاجد صدر اســالم، به نقش مســجد  در ایــن مقالــه تالش خواهیم 
کرمان در تحوالت اجتماعی بپردازیم. مشهد و مسجد جامع 

چارچوب نظری
گون در جوامع، شــاهد تأســیس  گونا در حال حاضر، به علت پیچیده و چندُبعدی شــدن مســائل 

که به نیاز های بشری پاسخ می دهند. عالوه  گون در زمینه های مختلف هستیم  گونا سازمان های 
گروه بدون ســازمان دهی در  کنون، تالش فــرد به تنهایی یا  بــر خصوصیــت اجتماعی بودن انســاِن ا
گون  گونا چارچوب یک ســازمان نمی تواند برآورندۀ نیاز های افراد باشــد. حضور سازمان ها در ابعاد 
گون در ارتباط  گونا که هر فــرد از تولد تا مرگ با ســازمان های  زندگــی اجتماعــی چنان ُپررنگ اســت 

است.

مسجد قلب جامعۀ اسالمی است.
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کنون دیگر شــاهد پدیــده ای به نــام جامعۀ متشــکل از افراد  کــه ا برخــی از متفکــران بــر ایــن باورند 
کنونی متشــکل از ســازمان ها هستند و جامعه به این معنا باید موضوع علم  نیســتیم، بلکه جوامع 

گیرد.  جامعه شناسی قرار 
از نظــر نهادگرایــی، هــر ســازمان و هر نهــاد برای ارضای یکی از نیاز های بشــری فعالیــت می کند و به 
یکی از انواع این نیاز ها پاسخ می دهد. طبق نظریۀ هرم یا سلسله مراتب نیاز آبراهام مازلو، از جمله 
برتریــن نیاز های انســان نیاز خودشــکوفایی اســت. این نیــاز در انســان عالی ترین مرتبۀ نیاز اســت 
گرایش به پرســتش، و  گون داشــته باشــد. از جملــۀ این ابعــاد  گونا شــکال  و  ممکــن اســت ابعــاد و اَ
در مرحلــۀ نازل تر، دیگرخواهی اســت. در ســیر تحول تمدن، برای پاســخ گویی به ابعــاد متمایِز نیاز 
کــه بــه ســازمان های مردم نهاد و  خودشــکوفایی در انســان ها، نوعــی از ســازمان ها پدیــد آمده انــد 

داوطلبانه یا سازمان های غیر دولتی )NGO( یا سازمان های غیر 
انتفاعی )NPO( موسوم شده اند. 

گونه ســازمان ها در تاریخ تمدن اســالمی ســابقه ای بســیار  این 
طوالنــی دارنــد. به علت مفهــوم خاص عبادت در اســالم )که هر 
گیرد عبادت بر می شمارد(،  که به قصد قربت الهی صورت  عملی 
کید اســالم بــر ارزش جمع و جماعــت، این دین  و نیــز به علت تأ
کرده است و آن تشکیل  مبین راهکار خاص و مبتکرانه ای عرضه 
ســازمانی داوطلبانــه، غیــر دولتی، و غیــر انتفاعی به نام مســجد 

است.
مروری بر نقش و اهمیت مســجد در اســالم و همچنین نقش ها 
کرد های آن در طول تاریخ حیات مدنی مســلمانان نشــان  کار  و 

که ســازمان های مردم نهاد و غیر انتفاعی و غیر دولتی  که این نقش برتر از هر نقشــی اســت  می دهد 
کانون عبادت، مشــورت، تعاون اجتماعی،  کلی، مســجد  در جوامــع دیگــر ایفــا می کرده اند. به طور 
آمــوزش وحــدت اجتماعــی، پاســداری از عدالــت، و امــر به معروف و نهی از منکر شــناخته می شــود 

)نوبهار، 1384: 45(.
که طبق آمار  در ایــران اســالمی، مســاجد در زندگــی اجتماعی مردم حضــور جدی دارند؛ بدان گونــه 
کنون در ایران بالغ بر 74 هزار مسجد فعالیت می کنند )میر عظیمی، 1387: 93(، یعنی به  رسمی ا
که قبل از انقالب به ازای هر 1400  ازای هر 1080 نفر در ایراِن امروز یک مســجد وجود دارد؛ در حالی 
نفر یک مســجد وجود داشــت. مســجد در عصر انقالب اســالمی جایگاه ویژۀ خود را در پویش های 

اجتماعی به دست آورد و در این میان نماز جمعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شد.

عبــادت،  کانــون  مســجد 
مشورت، تعاون اجتماعی، 
آموزش، وحدت اجتماعی، 
پاسداری از عدالت، و امر به 
معروف و نهی از منکر است.
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انقالب از نماز جماعت عید فطر در تپه های قیطریه در سال 1357 و حرکت های انقالبی از مساجد 
ایــران آغــاز شــد، مردم بــار دیگر به هویت اســالمی خود پی بردنــد، و این یک مرحلۀ سرنوشت ســاز 
که در عصر سلطۀ سیاه استعمار تمام تالش ها در جهت ترک نماز و  کشور ما بود؛ در حالی  درتاریخ 

تعطیلی مساجد و تحقیر هویت اسالمی ملت مسلمان ایران بود.

نخستین مساجد اسالمی

1. مسجد قبا
که برای تأسیس مدینۀ اسالمی به دست آورد، به تأسیس  پیامبر اســالم؟ص؟، در نخســتین فرصتی 
که پیامبر؟ص؟  مســجد بــه عنوان یک پایگاه مهــم اجتماعی و تربیتی اســالم اقدام فرمود. هنگامــی 
کــرد تا امام علی؟ع؟ و حضرت فاطمه؟اهع؟ نیز از  در راه هجــرت بــه مدینه به قبا رســید در آنجا توقف 
مکه به قبا برســند، و در همین فاصله نخســتین مســجد تاریخ اسالم را تأسیس فرمود: مسجد قبا. 

اولین مسجد تاریخ اسالم مسجد قبا است.
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گرامی؟ص؟ و همراهان او روز دوشنبه دوازدهم ماه  گرفته بود و رسول  قبا در دو فرسخی مدینه قرار 
ربیع االول به آن منطقه رسیدند.

کاروان پیامبر به مدینه، ساخت مسجد النبی 2. ورود 
که  ج هرکدام اصــرار می ورزیدند  رســول خــدا؟ص؟ بعد از قبا عازم مدینه شــد. قبیله های اوس و خزر
که بر آن سوارم مأمور است، هرجا  پیامبر؟ص؟ به منطقۀ آن ها وارد شود. پیامبر؟ص؟ فرمود: »شتری 

فروود آید فرود می آیم.«
کودک یتیم به نام ســهل و ســهیل فــرود آمد.  ســرانجام، شــتر پیامبــر؟ص؟ در زمینــی متعلــق بــه دو 
کــه در آن اساســی ترین  پیامبــر؟ص؟ زمیــن را خریــد و مســجد النبــی در ایــن مــکان پی ریــزی شــد؛ 

موضوعات و مسائل مربوط به ادارۀ حکومت اسالمی و وضعیت 
سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی مســلمانان بــا حضــور پیامبــر 
خــدا؟ص؟ مــورد بحث و بررســی قــرار می گرفــت. به عبــارت دیگر، 
مســجد محــل تالقــی امور جامعــۀ اســالمی بــود و در آن در تمام 

زمینه ها تصمیم گیری می شد.

مسجد النبی و رویدادهای مهم
مســجد النبی؟ص؟ شاهد ماجراهای مهمی در تاریخ صدر اسالم 
کــرم؟ص؟ در روزهای پایانی بنــای این مکان  بوده اســت. رســول ا
مقــدس خطبه های مهمی دربارۀ دشــمنان اســالم ایــراد فرمود 
و در جمــع مهاجــران و انصــار بــر عــادات جاهلــی و قبیلــه ای و بر 

کــه بــا راه خــدا در تعــارض بــود و با حــق و حقیقت  کالم بــر آنچــه  نابرابری هــای اجتماعــی و در یــک 
کشــید. آن حضرت خون خواهی های دوران جاهلی، امتیازات اشرافی  مغایرت داشــت خط بطالن 

کرد. و طبقاتی، و همۀ آثار باقی مانده از آن دوران شوم را لغو 
طی 10 سال زندگی و امامت پیامبر؟ص؟ در مدینه، در و دیوار مسجد النبی؟ص؟ شاهد سخنانی بود 
که پیامبر خدا؟ص؟ در طول این مدت به منظور رشــد و تعالی مســلمانان در سایۀ مکتب انسان ساز 

اسالم بیان فرموده است.

النبــی  مســجد  در 
اساســی ترین موضوعات و 
مسائل سیاسی، فرهنگی، 
و اقتصادی جامعۀ اسالمی 
مــورد بحــث و بررســی قــرار 
می گرفت.
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عقد برادری و بسیج عمومی مسلمانان
یکــی از حــوادث تاریخی و سرنوشت ســاز در تاریخ این مســجد، برقراری پیمان »اخــوت « و برادری 

که منادی اتحاد و برادری میان تمام مسلمانان جهان می شد. میان مهاجران و انصار بود 
که مســجد النبی؟ص؟ در آن ســال ها شــاهد آن بود، اعالن بســیج عمومی  از رویدادهــای مهــم دیگر 
مسلمانان برای دفاع از جامعۀ نوپای اسالمی آن روز و پاسخ گویی به تهدیدات نظامی دشمن بود. 
کارزار با مشــرکان را تجویز فرمود و مســجد النبی در پی این  خداونــد تبــارک و تعالــی، با نزول آیاتی، 
فرمان الهی پایگاه فرماندهی و بسیج نیرو و تسلیح مجاهدان فی سبیل اهلل برای نبرد سرنوشت ساز 
کمِی ســازوبرگ جنگــی و نیروی رزمی مســلمانان، این  بــدر شــد. بــه رغــم ِعّده و ُعّدۀ برتر دشــمن و 

جنگ با پیروزی مسلمانان پایان یافت.

مسجد در دوران معاصر
با تشــکیل ســلطنت پهلوی، ســلطۀ سیاســی و اقتصــادی نظام 
ســرمایه داری غــرب بــر ایــران تقویــت شــد، ولــی هنــوز تعلقــات 
فرهنگــی و وابســتگی جامعــۀ ایــران بــه ارزش هــای اســالمی بــه 
قدرت خود باقی بود. رضاخان، در امتداد سیاســت های غرب، 
ح های ضــّد اســالمی روی آورد. در ایــن دوران در  بــه اجــرای طر
که رضاخان را هرچه بیشتر به انجام  ایران وضعی وجود داشــت 
کرده و زمینۀ مســاعدی بــرای انجام برنامه های  ایــن امر ترغیب 

او مهیا می کرد.
کــه در دوران زمامــداری رضاخان به آن  ح هــای مهم  یکــی از طر

گرچــه، اجرای ایــن برنامه با ُســنن ایرانیــان ضدیت  توجــه فــراوان شــد تغییر پوشــش بانــوان بود؛ ا
داشت.

سفر رضاخان به ترکیه
کشــف حجــاب ســفر رضاخان بــه ترکیــه بود. تــا قبل از  مهم تریــن عامــل پیدایــش و اجــرای برنامــه 
ایــن ســفر، زمینه هــای حضور زنان بــدون حجاب در میان اشــراف و درباریان آماده بود، اما تســلط 
که این تحوالت را به  هنجار های اعتقادی و پایبندی به ُســنن و تعالیم مذهبی به قدری قوی بود 
اقشــار خاصــی محدود می کرد و عموم افــراد جامعه از همۀ طبقات و خانواده هــا را در بر نمی گرفت؛ 

پیمان اخوت اسالمی برای 
اولیــن بــار در مســجد النبی 
منعقد شد.
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مهم تــر آنکــه جنبۀ الزامی نداشــت و هرکس بن ابر خواســت و ســلیقۀ خود می توانســت بــا این روند 
گذشتۀ خود وفادار بماند. همراه شود یا خود را از معرض این دگرگونی ها دور نگه دارد و به پوشش 

گرچــه رضاخــان اصواًل اعتقادی به پوشــش اســالمی نداشــت، ولی ســفر بــه ترکیه انگیــزۀ مبارزه با  ا
کرد و نوع لباس و  کرد. رضاخان در سفر خود از مناطق مختلف بازدید  پوشش زنان را در او تقویت 
کرد. فکر تغییر  شــیوۀ معاشــرت زنان در جامعه و نحوۀ پوشــش و آرایش دختران ترک نظر او را جلب 
که او  اجباری و مســلحانۀ حجاب بانوان در ایران در همین ســفر در ذهن رضاخان ایجاد شــد؛ چرا 
کلیۀ شــرایط اقتصــادی و اجتماعی و علمی  کند،  تصــور می کــرد به محض اینکه پوشــش زنان تغییر 

که نتیجۀ بی تدبیری های  کشور تغییر می کند و مایل بود به منظور جبران عقب ماندگی های ایران، 
کشــف حجاب زنــان ایران رهاورد  او و امثــال او بــود، چنیــن وضعــی در ایران نیز پدید آید. در واقع، 

سفر رضا به ترکیه بود.

فکر تغییر اجباری  و مسلحانۀ پوشش بانوان در سفر ترکیه در رضاخان پا گرفت.
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قیام مسجد گوهرشاد 
به دلیل ریشــه دار بودن انگیزه های دینی و حضور ریشــه دار مذهب در ایران، سیاست اسالم زدایی 
کــه رضاخــان مأموریت انجاِم آن را داشــت با مقاومــت اجتماعی مردم مواجه شــد.  غــرب در ایــران 
کنش را علمای شــیراز بروز دادند. پس از  کشــف حجاب، نخســتین وا ح  در پی اجرای مقدمات طر
کنده روحانیان در مناطق مختلف ایران، روحانیان مشهد شدیدترین  علمای شیراز و اعتراضات پرا
که یکی از هســته های اصلی  کردند. علمای مشــهد،  ح بیان  اعتراض ها را نســبت به اجرای این طر
کــه در برابر ایــن رفتارها  مقاومــت روحانیــان در ایــران شــناخته می شــدند، وظیفــۀ خود دانســتند 
کنشی نشان دهند. تجربۀ نهضت مشروطیت و موارد مشابه آن در طول تاریخ ایران نشان داده  وا
که همبســتگی بین مردم و روحانیان می تواند آنان را به حصول خواسته هایشــان نزدیک سازد  بود 

کنند.  و در برابر تمایالت دستگاه حکومتی ایستادگی 
کشــف  گرفتنــد آقای قمی دربارۀ توطئه  علمــای مشــهد تصمیم 
کند و خواســته های مردم  کره  حجــاب در ایــران با رضاخــان مذا
گوش او برســاند. بین علما  و نارضایتــی آنــان را از ایــن وضع را به 
جلســاتی برپــا، و صحبت ها و توقعات آنــان در قالب چند عنوان 
مشــخص دســته بندی شــد. تمایل اصلی همۀ افراد توقف روند 
اجرای نظامی تغییر پوشــش و بازگشــت جامعــه به روال طبیعی 
خــود بــود. آقــای قمــی پــس از شــنیدن تمــام درخواســت ها بــه 
کرد؛  نمایندگــی از طرف روحانیان مشــهد به طرف تهران حرکت 
گذشــته و برخالف انتظــار، پس از رســیدن به  امــا برخــالف رویــۀ 
تهــران، نه تنهــا موفــق بــه دیــدن رضاخــان نشــد بلکــه در باغــی 

نزدیک شهرری زندانی شد )واحد، 1366: 38(.
کشــف حجاب بود. با  گوهرشــاد چند روز محل اجتماع و ســخنرانی علیه توطئۀ  از آن ســو، مســجد 
گســترده شــد و  بازداشــت ایــن روحانــی برجســته، اجتماعات مزبور هر لحظه وســیع تر و اعتراضات 
گردهمایی فزایندۀ مردم در مسجد مزبور  گری پرداختند.  گوهرشاد به افشــا ســخنرانان در مســجد 
همراه با سخنرانی های روحانیان می رفت تا به تهدیدی جدی برای استیالی غرب بر ایران تبدیل 
شــود، امــا صبــح روز جمعــه 10 ربیع الثانی 1354 ق. )20 تیر 1314 ش.( ســربازان مســتقر در مشــهد 
کشــته و  کثیری  گشــودند. جمع  کــردن مــردم وارد عمل شــدند و بــه روی آنــان آتش  بــرای متفــرق 
کردنــد، تا نهایتًا ســربازان از برابر  زخمــی شــدند؛ اما اهالی مشــهد و حومه متفرق نشــده و مقاومت 

کردند. مردم عقب نشینی 

در  رضاخــان  مأمــوران 
گوهرشــاد بــه روی  مســجد 
و  گشــودند  آتــش  مــردم 
خــود  خــون  در  کشــته ها 
غوطه ور شدند.
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پس از این یورش، مردم مشــهد و اطراف مشــهد به ســوی مســجد ســرازیر شــدند و مســجد لبریز از 
گوهرشاد شدند و در مسجد قسمتی برای  جمعیت معترض شــد. زنان خواســتار شرکت در خیزش 
گرفته شــد. روز شــنبه 11 ربیع الثانی 1354 ق. )برابر با 2 تیر 1314 ش.(  حضور زنان معترض در نظر 
گرانه و اعتراض آمیز روحانیان شرایط ویژه ای در  مسجد لبریز از جمعیت بود و با سخنرانی های افشا
شــهر برقرار شــده بود. نظامیان، بدون توجه به قداست مسجد، در غروب روز سوم تحصن، اطراف 
ج یا به مسجد وارد شود. در  کسی از مسجد خار کردند تا اجازه ندهند  گوهرشاد را محاصره  مسجد 
گرفته بود با قتل عام مردم در مسجد به اهداف خود جامۀ عمل بپوشاند. حقیقت، رژیم تصمیم 

کــه نظامیان به  گذشــته بــود و مردم خــود را بــرای اقامۀ نماز صبــح آمــاده می کردند  پاســی از شــب 
کشتار عظیمی در مشهد  کردند و از ســوی فرماندۀ نظامیان فرمان آتش صادر شد و  مســجد حمله 
که برای اعتراض به سیاســت های ضّد  که تا آن روز در ایران ســابقه نداشــت. مردمی  گرفت  صورت 
اسالمی حکومت و احقاق حقوق خود در این محل جمع شده بودند، از زن و مرد، تیرباران شدند. 
کشــته ها در خون شــناور شــدند، جنــازۀ زنان در  گرفت،  گوهرشــاد را فرا  خــون تمام صحن مســجد 

مأموران محمدرضا به قتل عام مردم در مسجد جامع کرمان پرداختند.
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که هنوز چادر و روبند داشــتند بر زمین مشــاهده می شد. این تصویِر بزرگ ترین فاجعۀ تاریخ  حالی 
ایران تا آن روز بود.

مسجد جامع کرمان 

1. موقعیت مسجد جامع کرمان
کرمان است. یکی از  کشورمان مسجد جامع  بی تردید، یکی از زیباترین و ارزشمندترین آثار تاریخی 
که می تواند مایۀ افتخار  کرمان از بناهایی است  نویســندگان دراین باره می نویسد: »مسجد جامعۀ 
کــه از آل بویه باقــی مانده. مســجد از جهت  ملــت ایــران باشــد، زیــرا از قدیمی تریــن ابنیه ای اســت 

زیبایی بنا مورد توجه است« )موسوی نامی اصفهانی، 1363: 53(.
گرچــه بخش های اصلی مســجد یادگار سلســلۀ آل مظفر اســت، پس از آن تعمیــرات و الحاقاتی نیز  ا
گلدســته منقوش اســت، محمدتقی  که در باالی مناره و  گرفت. به موجب خطوطی  به آن صورت 
کرده اســت. قبل از این تاریخ هم در در عهد  کریم خان زند به ســال 1176 ق. مســجد مزبور را تعمیر 

خ نامی به مرمت این مسجد پرداخت )نجمی، 1381: 710(. شاه عباس دوم صفوی، شاهر

2. محراب در خون
در تاریــخ 23مهــر 1357 اعالمیه هایــی از ســوی مراجع-به ویــژه، امــام خمینی؟ق؟-بــر دیوار هــای 
کی از دعوت همۀ مردم ایران به اعتصاب و تعطیلی در  مســجد نصب شــد. متن تمام اعالمیه ها حا
روز دوشــنبه 24مهر 1357، در چهلمین روز درگذشــت شــهدای 17 شــهریور میدان شهدای تهران 
کرمانشاه، آمل، بابل،  کشتار مردم خرم آباد،  که با سالروز شهادت فرزند بزرگ امام خمینی؟ق؟ و  بود 
بــوکان، مهابــاد، ســاوه، و بعضی از شــهر های دیگر ایــران مصادف بود )خلیلــی، 1357: 63(. هدف 
کشــتار  کنند با توپ و تفنگ و  که به محمدرضــا ثابت  گســترده ایــن بود  مــردم از برگــزاری تظاهرات 
کنار نخواهند  مردم نمی تواند جلوی مردم بایســتد و مردم با این تهدیدات نه تنها از صحنۀ مبارزه 

کرد. کشید، بلکه تا آخرین قطرۀ خون ایستادگی خواهند 
کرمان نیز هم صدا با  مراســم چهلمین روز شــهدای انقالب در اغلب شــهرها برگزار شــد. مردم شــهر 
کردند. سراسر  کرمان  مردم ســایر شــهر های ایران اقدام به برگزاری مراســم شــهدا در مســجد جامع 

کرمان تعطیل بود و مأموران رژیم نیز اوضاع را تحت نظر داشتند. شهر 
مأموران و مزدوران رژیم شــاه حدود ســاعت 11.5 صبح به مســجد رســیدند. حجت االســالم آقایی 
گهان  که نا صمدانــِی واعــظ در حال ســخنرانی بود و مردم را به حفظ نظــم و آرامش دعوت می کرد، 
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گرفتــن دوچرخه هــا و  گرفــت. در واقــع ایــن دود ناشــی از آتــش  ج مســجد را در بــر  دود غلیظــی خــار
گروهی  کشــیده شد.  کولی ها به آتش  که به وســیلۀ  موتورســیکلت های جمعیت داخل مســجد بود 
از جمعیــت داخــل مســجد بــرای مقابلــه بیرون آمدنــد، اما بــه علت حملــۀ نیروهای پلیــس و افراد 
کولی ها با حمایت مامــوران پلیس قصد  ناشــناس مجبــور به بازگشــت به داخل شــدند. در مقابــل، 
که با در های بســته مواجه شدند؛ برای همین، یکی از درهای مسجد را  ورود به مســجد را داشــتند 
شکستند و به مردم حمله ور شدند. بعضی از مأموران حتی آجر های پشت بام مسجد را می کندند 

و به سوی مردم پرتاب می کردند )اشرفی، 1390: 200(. 
گاز های خفه کننده ُپر شده بود و در های شبستان شکسته شد و حدود 300 نفر  فضای شبستان از 
مأمور با چوب و چماق و میله های آهنی به جمعیت حاضر در شبستان حمله ور شدند. مهاجمان 
کــه میخ هــای آهنــی بر ســر آن بود به مــردم داخــل مســجد-که در میانشــان زنان و  بــا چوب هایــی 

گرفتند. کودکان نیز دیده می شدند-حمله بردند و آنان را هدف 
کشیده شد و قرآن ها را آتش زدند. مأموران  در این تهاجم وحشیانه، قسمتی از مسجد نیز به آتش 
گاز اشک آور به داخل  از پشت بام مسجد، با شکستن سنگ های مرمر مخصوص نورگیر شبستان، 
گاز در شبســتان، حالت خفقان به مردم دســت داد.  کردند. براثر افزایش  کــم پرتــاب  جمعیــت مترا
کســانی  که تعدادی قادر به فرار از مهلکه شــدند، اما بســیاری از  حدود 10 هزار نفر در مســجد بودند 

گرفتند. کردند در خیابان های اطراف مورد حملۀ نیروهای رژیم شاه قرار  که از مسجد فرار 

کرمان 3. عکس العمل ها در قبال حادثه مسجد جامع 
کشور شعله ور شدن آتش خشم مردم سراسر بود. از آن پس، این شعار  کشتار در  انعکاس خبر این 
کرمان را، خلق  که »کتاب قرآن را، مسجد  کشــور شنیده می شد  در راه پیمایی های مختلف سراســر 
گرفت.  کرمان روند تازه ای  کشید.« با بروز این فاجعۀ خونین، انقالب در  مســلمان را، شــاه به آتش 
کرمان-که خود نیز در این  مرحوم آیت اهلل صالحی-امام جمعۀ مسجد جامع و رئیس حوزۀ علمیه 
صحنــه حضور داشــت و با دشــواری توســط مردم از مهلکــه نجات یافت، به انعــکاس جریان ماوقع 

کند. پرداخت تا اذهان عمومی را از عمق فاجعه مطلع 
که 30 مهــر 1357 بــود، تعطیل و عزای  کرمــان، به مناســبت هفتمیــن روز واقعه  جامعــۀ روحانیــت 
کرمان  کرمان برای حضور در مراســم ســوگواری شــهدای مســجد جامع  کرد و از مردم  عمومی اعالم 

کرد. دعوت 
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نتیجه گیری
کانون مبــارزات عدالت خواهانه و حق طلبانۀ مردم مســلمان و قلب  مســجد از صدر اســالم تــا امروز 
که مسجد در صدر اسالم در نهضت اسالمی  حرکت های اسالمی به شمار می رفته است. همان طور 
که هرگز  کرد، مســاجد ایران نیز در انقالب اســالمی ایران نقش بنیادینی داشــتند  نقش محوری ایفا 

فراموش نخواهد شد.

منابع و مآخذ
کرمان، 	  اشــرفی، لیال )1390(. خروج ممنوع: بررسی فجایع سینما رکس آبادان و مسجد جامعۀ 

تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.
کشف حجاب، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.	  حیدریان، فاطمه )1390(. 
گام با انقالب، تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی.	  گام به  کبر )1357(.   خلیلی، ا
کشف حجاب، تهران: سازمان مدارک انقالب اسالمی.	  شعبانی، رضا )1373(. واقعۀ 
فرهمند، جالل )1380(. در آستانۀ انقالب اسالمی، تهران:مؤسسۀ مطالعات معاصر ایران.	 
کوشــش: ســعید 	  گیتی گشــا، به  موســوی نامــی اصفهانــی، میــرزا محمدصــادق )1363(. تاریــخ 

نفیسی، تهران: امیرکبیر.
میرعظیمی، سید محمدرضا )1387(. قطعه ای از بهشت: پژوهشی دربارۀ مسجد و برتری های 	 

آن، تهران: نخیل.
کرمان شناسی.	  کرمان: مرکز  کرمان،  گاه شماری  نجفی، شمس الدین )1381(. 
نوبهار، رحیم )1384(. مسجد نمونه، تهران: وزارت بازرگانی.	 
گوهرشاد، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.	  واحد، سینا )1366(. قیام مسجد 



شمارۀ 60-59 / فروردینـ  اردیبهشت 1398

  بازگشت به فهرست
83

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

هویت انقالب 
اسالمی در فراسوی 
مرزهای جغرافیایی 

)مطالعۀ موردی 
مالزی(



شمارۀ 60-59 / فروردینـ  اردیبهشت 1398

  بازگشت به فهرست
84

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

انقالب اسالمی ایران بیش از همه با نام اسالم پیوند خورده است و این پیوند بیانگر بازگشت اسالم 
به حوزۀ حیات عمومی در ایران اســت. انقالب اســالمی ایران در واقع از تجدید حیات مذهب و به 
گرفتن نقش های عمومی توسط دین حکایت می کند. تجدید حیات مذهب و هویت جویی  عهده 
اســالمی آرمــاِن محــوری ایــن انقــالب محســوب می شــود. بر اســاس همیــن آرمان محــوری، تالش 
کمیت بخشــیدن به اســالم در تمــام ابعاد جامعه اصل اساســی  کــردن اجتمــاع و حا بــرای اســالمی 
گرفته اســت. انقالب اســالمی ایــران به عنوان انقالبــی مکتبی، عالوه بر ایجاد تغییرات اساســی  قرار 
کلی،  کشــورهای اســالمی منطقه پدید آورد. به طور  در ایران، تحوالت چشــمگیری را نیز در برخی 
کشورهای اسالمی  بازآفرینی هویت اسالمی از دستاورد های مهم انقالب اسالمی در سطح جهان و 
کتابخانه ای و در قالب رویکرد تحلیلی، به هویت  اســت. در این مقاله تالش خواهد شــد به شــیوۀ 

کشور مالزی، پرداخته شود.  انقالب اسالمی در فراسوی مرزهای جغرافیایی، خاصه 

مقدمه
کثر  انقــالب اســالمی یکــی از اعجاب انگیز تریــن و مهم تریــن پدیده هــای قرن بیســتم اســت و توجه ا
کرده اســت. ایــن انقالب، انقالبی  عالقه منــدان و پژوهشــگران حــوزۀ علوم سیاســی را به خود جلب 
که با نفی هژمونی هویت های پیشــین در قالب های غرب گرایی، ایرانشــهری  عظیم و مردمی اســت 
کمونیســم، و... و بــا ایجــاد هویتی معناســاز و  و باســتان گرایی، شبه مدرنیزاســیون، سوسیالیســم، 
که با بهره گیری از فرهنگ سیاســی اســالمی به ترسیم زوایا و ابعاد بودن  معنابخش در پی آن اســت 

در این جهاد  بپردازد. 
که با ارائۀ درکی نو اما ریشــه دار از مذهب شــیعه و با بهره گیری از نظام معنایی و اندیشــگی  الگویی 
کند و طی یک فر آیند تاریخی به صورت الگوی  بدیع توانست بر بحران هویت پیش از انقالب غلبه 
کند و هویتی نویــن و متمایز را بر پایۀ بنیان های ارزشــی و آموزه های  غالــب فعالیــت سیاســی جلوه 
که به رغم وجود شرایط موجود در جامعۀ پیشا- کنون مسئلۀ اصلی این است  اسالمی شکل دهد. ا

انقالبی ایران و ورود جریان های فکری ایدئولوژیک بیگانه، چگونه اسالم شیعی توانست به عنوان 
داِل متعالــی معنابخــش بــه مرجــع یگانۀ وضع هویــت غالب بدل شــود و طی فرآیند هویت ســازی، 
انســجام از دســت رفتۀ ناشــی از بحران هویت را به جامعه بازگرداَند. فهم این امر جز با توجه به دو 

ُبعد هویت، یعنی هویت های درون گفتمانی اسالم گرایان و هویت های دیگر امکان پذیر نیست. 
کــه شــباهت ها و تفاوت ها را آشــکار  هویــت در یــک معنــا بــه مثابۀ چارچوب های مشــخصی اســت 
می ســازد و امکان برقراری ارتباطی معنادار و مســتمر را میان افراد جامعه فراهم می ســازد. به تعبیر 
بهتــر، فهــم هویــت متضمن توجه بــه دو معنای اصلِی آن اســت: اولیــن معنای آن مفهوم تشــابه و 
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معنای دوم آن مفهوم تمایز است، و آنچه هویت اشخاص و جوامع را می سازد اغلب درک تفاوت ها 
و تمایــزات میــان مــا و دیگری اســت.  آلن تورن دراین باره می نویســد: »فرآینــد هویت یابی متضمن 
کنش متقابل میان ســه قطِب به هم پیوســته اســت: تمامیت، هویت، و تمایز. هویت یک جنبش 

کنش در تمایز با دیگری شکل می گیرد.« گسترۀ یک حوزۀ اجتماعی و  در 
کلی، از منظر درونی، زمینۀ بروز هویت اسالمی به نوعی مبتنی بر رویکرد جمعی به مذهب  به طور 
که به انقالب  و بیانگر اعتماد عمیق به مبانی هویت ســاز مذهب شــیعه است. همین خصلت است 
 اســالمی ایــران، در میــان ســایر انقالب هــای عصــر مــا، جایگاهــی ویــژه و منحصربه فرد می بخشــد. 
که بر  کّل این جریان می توان نهاد احیای اســالم در نحلۀ فکری تشــیع اســت  کــه بــر  بهتریــن نامــی 
که بتواند دیــن را به عنوان یک  اســاس آن، دیــن، در قالــب ارادۀ جمعی، هویــت مردم را به طریقی 
گان،  کرده است. به تعبیر میشل فوکو،  »مذهب به راستی واژ کند تضمین  نیروی انقالبی از نو معرفی 
که  که می توان در درون آن نمایــش تاریخی ملت را جای داد  آییــن، و نمایشــی بی زمان بوده اســت 
هستی شان را در مقابل هستی پادشاهانشان قرار می دهند.« از سوی دیگر و از منظر برون هویتی، 
توفیق تشیع به مثابۀ ایدئولوژی هویت ساز انقالب می بایست با مالحظۀ روند افول و تضعیف دیگر 
ایدئولوژی ها و جریان های فکری رقیب-نظیر ملی گرایی، مارکسیســم، لیبرالیســم، سوسیالیســم، 

گیرد.  غرب گرایی و تجدد، و باستان گرایی-مورد ارزیابی قرار 

هویت
کیســتی همــواره از دغدغه های فکری انســان در حیــات فردی و اجتماعی او بوده اســت.  هویــت یا 
کاستی ها، و توانایی خویش، تالش  گی ها، امتیازات،  ح این پرســش، ضمن بازنمایی ویژ بشــر با طر

کند.  کرده است وجوه تمایز خود را تبیین 
که بوده؟  که از خود دارد:  گاهانۀ هر فرد یا جمع به پرســش هایی اســت  هویت فرایند پاســخ گویی آ
کیســت و از چه انتظــاری دارد؟  کجا خواهــد رفت؟ خالق او  کجــا بــوده؟ چــه بوده و چه هســت؟به 
کجاســت؟چه فرهنــگ و تمدنــی داشته اســت؟ نقــش او در توســعۀ  خاســتگاه اصلــی و دائمــی اش 
تمدن جهانی چه بوده؟ امروزه در نظام جهانی صاحب چه رسالت و جایگاه سیاسی، اقتصادی، و 
فرهنگی است؟ باالخره، ارزش های مهم در هویت انسانی او تا چه حد در تحقق اهداف اجتماعی، 

کارساز خواهد بود؟ سیاسی، و فرهنگی جامعۀ مورد بحث 
که جوامع انسانی در تعامل  بدیهی است فطرت انسانی پدیده ای ثابت و تغییرناپذیر است. از آنجا 
دائــم بــا شــرایط و تغییــرات محیــط طبیعــی و در برخورد و ارتباط مســتمر بــا جوامع دیگر هســتند، 
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فرآیند ناشی از تعامل آن ها در طول زمان تعیین کنندۀ نسبی خصوصیات یک جامعه، یا به عبارت 
گی ها و مشخصه های مشترک و به طور خالصه مشترکات جمعی آن هاست.  دیگر، بیان کنندۀ ویژ
عناصــر  از  ویــژه ای  عنصــر  جغرافی دانــان  و  سیاســی-اجتماعی  علــوم  اندیشــمندان  از  شــماری 
شــکل دهندۀ هویــت ملــی را اصل قــرار داده اند. به عبارت دیگر، هویت ملی بیشــتر بر اســاس عنصر 
گرفته اســت. برخی سرزمین مشترک و تاریخ مشترک و زبان مشترک را در این  مورد نظر آنان شــکل 
مورد اصل می دانند؛ به عنوان مثال، زبان فارسی بیان کنندۀ هویت مشترک مردم در آسیای غربی 
و شبه قارۀ هند است؛ ولی برخی بر ساختار سیاسی مشترک و جامعۀ مدنی تکیه می کنند: »مسّلم 
اینکه هویت پدیده ای است مرکب از همۀ این عناصر، به اضافۀ دیگر عناصر فرهنگی مشترک مانند 

هنرها و آداب و سنن« )صالح، 1382: 40(. 
که هویت پدیده ای اســت مرکــب از همــۀ عناصر دینــی، فرهنگی، و  گرفــت  می تــوان چنیــن نتیجــه 
که موجب تباین جوامع انســانی  گونه ای  کــه روح جمعی تبدیــل و پیوند ایجاد می کند؛ به  تمدنــی 
که »هویت یک ملت، در درجۀ نخســت،  از یکدیگر می شــود. در این نکته نیز تردیدی وجود ندارد 
موضوعی در قلمرو جغرافیای سیاسی است و مربوط به چگونگی پیدایش و بقای یک ملت و بخش 
ُپراهمیتی از موجودیت روحانی بشــر شــمرده می شــود؛ و نیز چنین است احساس تعلق داشتن به 
گی های محیطــی و فرهنگی آن محیط  یــک محیــط جغرافیایی ویژه و نیاز به شــناخته شــدن با ویژ
که در خاورمیانه وشمال آفریقا زندگی می کنند هویت ملی  جغرافیایی ویژه؛ به عنوان مثال، مردمی 

کرده اند.  مشترک دارند و مرزهای سیاسی به طور مصنوعی آن ها را از هم جدا 
که شخصیتی  کند  کشور و یک ملت هنگامی حیات دارد و می تواند اظهار وجود  به این ترتیب، یک 
مســتقل و قائم بــه ذات و در فرهنگی اصیل و انســانی ریشــه داشــته باشــد، نهاد هــای مراقبت از آن 
کند، در مواجهه با فرهنگ ها به صــورت انفعالی برخورد نکند، پویایی را بر  فرهنــگ اصیــل را حفظ 
تقلیــد ِصــرف مقــدم بدارد، و فرهنگ خویش را بشناســد و بشناســاند. به نظر برخی از فالســفه، دو 
گفتمانی اســت؛ مانند  که نوعی رابطۀ  چیز هویت انســانی را می ســازد: نخســت، رابطۀ او با دیگران 
که او با مفهــوم زندگی  رابطــه در تعامــالت زبانــی؛ و دوم، رابطــۀ انســان با خــودش، یعنی رابطــه ای 

سعادتمندانه نزد خود دارد. 

انقالب اسالمی، احیای هویت اسالمی
یکــی از مســائل بســیار تلــخ و تأســف بار در تاریــخ اســالم و مســلمانان انــزوا و عزلــت اســالم و تشــیع 
بوده اســت. دین ســتیزی، مخصوصًا ســتیز با دین اســالم و مذهب تشــیع، در زوال تاریخ اســالم از 
ســوی دشــمنان آن به عنوان یک سیاســت محوری و حرکت جدی دنبال شده اســت. متأســفانه، 
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گســتردۀ دشــمنان در جهــت انــزوای اســالم و تشــیع از صحنــۀ زندگــی سیاســی بــه نتیجــه  تــالش 
کامل دشــمن از قدرت مقاومت شــیعیان در طول تاریخ و تداوم  گاهی  رســیده بود و این به خاطر آ
کشــور  نهضت ها و حرکت های شــیعی اســت. ســتیز با اســالم و تشــیع مخصوص و محدود به قلمرو 
ایران نبوده است؛ زیرا دین اسالم و مذهب تشیع جهانی اند و پیروان آن در سراسر قلمرو اسالم-از 

جمله در عربستان، بحرین، یمن، مصر، قفقاز، عراق، آسیای مرکزی، و...- زندگی می کنند. 
تا قبل از پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی ایران، اســالم و تشــیع نه تنها حضوری مؤثر در عرصۀ 
گاه  حکومــت نداشــت، بلکــه بســیاری از ابعــاد و احــکام آن نیز مطرود و منزوی شــده بــود.  هرچند 

جلوه هایــی از ظهــور و بروز اســالم وجود داشــت، اما این موارد بســیار محدود و ناچیز بود. اســالم و 
گســترده و همه جانبۀ آن، حتی بین خوِد مســلمانان، صرفًا در برخی از امور جزئی  قوانین و احکام 
زندگی حضور و نقش داشت و به عنوان موضوعی فرعی و محدود به عبادات فردی و آداب و رسوم 

مذهبی بود. 
کار دشــمنان آزادی و  کشــیدن اســالم و تشــیع در همۀ نقاط دنیا در دســتور  دین ســتیزی و به انزوا 
گذشته پیگیری  کشــور ایران این سیاســت به صورت فزاینده از ســوی رژیم  عدالت قرار داشــت و در 
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می شــد.  تــالش بــرای حذف اســالم از همۀ ابعــاد زندگی فــردی و اجتماعــی مردم مســلمان ایران، 
کلیدی حکومت به دست سرسپردگان به  کشور، سپردن ُپست های  اسالم زدایی قوانین و مقررات 
اجانب، ترویج بهائیت، حذف آموزه های اســالم از متون درســی مدارس و دانشــگاه ها، به تمســخر 
گرفتــن معــارف و احکام اســالمی، حذف اســالم از صحنــۀ زندگی اجتماعــی، ترویج باســتان گرایی و  
کشــور از جمله تهدیدات غرب  ســرگرم ســاختن جوانان به افســانه ها و اســاطیر، و تغییر مبدأ تاریخ 

برای مردم ایران در این دوره بوده است. 
ک پایان داد، بلکه اضافه  کشــور به این روند خطرنا پیروزی انقالب اســالمی ایران نه تنها در داخل 
بر آن موجب احیای عظمت تشــیع در جهان امروز شــد. آثار احیای مجدد اســالم و تشــیع محدود 
گیتــی برای اســالم و تشــیع عــزت و افتخار  بــه ایــران نیســت، بلکــه جنبــۀ جهانــی دارد و در سراســر 
کرده و  گســترش پیــدا  کشــور های اســالمی  که فرآیند بیداری اســالمی به  گونــه ای  آفریده اســت؛ بــه 
که همگی خود را به اســالم منتســب می کنند.  کــه حرکت هــای متعــددی در جهــان به وجود آمــده 
همچنیــن، تشــکیل مجمــع جهانی اهل بیــت موجب معرفی هرچه بیشــتر مذهب تشــیع به ســایر 

مسلمانان شده است. در این مورد، آیت اهلل فاضل لنکرانی می گوید:
که امام؟ق؟ شــیعه را برای اولین بــار به دنیا معرفی  بزرگ تریــن دســتاورد انقــالب این بود 
کــرد و تــا آن زمــان شــیعه بــه دنیا معرفی نشــده بود. شــاید صدی نــوِد دنیــا از مذهبی و 
که مسئلۀ تشیع در  مکتبی به نام تشــیع اطالعی نداشــتند، ولی این انقالب ســبب شــد 

ح شود )روزنامۀ جمهوری اسالمی، 1378/6/16، ص 11(. همۀ دنیا مطر

به راستی، انقالب اسالمی ایران موجب احیای مجدد اسالم در سراسر جهان شد. امام خمینی؟ق؟ 
گفت: در یکی از سخنرانی های خویش در سال 1361 

کردیم. پیشــتر اســمی  که ما اســالم را در اینجا زنده  آنچه ما به دســت آوردیم این اســت 
از اســالم بود، ولیکن اســالم اصلش نبود؛ یعنی اصلش دعوا با اســالم بود، می خواستند 

کنند )موسوی خمینی، 1381: 170(.  اسالم زدایی 

زنده شــدن هویت اسالمی یکی از مهم ترین دســتاورد های انقالب اسالمی بوده است. اهمیت این 
کرده اند: کاِر بزرگ انقالب« معرفی  که رهبر معظم انقالب آن را »یکی از دو  دستاورد به حدی است 
کــه یکــی تشــکیل نظــام  کار بــزرگ را انجــام داده اســت  انقــالب اســالمی در حقیقــت دو 
کــردن هویت اســالمی در دنیاســت )خطبۀ نماز جمعــۀ تهران،  اســالمی و دیگــری زنــده 

.)1374/6/20
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کید بســیاری از شــخصیت های انقالبی و سیاســی  که مورد تأ این دســتاورد جهانی واقعیتی اســت 
گرفته است و ما صرفًا به چند مورد آن اشاره می کنیم.  دیگر نیز قرار 

کشور-در این مورد چنین می گوید: احمد بن بال-نخستین نخست وزیر الجزایر پس از انقالب این 
انقــالب اســالمی ایــران حیثیت اســالمی را به مــا بازگرداند... ملل عرب باید زنده شــدن 
که دنیای عرب را  اســالم رادر قرن بیســتم مدیون انقالب اســالمی ایران باشند، اسالمی 
به اجبار دگرگون خواهد ســاخت... امروز آوای نهضــت خمینی در دورافتاده ترین نقاط 
گوش می رسد. در دورافتاده ترین قبایل آفریقا سخن از روحی تازه است  جهان اسالم به 

که انقالب ایران در قرن بیستم به اسالم داده است )کدیور، 1374: 123(. 

کلیم صدیقی-رهبر مسلمانان انگلیس-می گوید: دکتر 
کــه دورۀ زمانِی میــان حکومــت حضرت  کنیــم  مــا می توانیــم بــا صراحــت چنیــن اظهــار 
کنون  گمراهی و انحراف اســالم بوده اســت... ا علــی؟ع؟ و انقالب اســالمی در واقع دورۀ 
کیهــان فرهنگی، مهر 1372،  بــا رهبــری امام خمینی؟ق؟ به اســالم رو آورده ایم )ماهنامۀ 

شمارۀ 103، ص 6(.

کوپله، یکی از خاورشناسان و ایران شناسان غربی می گوید: کارستن  پروفسور 
ج... را در مسیر  که بســیاری از مســلمانان مقیم خار انقالب اســالمی و رهبر آن خمینی، 
بازیابی هویت اســالمی خویش قرار داد، بدون تردید آغازگر جنبش تجدید حیات اسالم 
کــه اثرگــذاری فراملیتی داشته اســت. )مجلــۀ حوزه ، مهــر و آبــان 1372، ش 58،  اســت 

ص94(.

گسترش تشیع در جهان، فرانسوا تواِل فرانسوی می نویسد: در مورد نقش انقالب اسالمی در 
انقالب اســالمی ایران باعث ظهور مجدد تشــیع شــد. امروز در صحنۀ روابط بین الملل، 
که قدرت آنان ریشه در اندیشۀ مهدویِت آنان دارد. )توال،  شیعیان یک بازیگر اصلی اند 

 .)70 :1384

به باور میشــل فوکو، انقالب اســالمی ایران با اعتقاد ایرانیان به امام زمان؟جع؟ شکل یافته است. 
شیعه پژوهشــی تحت تأثیر انقالب اســالمی در غرب به شــدت توسعه یافته اســت؛ به عنوان نمونه، 
کز  کانادا مرا دانشــگاه های بریســتول و منچســتر انگســتان و دانشــگاه پرینســتون آمریکا و مک گیل 
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کشــور های  بــا احیــای اســالم در  انقــالب اســالمی  بنابرایــن،  کرده انــد؛  راه انــدازی  شیعه شناســی 
مسلمان نشــین و رشد هویت اســالمی موجب شد پژوهش دربارۀ این آیین الهی به دالیل سیاسی 
کلینتون-رئیس جمهور اســبق  گســترش یابد. به تعبیــر  در اروپــا، آمریــکا، آســیا ، آفریقــا، و اســترالیا 
گسترش دین اسالم در آمریکا سریع تر از دیگر ادیان است )روزنامۀ جمهوری  آمریکا-آهنگ رشد و 

اسالمی، 1374/11/16، ص 8(.
کانون  کشــور های اروپایی به عنــوان موضوعی بســیار مهم  همچنیــن، رونــد اســالم خواهی در همۀ 

گرفته است.  بحث و بررسی محافل علمی، سیاسی و فرهنگی اروپا قرار 

اثرات انقالب اسالمی بر مسلمانان جنوب شرق آسیا
در بررســی تأثیرات انقالب اســالمی بر مسلمانان جنوب شرق آسیا، الزم است عوامل و شرایط زیر را 

مّد نظر قرار دهیم:

کانون اسالم در 	  بالد اســالمی و مســلمانان جنوب شــرق آســیا دورافتاده ترین منطقه نســبت به 
که بین دنیای اســالم در آفریقا، خاورمیانه، و مرکز آســیا یک پیوســتگی  خاورمیانه اند؛ در حالی 
کــه از قدیــم مبادالت و ارتباطــات آن ها را تســهیل می کرد.  جغرافیایــی و ســرزمینی وجــود دارد 
جنوب شرق آسیا با سرزمین اصلی اسالم پیوستگی زمین ندارد و دو اقیانوس بین آن ها فاصله 

انداخته اند. 
ورود تدریجــی اســالم به جنوب شــرق آســیا از طریق مبــادالت فرهنگی و تجاری بــود. در حالی 	 

که ســرزمین های اصلی اســالمی در سدۀ اول هجری فتح شــده و دین و دولتشان از ابتدا با هم 
عجین بوده اند، جنوب شــرق آســیا عمدتًا به وســیلۀ تجار مســلمان و مبّلغان اسالمی به اسالم 
جذب شده اند؛ لذا، اسالم جزء فرهنگ و هویت فردی و اجتماعی این مردم شده و آن را با دنیا 
و تجارت و اقتصاد وفاق داده اند. پس از پیروزی انقالب اســالمی در ایران، غرب نگران ســرایت 
کشور های ماالیی زبان-به ویژه، اندونزی-بود و دست به نوسازی وسیعی  انقالب اســالمی به 

در مالزی زد. 
بــا چنین زمینه هایی می توان رشــد و توســعۀ اقتصاد چشــمگیر آن ها در دو دهــۀ اخیر را توجیه 	 

کشــورهای جنــوب شــرق آســیا طــی ایــن دو دهــه پیشــتاز رشــد شــتابان  کــرد. البتــه مجموعــۀ 
کشــورهای  کّل  خ ســاالنه بیــش از 10 درصــد( بوده انــد. مالــزی در میان  اقتصــادی )بعضــًا بــا نــر
اســالمی در رســیدن به توســعه پیشــاهنگ و نمونه بوده اســت. این امر فرصت ها و تهدیدهای 
که باید عمیقًا مّد  متعارضی برای رشــد اســالم گرایی و اثرپذیری از انقالب اســالمی ایجاد می کند 
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که مردم، با  گیرد. رشــد اقتصادی می تواند مانعی برای بســط اســالم گرایی باشــد؛ چرا  نظر قرار 
برخوردار شــدن از مواهب آن، ضمن حفظ ظواهر و شــعائر اسالمی انگیزه ای برای جذب شدید 
اســالم و تحوالت انقالبی نخواهند داشــت. رشــد اقتصادی می تواند زمینه و فرصتی برای رشد 
که توسعۀ اقتصادی  اسالم گرایی و پذیرش تحوالت اجتماعی و سیاسی جدید باشد؛ در صورتی 
مطالبــات و انتظــارات مــردم را باال برده، به همراه خود مظاهر و مفاســد غربی و ضّد اســالمی را 

کرده، و بعضًا با رکود و بحران شدید اقتصادی و پولی همراه می شود.  ترویج 
رشــد مســتمر و بــاالی اقتصــادی آســیای جنــوب شــرق موجــب افزایــش مصــرف نفــت شــده و 	 

کشــورهای مســلمان نفت خیــز خاورمیانــه بــرای دهه هــای آتی بــه بازارهــای نفتی ایــن منطقه 
چشــم دارند؛ بنابراین، زمینه های همگرایی اقتصادی خاورمیانه و آســیای جنوب شرق فراهم 
کاالهای آن منطقه نیز مســیر خود را به بازارهای خاورمیانه باز می کنند. این مقوله  می شــود و 
نیز فرصت ها و تهدیدهایی برای رشــد اســالم گرایی و تأثیرگذاری انقالب اســالمی ایجاد خواهد 
کرد. نیازهای اقتصادی می تواند موجب بسط روابط رسمی و دولتی شده و امکان فعالیت های 
کند؛ در عین حال، بســط روابط تجاری  تبلیغــی و فرهنگــی عناصر اســالمی و انقالبــی را محدود 
کنــد و این امر، با  و اقتصــادی می توانــد محملی برای انتقال اندیشــه های نوین اســالمی فراهم 

توجه به سابقۀ ورود اسالم به جنوب شرق آسیا از طریق تجارت، قابل توجه است. 
مســلمانان جنــوب شــرق آســیا، عالوه بر غربــت جغرافیایی، از نظــر قومی، زبانــی، و فرهنگی نیز 	 

نسبت به دنیای اصلی اسالم غریب هستند. 
کــه نقش قابل توجهی 	  کثــر بالد اســالمی، جمعیت ها و اقلیت هایی از شــیعیان وجود دارند  در ا

که در جنوب شــرق آســیا این  کشورشــان از انقالب اســالمی ایفا می کنند؛ در حالی  در اثرپذیری 
کشــورها،  کمتر وجود دارد. به موازات تشــدید بازتاب های انقالب اســالمی در آن  پدیده بســیار 
تبلیغات ضّد شیعی دولت عربستان سعودی نیز تشدید شده تا دامنۀ اثربخشی انقالب اسالمی 

کند.  را محدود 
که این مردم هرچه بیشتر به 	  مهم ترین تأثیر انقالب اسالمی در مسلمانان این منطقه آن است 

کنند و مقولۀ بیداری اسالمی نیز در این بالد آشکار  نقش وحدت آفرین و هویت ساز اسالم توجه 
شده است )حشمت زاده، 1387: 268-266، با تلخیص(. 

تحوالت جامعۀ شیعۀ مالزی بعد از انقالب اسالمی
گرچــه شــیعیان اندکــی در مالــزی زندگــی می کنند، امــا اتکای انقالب اســالمی به آموزه های تشــیع  ا
کرده اســت. این امر  کشــور داشــته و انظار را بــه خود جلب  بازتاب هــای خاصــی بین مســلمانان آن 
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که برخی از دسته های سیاســی عکس العمل های محسوسی برای جلوگیری از توسعۀ  ســبب شــده 
که به حزب اســالمِی پاس تعلق  اندیشــۀ تشــیع صــورت دهند. ایــن وقایع را ماهنامۀ جهان اســالم 
کرده اســت. عنــوان مقاله چنین اســت:  دارد در ژوئــن 1993 بــه قلــم علــی االخیــار تجزیــه و تحلیــل 

»بگذارید شیعه توسعه یابد.« آقای اخیار می نویسد:
از هنــگام پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران در ســال 1979 م، شــیعه بــه یــک موضــوع 
بین المللــی تبدیــل شده اســت و ایــن مســئله هنــوز ادامــه دارد و غربی هــا بــا حمایــت 
آمریکایی ها و یهودی ها این مســئله را بررســی می کنند. تبلیغات علیه شــیعه متأسفانه 

کثریت دارد( شده است.  باعث ایجاد تنفر نسبت به این مذهب )که در ایران و عراق ا
تنفــر نســبت بــه شــیعه در مالــزی نیــز دیــده می شــود: فعالیت های ضّد شــیعی توســط 
چهره هــای ویــژه ای صــورت می گیرد و مذهــب تشــیع را انحرافی قلمــداد می کنند. دکتر 
که دشــمن  کســانی اســت  عبدالرحمن عثمان-معاون وزیر در دفتر نخســت وزیری-از 
کرد.  شــیعه شــناخته می شــود. در واقــع، وی پیروی از ایــن مذهب را در مالــزی ممنوع 
کرد، ولی اقداماتش علیه شــیعه  به رغــم اینکــه او اخیراً همراه دکتر ماهاتیر از ایران دیدار 
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که دارای دانشــجویان شیعه بوده اند تحت بازرسی  هنوز وجود دارد. چندین دانشــگاه 
که در ارتباط با این مذهب هســتند را مــورد آزار و تنبیه قرار داده و  گرفته انــد. آن ها  قــرار 
کردن تشــیع از  کردند. . . تالش برای شــکنجۀ شــیعیان و خوار  بعضًا از دانشــگاه اخراج 

توطئه های صهیونیستی است. 
کتــاِب بیــن شــیعه و ســنی بــه طــور قاچــاق وارد مالزی شــده اند  کتــاب، از جملــه  چنــد 
کــه تصویــر غلطــی از تشــیع ارائــه می دهنــد. بســیاری از نویســندگان علیــه تشــیع مقاله 
می نویسند و دشمن خود را نسبت به امامت پنهان نمی کنند. ظاهراً عربستان سعودی 

کرده و می کند.  ج  در راه مبارزه با امامت مبالغ هنگفتی خر
کنون ادامه داشــته و مســلمانان را به  در مالزی، تبلیغات ضّد شــیعه از 14 ســال قبل تا
توهین به شیعیان تشویق می کنند و از هرگونه اذیت و آزار شیعیان خودداری نمی کنند. 
به رغم این تبلیغات طوالنی، عالقۀ مردم مالزی به شــیعیان از بین نرفته اســت. آن ها از 

کرد؟« خود می پرسند: »چرا باید شیعیان اذیت و آزار 

یکی از نتایج انقالب اســالمی، اعتالی نام تشــیع و توســعۀ نفوذ آن به عنوان یک مکتب اجتماعی 
و سیاســی در بین مســلمانان بوده اســت. پیروزی انقالب اســالمی در ایران و مقاومت 40 ســالۀ آن 
که تشیع به اسالم ناب محمدی نزدیک  کرده است  این اندیشه را در میان سایر مسلمانان تقویت 

است و به همین دلیل مورد نصرت الهی واقع شده است. 

ابزارهای تأثیرگذار انقالب اسالمی
یکــی از ابزارهــای اثرگــذار انقــالب اســالمی ترویــج اســالم در قالــب ســمینارها و اســتفاده از ظرفیــت 
مراســم حج بوده اســت. سازمان های مختلف ایرانی از این فرصت برای ارتباط با مسلمانان جهان 
که به همت ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در شــهر  کرده اند. طّی اولین ســمینار حج،  اســتفاده 
دهلی بر پا شده بود، با یحیی عثمان-رئیس هیأت مالزیایی-در رابطه با وضع مسلمانان مالزی، 
که رئیس حزب اســالمی  گفت وگو شــد. یحیی عثمان  اثرات انقالب اســالمی، و نتایج ســمینار حج 

مالزی است می گوید: 
که »جمعیت ما فقط مطابق شــریعت و منابع اســالم  در اساســنامۀ حزب ما آمده اســت 
)کتــاب، ســنت، اجمــاع، و قیــاس( عمــل می کنــد و هــدف ما پیاده شــده قوانین اســالم 
اســت.« بــه همیــن منظور، ما دســتورات دینی را انتشــار می دهیم و مــردم را جلب خود 
ح داده و مقصــود شــریعت را برای آن ها روشــن  می کنیــم و احــکام دینــی را برایشــان شــر



شمارۀ 60-59 / فروردینـ  اردیبهشت 1398

  بازگشت به فهرست
94

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

کتاب چاپ  می کنیــم. مــا برای این مقصــود، در روزنامه ها و مجالت مقاله می نویســیم، 
کــرده، و بــا علما و دانشــمندان  می کنیــم، بــرای دانش آمــوزان و دانشــجویان ســخنرانی 
کــه قبــاًل مســکو و  خ داده: آن هــا   تغییــری در جوانــان ر

ً
جلســات برگــزار می کنیــم.  اخیــرا

کنفرانس هــا و  واشــنگتن را قبلــۀ آمــال خــود قــرار داده بودنــد بــه اســالم روی آورده و در 
ســخنرانی های اســاتید مسلمان فعاالنه شرکت می کنند )پیام انقالب، 1361/6/6، ش 

62، ص43(.

مطالعات نشــان می دهد انقالب اســالمی در واقع ســبب تشــدید و توســعۀ اســالم گرایی در آســیای 
جنوب شــرقی شــد و اسالم به عنوان یک مکتب اجتماعی و سیاسی هرچه بیش تر اذهان و انظار را 
گون مورد توجه  گونا کرده است؛ همچنین، شیوه های مبارزاتی انقالب به شکل های  به خود جلب 
گرفتــه و جنبه های سیاســی و مبارزاتــی آن برجســتگی خاصی پیدا  گروه هــا قــرار  و تقلیــد پــاره ای از 

ح می دهد: کتاب شیعیان، مبارزان راه خدا این واقعیت را چنین شر کرده است. رابین رایت در 
کتور مهّم  در ســال های دهــۀ 80، قــدرت اجتماعی اســالم در جنوب شــرق آســیا یــک فا
کــه حزب  سیاســی بــه حســاب آمــد. قائم مقــام وزیــر امــور خارجۀ مالــزی اظهار داشــت 
گروه های دیگر ارتباط دارند،  که با  کشــور از افراطی هایی تشکیل شده است  اســالمی آن 
که بعضی اتباع اندونزی در ایران بوده اند  گفت: »ما می دانیم  کشــور  و نخســت وزیر این 
گرفته اند.« مأمــوران دولتی در  که آن هــا افکار انقالبی خــود را از آنجــا  و مــا فکــر می کنیــم 
کنتــرل قانونی بــر فــروش و اســتفاده از نوارهــا و محتویــات مذهبی  کــه  ایــن فکــر بودنــد 
کننــد. رشــد و تأثیــر این جنبــش در لباس ها و در وضــع خیابان ها هم به چشــم  اعمــال 
می خورد. روزبه روز تعداد بیش تری از زن ها حجاب اســالمی را رعایت می کنند و در یک 
کواالالمپور نوشته های روی تابلو به مسلمانان اطمینان  شعبۀ غذاهای مک دونالد در 
که هرچه در آن جا به فروش می رســد »حالل با تضمین« اســت و با دستورات ذبح  داده 

اسالمی مطابقت دارد )رایت، 1372: 173(. 

گذشت ســال های اولیه، بیش از  انقالب اســالمی ایران برای مســلمانان جنوب شــرق آســیا، پس از 
ح باشــد به مثابۀ منبعی الهام بخش تلقی و موجب  آنکه به عنوان الگوی سیاســی و قابل تکرار مطر
تجدیــد حیات اســالمی در این جوامع شــد. برخی از جلوه هــای اجتماعی این فراینــد را، به ویژه در 

مالزی، می توان چنین برشمرد. 
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کدامنــی، افزایش اقبال 	  گرایش بیشــتر زنان بــه حفظ حجاب و رعایــت عفت و پا رفتــار مذهبــی: 
عمومی نسبت به فرائض دینی )مثل برگزاری نماز جماعت و جلسات قرائت قرآن(

گرایش به اســتفاده از نام ها و عناوین اسالمی برای اشخاص 	  افزایش حساســیت های اســالمی: 
و مؤسسات

حمایــت دینــی: حمایــت از فتوای امام؟ق؟ در مورد ســلمان رشــدی، مخالفت بــا ورود و نمایش 	 
فیلم فهرست شیندلر به دلیل استفاده از تبلیغات نژادپرستانه و صهیونیستی

کردن 	  مطالبــات سیاســی: افزایش تقاضا برای اســالمی تر شــدن قوانین و شــئون جامعــه و وادار 
کنش های مثبت و اقناعی دولت به وا

مشارکت بین المللی: تقویت احساس تعلق به امت اسالمی و ابراز حساسیت نسبت به تحوالت 	 
جهان اسالم

مؤسسات مذهبی: افزایش تعداد مساجد، مدارس، و بیمارستان های اسالمی	 
گفتمــان اســالمی: ترجمــه و انتشــار آثار امــام خمینــی؟ق؟ و دیگــر متفکران اســالمی مانند 	  تغییــر 

آیت اهلل شهید مطهری و دکتر شریعتی )اسماعیل نیا، 1377: 16(. 

نتیجه گیری
کانون توجه  گذشــت بیش از 40 ســال از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، عماًل هویت اسالمی در  با 
گرفته اســت. انقالب اســالمی نمودی از بازگشــت مســلمانان به هویت اصیل اسالمی  جهانیان قرار 
گرامی اســالم؟ص؟ و دعوت  خویــش بوده اســت. چنیــن هویتــی در صدر اســالم و با محوریــت پیامبر 
گرفت. در طول تاریخ اســالم،  کتاب، ســنت، و اهل بیت او بازتاب و تداوم یافت-شــکل  او-که در 
گرفت. هرچند فرهنگ و تمدن اســالمی هرگز  گونــی در برابر هویت اســالمی شــکل  گونا چالش هــای 
در برابــر ایــن چالش هــا دچار بحران جدی نشــد، اما چالش مواجهۀ مســلمانان با اســتعمار غرب و 
چهرۀ فکری و تمدنی آن سبب شد تا برخی از فرهیختگان جهان اسالم شیفتۀ غرب شده و هویت 
اســالمی مردم مسلمان را به فراموشی بســپارند؛ اما سال ها تالش غرب و غرب زدگان داخلی جهان 

کند.  اسالم نتوانست تغییری در هویت اصیل و اسالمی مردم مسلمان ایجاد 
در نتیجــۀ ســال ها تــالش و مجاهــدت مصلحــان بــرای احیای اســالم و تمــدن اســالمی، در نهایت 
انقــالب اســالمی ایــران با رهبری امام خمینی؟ق؟ به ثمر نشســت و در برابر ســیطرۀ فرهنگ و هویت 
غربی هویت اسالمِی خود را بازیافت. پیروزی انقالب اسالمی عماًل زمینه ساز احیای هویت اسالمی 

گسترش حرکت اسالم گرایی در جهان بوده ایم.  در دیگر نقاط جهان اسالم شد و شاهد شیوع و 
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پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی و تأســیس حکومــت جمهوری اســالمی در ایــران، مقامــات دولت 
گسترش روابط  مالزی ضمن به رسمیت شناختن جمهوری اسالمی ایران تمایل خود را نسبت به 
گســترش فرهنگ شــیعی در میان  کشــور باعث  گســترش روابط میان دو  دوجانبه اظهار داشــتند. 
مردم مالزی و احیای آداب و ســنن اســالمی در میان آنان شــد و انقالب اســالمی ایران توانســت به 

عنوان الگویی برتر در بیداری و تحوالت شیعیان در جنوب شرق آسیا شناخته شود. 
کثرت گرای مذهبی، جنبش های احیای اســالم تا حدودی  کشــور مالزی، به دلیل وجود جامعه  در 
فعال هســتند. هم زمان با انقالب اســالمی، جنبش تجدید حیات اسالم در این منطقه نیز در حال 
کثریــت بوده اند، نســبت به  کشورشــان اقلیت یا ا گرفتــن بــود و مســلمانان، اعــم از آنکــه در  شــتاب 
گاه تر شــده بودند. به همین دلیل، بر اســاس نظر شــمار بســیاری از ناظران، در مالزی  هویت خود آ

کشورها داشته است.  که انقالب ایران تأثیر مهمی در این  و اندونزی اجماع عمومی بر این است 

فهرست منابع و مآخذ
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.1377/4/14
کشــورهای اســالمی، تهران: 	  حشــمت زاده، محمدباقــر )1387(. تأثیــر انقــالب اســالمی ایران بر 

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، چاپ سوم.
رایت، رابین )1372(. شیعیان مبارزان راه خدا، ترجمه: علی اندیشه، نشر قومس، چاپ اول.	 
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کدیور، جمیله )1374(. رویارویی انقالب اسالمی ایران و آمریکا، تهران: اطالعات.	 
کنت ول اســمیت، ویلبرد )1355(. اســالم در جهان امروز، ترجمه: حسینعلی هروی، انتشارات 	 

دانشگاه تهران، چاپ اول.
کشــورهای اســالمی و قلمرو 	  گلــی زواره، غالمرضــا )1385(. جغرافیای جهان اســالم: آشــنایی با 

اقلیت های مسلمان، قم: مرکز انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.
گیتاشناسی، 	  کشــورها، تهران: مؤسسۀ  گیتاشناســی  محجوب، محمد؛ یاوری، فرامرز )1362(. 
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شمارۀ 60-59 / فروردینـ  اردیبهشت 1398

  بازگشت به فهرست
97

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

محمدی اصفهانی، محمدکاظم )1370(. در قلمرو زردهای ســبز )یادداشــت های ســفر مالزی و 	 
سنگاپور(، تهران: انتشارات صحف، چاپ اول.

هوکــر، ام.  بی )1371(. اســالم در جنوب شــرق آســیا، ترجمــه: محمدمهدی حیدرپور، مشــهد: 	 
آستان قدس رضوی، چاپ اول.

مســائلی، محمــود )1372(. مالــزی، وزارت امور خارجه-دفتر مطالعات سیاســی و بین المللی، 	 
چاپ اول.

موســوی خمینی، ســید روح اهلل )1378(. صحیفۀ امام، تهران: مؤسســۀ تنظیم و نشــر آثار امام 	 
خمینی.

صالح، مهدی )1382(. »هویت ایرانی«، فصلنامۀ مطلعات ملی، سال چهارم، ش 2، ص 41.	 
پیام انقالب، شهریور 1361، ش 62.	 
کیهان فرهنگی، مهر 1372، ش 103.	  ماهنامۀ 
مجلۀ حوزه، مهر و آبان 1372، ش 58.	 
روزنامۀ جمهوری اسالمی، 6/16/ 1378، ص 11.	 
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گرد ماه : تبیین وحدت جهان اسالم و  میز
ضرورت حمایت انقالب اسالمی 

از نهضت های اسالمی

رویــوران،  حســین  رمضانــی،  محمدعلــی  خامه یــار،  عبــاس  اشــعری،  کبــر  علی ا حضــور:  بــا 
کاظم زاده،  محمدحســن زورق، شاه کرمی، حسین شیخ االسالم، علی اصغر فهیمی فر، احمد 

محمدعلی مهتدی، احمد مؤمنی راد
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رویوران: بســم اهلل الرحمن الرحیم. موضوع جلســه تبیین وحدت جهان اســالم و ضرورت حمایت 
انقــالب اســالمی از نهضت هــای اســالمی اســت. امســال ســالگرد 40 ســالگی انقالب اســت و یکی از 
که انقالب اســالمی ایران بر مبنای وحدت، به عنوان یک  مهم ترین موضوعات این مســئله اســت 
که در مســیر تحقق این  محــور اساســی، پی ریزی شــد. بــا ارزیابــی موفقیت ها یا احتمااًل مشــکالتی 
کنونی آن چگونه اســت؟ وحدت یکی از محوری ترین اهداف انقالب  وحدت وجود دارد، موقعیت 
کاماًل روشن است و اساس  اســالمی ایران اســت و شکی در آن نیست. تصریحات امام در این زمینه 
ّبُکم َفاعُبدوِن.«  ّمًة واِحَدًة َو أنا َر

ُ
َمُتُکم ا

ُ
تفکر اســالمی بر پایۀ قرآن اســت. قرآن هم می گوید: »إّن هِذِه ا

چیزی جز امت واحده در اسالم وجود ندارد. 
امــا ایــن وحــدت از اول انقــالب در یــک محیــط بســیار چالشــی دنبــال شــد؛ بــه دلیــل اینکــه تمــام 
که در ظرف جغرافیایی تمدن اســالمی ایجاد شــدند در چارچــوب دولت-ملت بودند  کشــورهایی 
و مفاهیــم و چارچوب هــا، تعریف هــای منافــع ملــی، امنیت ملــی، و تمام مســائل در این چارچوب 
ح شــده بود. ســاختار موجود  گفتمان بســیار متفاوت مطر متفاوت، در یک محیط متفاوت، و یک 
که تحت تأثیر ناسیونالیسم یا ملی گرایی یا هر چیز  هم طرف داران خاص خودش را داشت. افرادی 
کرده بودند و عماًل به یک شــعار جدید و  ح  غیر از اســالم بودند تعریف های خاص خودشــان را مطر
یک راهبرد جدید دل نمی دادند؛ به همین دلیل، انقالب اســالمی ایران قطعًا از ابتدا با مشــکالتی 

روبه رو شد. 
کشورها سرایت خواهد  خیلی ها تصور می کردند انقالب به سرعت به عراق، لبنان، بحرین، و خیلی 
کــرد؛ امــا ایــن رونــد اجتناب ناپذیر تاریخی به ســرعت امکان پذیر شــد و نشــدِن آن هم بــه مجموعۀ 
که وجود داشت برمی گردد. موانع بسیار زیاد بود. تحقق این هدف به یک انقالب فکری- موانعی 

کشورهای دیگر نیاز داشت. یک باور جمعی و اجتماعی باید در ظرف جغرافیایی  فرهنگی در سطح 
ج از مرزها هــواداران و پایگاهی  گفت وحــدت در خار تمــدن اســالمی اتفاق می افتاد تــا اینکه بتوان 
کافی نیســت. انقالب بعد از یک دهه  ح آرمان وحدت  کرده اســت. من تصور می کنم ِصرف طر پیدا 
که زمینه های ایجــاد این وحدت را در  گفتمــان وحدت رســید، ولی به یک رفتار عملــی نیاز بود  بــه 

کند.  یک سطح قابل قبول فراهم 
گرفت لبنان بود؛ به دلیل اینکه اســرائیل بخشی  گفت این باور شــکل  که شــاید بشــود  اولین جایی 
کثریت نسبی لبنان  که ا کشــور درگیر جنگ داخلی شد و شیعیان،  کرد و این  کشــور را اشــغال  از این 
بودنــد، به شــدت ســرکوب شــده و تقریبــًا ضعیــف تریــن قشــر اجتماعــی بودند. مــن یادم اســت در 
کمونیســت و حزب بعث اتفاق  که وقتی در دهۀ 80 میالدی درگیری ای بین حزب  لبنان می گفتند 
گر مارونی ها در عین الرمانه با  کشــته می شــدند، ُنه نفر از آن ها شــیعیان بودند. ا گر 10 نفر  می افتاد، ا
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کشته می شوند؛ یعنی واقعًا شیعه هیزم  شیاه درگیر می شدند، می دیدید از دو طرف شیعیان دارند 
این جنگ ها و درگیری ها شــده بود؛ به دلیل اینکه مردم بســیار مســتضعف بودند،)هم استضعاف 

فکری و هم استضعاف اقتصادی( و آلت دست این و آن شده بودند.
بــه هــر حــال، انقــالب اســالمی ایــران با حمایــت از تشــکل مقاومــت اســالمی در لبنان موفق شــد از 
کند و  ک لبنان اخراج  گرفت و موفق شــد اســرائیل را از خا کند و حزب اهلل شــکل  شــیعیان حمایت 

بدین ترتیب پایگاهی برای انقالب در آنجا شکل دهد. 
همین مســئله تا حدودی در عراق بعد از ســقوط صدام اتفاق افتاد. البته قبل از ســقوط صدام هم 
پایگاه انقالب وجود داشــت، اما ســرکوب شــده بود. طبق اســناد ســازمان امنیت عراق، فقط 3.5 
کمیت حزب بعث رسمًا اعدام شدند. عمدۀ این افراد بعد از انقالب به دلیل  میلیون نفر در دورۀ حا

کشــته شــدند. در انتفاضــۀ رجبیه، صدها  طــرف داری از انقالب 
کشته شدند و حتی شهید سید  هزار نفر از مردم عراق قتل عام و 
محمدباقــر صــدر اعدام شــد. در قیــام 1991، انتفاضۀ شــعبانیه، 
کشــته شــدند. ایــن نشــان  600 هــزار نفــر از شــیعیان قتل عــام و 
کــه یــک پایــگاه بالقــوه موجود بــود، اما تحت ســرکوب  می دهــد 

بی رحمانۀ رژیم صدام قرار داشت. 
بعد از سقوط صدام در 2003 م. این پایگاه دلبستگی خودش را 
به انقالب و شعارهای انقالب و والیت فقیه و آرمان های انقالب 
گرفت. در مقابل،  کم کم یک وضعیت جدید شکل  کرد و  ح  مطر
اســتکبار داعش را ســازمان دهی می کرد و داعش به ســه اســتان 
کمک ایران  کرد. من تصور می کنم  عراق حمله و آن ها را اشــغال 

که حشــد الشــعبی به وجود آمد و جامعۀ عراق را از خطر مســّلم نجات داد.  کمک خیلی مؤثری بود 
کرد.  کمک  همۀ این تحوالت به پیدایش زمینه های عملی وحدت اسالمی 

گرفته بود واقعًا یک  که علیه سوریه شکل  شرایط در سوریه شاید از عراق پیچیده تر بود. توطئه ای 
که  جنگ جهانی علیه یک ملت و یک نظام سیاســی بود و همۀ عوامل اســتکبار دنبال این بودند 
کرد ]بیش از 200 میلیارد دالر،  کنند. غرب هزینه های بســیار ســنگین  این نظام قانونی را ســرنگون 
کشور  به اعتراف نخست وزیر سابق قطر، حمد بن جاسم[ ولی شکست خورد. در این تهاجم ده ها 
مشــارکت مســتقیم داشتند؛ مخصوصًا شیخ نشــین های خلیج فارس، اسرائیل، آمریکا، انگلیس، و 
که خیلی  کــرد  کشــتار مردم ســوریه تأمین  فرانســه. خــود قطــر نزدیــک بــه 130 میلیارد هزینــه برای 
که  کمترین آمار است  کمتر از قطر ســرمایه گذاری نکرده و این شــاید  عجیب اســت. قطعًا عربســتان 

در اســالم چیــزی جــز امــت 
از  نــدارد؛  وجــود  واحــده 
این رو، ملی گرایــی از موانع 
حرکت امت اسالم و پیروزی 
انقالب اسالمی است.
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کنار  گفتــه می شــود. علــی اّی حــال، مــن تصور می کنــم دولت ســوریه از ابتــدای انقالب اســالمی در 
انقــالب بــود، هرچنــد بعضــی از ابعــاد انقــالب را قبول نداشــت؛ امــا اآلن در محــور مقاومــت تثبیت 
شده اســت. در ســوریه یک نظام اســالمی برقرار نیســت؛ اما بسیاری از شــعارهای ضّد صهیونیستی 
و ضــّد امپریالیســتی انقــالب اســالمی ایــران را دارنــد، مخصوصــًا بحــث اولویت فلســطین و ضرورت 

آزادسازی فلسطین. 
خ داد شــکل گیری یک جریان جدی،  که در شــش ســال اخیر ر من تصور می کنم در یمن هم اتفاقی 

مومن، بسیار مصمم، و طرف دار انقالب اسالمی است. 
بــه هــر حــال، مــن تصــور می کنــم بــا شــکل گیری مقاومت اســالمی بحــث وحــدت به صــورت عملی 
امکان پذیر اســت؛ یعنی ایجاد یک جبهه تحت عنوان جبهۀ مقاومت تنها راه عملی برای رســیدن 
به وحدت اســالمی اســت، به دلیل نوع موانع مختلف. شــاید یک نفر بگوید: »این محور مقاومتی 
که اعتقاد به وحدت دارد آیا یکدست است؟« من می گویم نیست، شاید  که شما از آن یاد می کنید 
گرفتــه و تفاوت هایی هم هســت، اما  در جاهایــی )مثاًل در فلســطین( یک مقاومت اســالمی شــکل 
حــزب اهلل انطبــاق زیادی بــا انقالب و مقوله های انقالب اســالمی دارد. در یمن هــم اختالف زیادی 
کما اینکه جهاد  بین شــیعیان اثنی عشــری و شــیعیان زیدی نیســت، تفاوت خیلی محدود اســت؛ 
اسالمی برای آزادی فلسطین نیز همگام و همراه با سایر نیروهای پیشرو و انقالبی در جهان اسالم 
که ما  اســت؛ یعنــی بــه عبارتــی وحدت جهان اســالم را قبول دارد، ولی شــاید نه با همــان رویکردی 

که ما می کنیم.  می گوییم و نه با همان مکانیزم و تعریفی 
گذشته، انقالب اسالمی ایران در جهت ایجاد زمینه های وحدت یک  من تصور می کنم در 40 سال 
که تا اآلن تحت عنوان محور مقاومت  گذاشــت و آنچه  راه بســیار ســخت و صعب العبور را پشــت سر 
که بــه جای ملت-دولــت به امت- کرده اولین هســتۀ وحدت در جهان اســالم اســت  تحقــق پیــدا 
گســترده در جهان اســالم تحقق عینــی پیدا نکرده،  گرچه این ایمان به طور  دولــت معتقد اســت. ا

کرده است. کشورهای مختلف پیدا  ولی این تفکر هوادارانی در 

کــه ایجاد وحدت اســالمی ســه رکــن می تواند داشــته باشــد. رکــن اول رکن  زورق: مــن فکــر می کنــم 
کار باشد. اصول  تئوریک است و اتفاقًا به نظر من ممکن است تحقق این رکن مشکل ترین قسمت 
دین بین اهل سنت عبارت است از توحید، نبوت، و معاد. ما بر سر این سه اصل با اهل سنت هیچ 
که  کامــاًل وحــدت نظر داریــم. دو اصل دیگر را بــه عنوان اصول دین قبــول داریم  اختالفــی نداریــم و 

آن ها قبول ندارند و عبارت اند از عدالت و امامت. 
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که ظلم توجیه ناپذیر شده است.  که رشد فکر بشری به حّدی است  گونه ای اســت  امروز شــرایط به 
کرد  کاری  کســی هر  کّل عالم وجود اســت، پس هر  گفت چــون خدا مصدر  اآلن بــه مــردم نمی تــوان 
که خدا خواست  خواست خداست و هیچ کس ظالم نیست و اصاًل ظلم وجود ندارد؛ همان تحلیل 
کشته  که  ُکشــت و هم آن  که  کند و هر دوی آن ها معذورند، هم آن  یزید امام حســین؟ع؟ را شــهید 
گسترش پیدا نکرده بود و فرد نمی توانست  که دانش  شد! این قبیل تحلیل ها برای آن زمانی است 
ع و رعیت از صبح تا شــب در  کــه زار اســم خــودش را هــم بنویســد، این تحلیل هــا برای موقعــی بود 
گونــه ای او را  گاو و قاطــر خود مزرعه را شــخم مــی زد و اربــاب قدرت به  کار بــود و بــا  مزرعــه مشــغول 
توجیــه می کردنــد. اآلن آیــا می شــود نخبگان مصــر یا دانشــگاهی های مالزی را با ایــن توصیف های 

ساده لوحانه فریفت؟
یک پوسته از دیِن موروثی در میان اهل جماعت و اهل سنت وجود دارد؛ ولی این پوستۀ اعتقادی 
کــرد، یعنی زمان  کرده و دیگــر نمی توان با تعصــب موروثی دین داری  را سکوالریســم خیلــی سســت 
که یک دین دار ســنتی آن پوســته را تا آخر عمر بادوام نگاه دارد. اآلن  مثل 500 ســال پیش نیســت 
حتی بعضی در وجود خدا شک می کنند، آیا انتظار دارید در اینکه ظلم اشکالی ندارد شک نکنند؟ 
گفتمــان جدید متناســب با شــرایط امروز بــه وجود آید و حــرف حق با  کــه یــک  تاریــخ احتیــاج دارد 
که »ما مخالف ظلم هســتیم، آیا شــما می خواهید موافق  گفته شــود  گفته شــود و صریحًا  صراحت 
گر این طور است، پس چرا در تونس و مصر  کنند؟ ا که به شما ستم  ظلم باشید؟ شما دوست دارید 
کشــیدید؟ چرا مردم در  به خیابان ریختید و بن علی و حســنی مبارک را از تخت اســتبداد خود فرو 

خرطوم به خیابان ریختند؟ چرا در اردن به خیابان ریختند؟« 
که  ج می شــوند. اصــاًل مذهب اهل ســنت  اهل ســنت عمــاًل دارنــد از مــدار ســنت موروثــی قدیم خار
که حنفــی و مالکی و  کم اســت. مذهب اهــل جماعت  مذهــب حنبلی اســت مذهــب حمایت از حا
گر  کم است. شما ا شــافعی اســت مذهب سکوت است، اما مذهب حنبلی مذهب توجیه قدرت حا
کنید، اصاًل نباید به حکومت های خودکامه اعتراض  بخواهید بر اساس محور مذهب  سنت زندگی 
کنیــد، نباید بگوییــد »من حق رأی می خواهــم« و از آن  کنیــد، اصــاًل نبایــد اظهار مخالفت سیاســی 
که حکومت را تغییر دهم.« همین شــعار »الشــعب یرید اســقاط النظام«  باالتر بگویید »می خواهم 

که یک فرد هم سنی باشد و هم این شعار را سر دهد. یعنی خروج از مدار تسنن. نمی شود 
کرده اند. یک  پــس امــروز عماًل پیــروان مذهب جماعت و حتی مذهب ســنت اصل عدالت را قبــول 
که  ح شده  که اصل امامت است. اتفاقًا اصل امامت امروز عماًل در علم مدیریت مطر اصل می ماند 
که  به معنی پیروی از رهبری شایستگان است. اصل امامت چیست؟ ما در اصل امامت می گوییم 
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مام )جلوی( مردم است می تواند و باید ِامام مردم در 
َ
که به خدا نزدیک تر اســت ودر راه خدا ا کســی 

کاماًل معقول و پذیرفتنی است.  رهبری باشد. این اندیشه یک اندیشۀ 
کالمی، بلکه بیشــتر با تکیه بر  در بحــث نظــری، باید متناســب با شــرایط امروز و به دور از مجــادالت 
که شما  که از عدالت می گوییم به این دلیل می گوییم  تعقل و علم و فلســفه، اعالم موضع شــود. ما 
مت در 

ُ
که ا که از امامت می گوییم به این دلیل اســت  که امروز هســتید نباشــید، ما  در این وضعیت 

که آن هم  گزینۀ شــما چیســت؟ سلطنت اســت؟ خالفت است  امامت حق تعیین سرنوشــت دارد. 
کنید چه می خواهیــد بکنید؟ معیار  گر بخواهید خالفــت را احیا  نوعی ســلطنت اســت؟ حاال شــما ا

کســی می تواند خلیفه شــود؟ این همــه مدعی قدرت در  شــما بــرای انتخاب خلیفه چیســت؟ چه 
ح می کنیم معیار  که امروز امامت را مطر کند؟ ما  کدام می تواند امت را راهبری  جهان اسالم هست، 

و روش و تعریف روشن داریم. 
ح نظری جدید و  یک پایۀ وحدت تبیین این مسائل است. باید از جانب انقالب، به صورت یک طر
که امروز در جامعۀ مسلمانان جهان وجود دارد، با صراحت اعالم موضع شود  متناسب با شرایطی 

انقالب اسالمی روح جدیدی به کالبد مسلمانان-به ویژه، شیعیان جهان-دمید.
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که خدا عادل اســت و در قلمرو خدا )که  کــه مــا توحیــد و نبــوت و معاد را قبول داریــم و بر این باوریم 
 َیَرُه. 

ً
ٍة َخیرا  َذَرّ

َ
ن َیعَمل ِمثقال َ َ

عاَلم وجود اســت( ظلم مجاز نیســت و مکافات دارد. قرآن می گوید: »ف
 َیَرُه.« بنابراین، عدالت شــرط اساسی در رهبری است و معنی امامت این 

ً
ٍة َشــّرا  َذَرّ

َ
َو َمن َیعَمل ِمثقال

کالمی(   که در تاریخ به شــکل یک واقعیت عینی )نه یک بحث  اســت و زندگی امامان معصوم؟مهع؟ 
مجسم است مؤّید بحث ماست. 

کار  گذشــته و ترســیم وضع حال و توصیف دورنمای آینده، باز باید یک  دوم، در مورد تحلیل وضع 
که در جامعه شناســی سیاســی وجود دارد  نظــری صــورت بگیــرد؛ باید بــا توجه به قواعــد و قوانینی 

بحث علمی صورت بگیرد. 
کنیم. در ســال های اخیر، صدها هزار انســان بی گناه  ســوم اینکه باید وضع موجود را دقیقًا ترســیم 
کشــتن دادنــد و نتیجه ای  بــا شــعار احیای خالفت قربانی شــدند و 30 هزار نفر تروریســت خود را به 
جــز تخریــب و ویرانی به دســت نیامــد. وضع موجود جهان اســالم از الجزایر تا اندونزی باید ترســیم 
که حذف دو اصــل عدالت و امامت از اصول دین چــه فجایعی به بار  و بــه ایــن حقیقت توجه شــود 
آورده اســت. با حذف این دو اصل از اصول اســالم، وضع مســلمان ها به اینجا رسیده اســت؛ آیا این 

وضع باید ادامه داشته باشد؟
کــه بایــد برداریــم ترســیم دورنمــای آینــده اســت. در امامــت، صفــات ربوبــی در آینــۀ  قــدم بعــدی 
زندگــی مــردم مجســم خواهــد شــد. مــا امامت را بــه بوروکراســی خودمــان تعمیــم ندادیــم. امامت 
که می خواهــد رئیس یک اداره  گاهی اســت. یک نفر  گاهی و خداآ شایسته ســاالری مبتنــی بر خودآ
کرده باشد؛ یعنی از دیگران خداجوتر  شــود باید بیشــتر از دیگران صفات الهی را در خودش مجســم 
کارتر باشد، نه اینکه بگوید »تا این قدر حق جذب به من ندهید من  باشد، از دیگران در راه خدا فدا

کار بگذارد.  نمی آیم«، نه اینکه تا یک جا منصوب شد فامیل های خودش را سر 
کشور نداریم. باید توصیفی  کارنامۀ خوبی در تعمیم اصل امامت در سطح بوروکراسی  متأسفانه، ما 
کــه وقتی دربارۀ نظام امامــت بحث می کنیم، بگوییم این نظام چه شــکلی  از آینده داشــته باشــیم 

کارنامۀ ما در این 40 سال در بوروکراسی نمرۀ قبولی می گیرد یا نه.  است؛ جدا از اینکه 
قــدم بعــدی مبــارزه با اســرائیل و حمایــت از نهضت های آزادی بخــش اصیل )نه داعــش، نه جبهة 
النصــره، بلکــه مثــاًل جهاد اســالمی و حمــاس و امثال آن( اســت. باید در عمل به مســلمانان جهان 

که انقالب اسالمی حامی آن هاست.  نشان دهیم 
گــر ایــن ســه محور را با هم جلــو ببریم، به عقیدۀ مــن وحدت جهان اســالم امکان پذیر خواهد بود  ا
و امر محال نیســت؛ ولی احتیاج به یک نقشــۀ راه دارد و در این نقشــۀ راه باید این قدم ها برداشــته 

شود.
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که در بحث خالفت بین انصار و مهاجرین بود بر سر شایستگی بود. چرا مهاجرین  رویوران: اختالفی 
گفتند: »چون ما دین را بهتر می شناســیم، ما زودتر از شــما مســلمان شــدیم، بیشــتر  گفتند: »ما«؟ 
با پیغمبر بودیم، پس ما باشــیم.« والیت فقیه بحث شایســتگی اســت. امام؟ق؟ در بحث چارچوب 
کاماًل درونِی  کرد. این اصاًل یک بحث  ح  کردن شــیعه و سنی مطر اســالمی والیت فقیه را برای جمع 
کور  گاهی تعصبات  که متأسفانه  شــیعی نیست، یک نظریه پردازی جدید اســت. می خواهم بگویم 
کامل درک شــود. اتفاقًا خیلی از مســائل را با هم فکــری می توان  اجــازه نمی دهــد حقیقــت بــه طور 

کاتی رسید. کرد یا در مورد آن ها به اشترا ح  مطر

کــرد. من اخیراً  که آقای رویوران ســخنان خود را تمام  کنــم  شیخ االســالم: مــن از جایی شــروع می 
کستان بودم، یکی از آن ها از اعضای شورای نگهبانشان بود. دربارۀ  دیشب در خدمت عزیزانی از پا
که ما مسلمان بودیم، همۀ مسلمانان هم  گفتم  نظارت ایدئولوژیک بحث شد. من تجربۀ انقالب را 
که قرآن از طرف خدا آمده. بالشک، اولین وظیفۀ قرآن معرفی خداوند است، معرفت  اعتقاد دارند 
اهلل اولــی اســت، ولــی در قــرآن بحث احکام هم هســتو  این احــکام باید در زمین جاری شــود. حاال 
گفتیم: »اســتقالل، آزادی، حکومت  کردیم  که به اســم اســالم انقالب  که ما مســلمان هســتیم و ما 
گفتم ما باید احکام  کردند. این چیست؟  اسالمی« و حضرت امام؟ق؟ آن را جمهوری اسالمی تفسیر 
کنــد خودش بایــد احکام را  کــه می خواهد احکام اســالم را اجــرا و نظارت  کســی  اســالم را بفهمیــم. 
کند فقیــه می گوییم.  کــه می تواند احــکام را از قرآن و ســنت پیامبر اســتخراج  کســی  بفهمــد. مــا به 
که ایــن توانایی را دارد. بعــد توضیح دادم چرا باید عادل باشــد؛ و بعد  کســی  ایــن نامی اســت برای 
کند،  که چگونه باید استخراجشــان  گفتــم فقیــه غیر از اینکه باید احکام اســالم را بفهمد باید بداند 
که پیش می آید؛ و باید عادل باشد و این احکام را درست اجرا  به خصوص برای موضوعات جدیدی 
کافی نیست. فقیه باید متقی  کند، چون فقط فهمیدن احکام  کند و درست بر اجرای آن ها نظارت 

گاه به زمان باشد.  باشد، شجاع باشد، مدیر و مدبر باشد، و آ
کاماًل  گذاشــته شــده و این بحث  که خیلــی پایۀ قوی ای در بحث والیت فقیه  مــن هــم اعتقــاد دارم 
که این  کنید، زیرا چه شیعه و چه سنی قبول دارید  منطقی است. می خواهید احکام اسالم را اجرا 
کســی باید جاری  که احکام خدا باید اجرا و جاری شــود. چه  قرآن از طرف خدا آمده و قبول دارید 
کند. اســم آدمی  که نمی توانــد احکام را جاری  کــه نفهمد  کنــد؟ بفهمــد احــکام را یــا نفهمد؟ آدمی 
کند فقیه اســت. تو بگو  کــه بفهمــد و بتوانــد از قرآن و ســنت رســول اهلل؟ص؟ احکام خدا را اســتخراج 
که دعوا نداریم؛ ولی باید این احکام را بفهمد و  دانشــمند، تو بگو خلیفه یا هر چیز دیگر، ســر اســم 
کسی می تواند بگوید بین  کند. چه  که وقتی احکام را درســت فهمید درســت اجرا  باید عادل باشــد 
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کســی در قله اســت و از بقیه شایســته تر اســت و شایســتگی  گی را دارند چه  که این ویژ همه افرادی 
کســی  کار تخصصی اســت. تشــخیص اینکه چه  کــه این وظیفه را انجام دهد؟ این یک  ایــن را دارد 
کرده است: یک عده  کار نخبگان است و قانون اساسی واقعًا آن را به طور دقیق مشخص  افقه است 
که این فرد  کســی در قله اســت. بعــد  که بروند ببینند چه  متخصــص از طــرف ما انتخاب می شــوند 
که این آدم همچنان در قله اســت: یک  کنند  کردند، طبق قانون وظیفه دارند نظارت  را مشــخص 
کافی را نداشته باشد، یا شایستگی خود را از دست دهد و دیگر  که در جاهایی شجاعت  وقت نشود 
که  کند. وظیفۀ آن هاست  کند، یا خدای نکرده مســیر اشــتباهی را انتخاب  نتواند احکام اســتخراج 

کنند. این یک پایۀ مترقی و در فرازیْن طراز تمدن است.  نظارت 
یک تمدن هم تمدن لیبرال دموکرات غرب اســت. از نظر تئوریک، لیبرال دموکراســی معیاری برای 
شایسته ســاالری در ســطح ریاســت جمهوری نــدارد؛ ولــی از نظر عملــی قلۀ لیبرال دموکراســی غرب 
کلینتون می تواند انتخاب شــود یــا ترامپ، و هر دو فاســدند! به  کــه در آن یــا خانم  می شــود آمریــکا 
که در مقابل  کارآیی را دارد و خیلی قابل فهم اســت. 40 ســال است  نظر من، قانون اساســی ما این 

قطر نزدیک به 130 میلیارد دالر برای حمایت از تروریست ها در سوریه هزینه کرده است.
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جمهوری اســالمی آن های دیگر شکســت خوردند و انقالب پیروز شــد. در این 40 ســال خیلی تغییر 
حاصل شده است. 

کــه چــه راه ُپــر فــراز و فــرودی طی  کــه داریــم بــه 40 ســالگی انقــالب فکــر می کنیــم، می بینیــم  حــال 
کم بر عراق را و ملت ایران را در برابر  شده اســت؛ می بینیم 40 ســال پیش اســتکبار توانســت رژیم حا
هم قرار دهد، ولی اآلن نزدیک ترین ملت به ما ملت عراق است و آن رژیم وابسته نابود شده است؛ 
که دو میلیون آن  سالی چهار میلیون عراقی به ایران می آیند و چهار میلیون ایرانی به عراق می رود 

به خاطر اربعین به عراق می روند. 
تحــول عظیمــی اتفــاق افتاده اســت! 40 ســال پیش شــیعه در لبنان چگونــه بــود و اآلن ملت لبنان 
کــه خدا به او توفیق بیشــتر دهــد، سیســتم طائفی را در  چگونــه اســت؟ اآلن ســید حســن نصراهلل، 
که در این 40 ســال اولیــن دادۀ ملت ایــران به این  لبنــان بــه هــم ریخته اســت. واقــع امر این اســت 
منطقه یک دموکراســی قابل درک اســت، و دوم اینکه نقش دین اســالم در آزادی ملت ها مشخص 
شــد. شــما ببینید دیکتاتوری صدام حســین چگونه نابود شــد. در عراق امروز، همه زیر یک ســقف 
که هر موقع الزم باشــد جهــت صحیح را  می نشــینند و تصمیــم می گیرنــد؛ یــک مرجعی هم هســت 
کنعان اورن تــا ترکیۀ امروز، با  خ داده اســت: از ترکیۀ  یــادآوری می کنــد. در ترکیــه ببینید چه تحولی ر
کرده و اسالم امروز در ترکیه حضور  که هست، در هر صورت مردم ساالری در ترکیه رشد  همه موانعی 
کنید، یمن آن روز با یمن امروز مقایسه  جدی تری دارد. بحرین آن موقع را با بحرین امروز مقایسه 

کنید. حتمًا سوریۀ آینده سوریه مردم ساالرتر و اسالم ساالرتری خواهد بود. 
مــن فکــر می کنم محور ظلم ســتیزی و تکیــه به مردم و به یک خــدا و ماوراء الطبیعه اعتقاد داشــتن 
کشــور ها شــود و ما هم این تجربۀ  که می تواند ســبب پیشــرفت به ســوی آزادی و عدالت در  اســت 
کردیم موفق هســتیم و هرجا  که به اســالم تکیه  عظیم را داریم. در این 40 ســال، واقعًا در هر زمینه 
کردیم شکســت خوردیــم، خیلی شکســت های بدی هــم خوردیم.  کــه بــه تئوری هــای غربی تکیــه 
نمونۀ آن در اقتصاد و فرهنگ سراغ داریم؛ ولی چون همیشه توجه من به مسائل خارجی بوده، از 

کردم.  مسائل خارجی شروع 
حضــرت امــام؟ق؟ فرمودنــد حمایــت از مســتضعفان؛ آیــا مــا اآلن ظرفیــت حمایــت از مســتضعفان 
را داریــم؟ بلــه! در هــر صــورت، جبهــۀ مقاومــت ایجاد شــده و از مســتضعفان در فلســطین و یمن و 
عــراق حمایت می کند؛ یک جبهۀ موفق اســت، نتیجــه داده، قدرت های بزرگ و جنایتکار از حرکت 
گر به مســتضعفان  کم شــده و جمــع و جورتر شــدند. به نظر من، ا کــرده و نفوذ آن ها  خــود مأیــوس 
که مردم  کنند؛ همان طور  کمک شــود، آن ها هم می توانند راه دشــوار آزادی را طی  افغانســتان هم 
گرفتند و  که نیروهای مترقــی در لبنان و ســوریه نتیجه  کردنــد و همان طور  عــراق ایــن مســیر را طی 
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گذشته اسالمی تر و  گرفتند. یمِن آینده هم نسبت به یمِن  همین انقالبیان مسلمان در یمن پاسخ 
در نتیجه دموکراتیک تر خواهد بود و این حتمی است.

که  کشــور ها از ســتم استکبار و امپریالیســم جهانی لطمه خورده اند. فراموش نکنید  البته همۀ این 
خوِد اروپا هم از این جریان اســتکباری آســیب دیده است. سکوالریسم خون ریزی های سنگینی در 
کند و از جنگ جلوگیری  که یک اتحادیه درست  کم کم اروپا به این نتیجه رســید  کرده اســت تا  اروپا 

کند. 
کار نخبگی در جهان اســالم وجود دارد؛ ولی این نمی تواند منحصراً  که نیاز به یک  من فکر می کنم 
که بتوانیم دنیای بدون ترس را پایه بگذاریم.  کار نخبگی قوی احتیاج هست  علمایی باشد، به یک 

کار شدنی است، مشکل است ولی ناممکن نیست. این 

گر به دنبال یک وحدت عمیق و اصیل باشــیم، حتمًا به  کــه ما ا رمضانــی: بــه نظر این طور می رســد 
کامل باشد، باید از مبانی نظری  گر بخواهیم روند بحث ما  مبانی نظری  نسبتًا واحدی نیاز داریم. ا
که جایگزین مدل دولت-ملت است و مثاًل امت-کشور  کنیم و سپس  به مدلی برسیم  باید شروع 
که  کاربردی  کاربردها و قوانین  یا امت-ســرزمین باشــد. بعد به نظریه های مربوط برســیم و بعد به 
کشــور از نظــر مدیریــت، اقتصاد، فرهنگ، و سیاســت نیاز هســت برســیم، و در  در ســطوح مختلــف 
کنیــم. این مجموعــه از مبانی نظری تا مدل هــا و نظریه پردازی و  کاربردی تولید  نتیجــه یــک مــدل 

کاربردی می تواند مبنای نسبتًا مناسبی برای عمل باشد.  علوم 
ح می شود.  که بحث وحدت در الیۀ فلسفی مطر گفت  در عمیق ترین الیۀ نظری، می شود این طور 
ح است و به طور منطقی هم همین درست  کثرت مطر در مقابل بحث وحدت، به طور سنتی بحث 
کثرت اســت و در دســتگاه فکری اســالمی و توحیدی )مخصوصًا در  اســت؛ چون وحدت در مقابل 
کثرت هم خودبه خود  گر وحدت نباشــد  کثــرات باز هم به وحدت برمی گردند و ا حکمــت مالصدرا( 
کثرت تجلــی قدرت حضرت  کثــرت فی حد ذاته مذموم نیســت، چون  معنــا نخواهــد داشــت. خود 
گر قبول  کثرت دارد؛ یعنی ا که به عنوان خلقت پدیدار شده اســت. خوِد خلقت نشــان از  حق اســت 
که خداونــد خلق را خلق  کار باشــد. همین  کثــرت نباشــد، بنابرایــن خلقتی هم نبایــد در  کــه  کنیــم 
کثرت به عنوان یک واقعیت به رســمیت شــناخته شده، منتها  کثرت به وجود می آید؛ پس  می کند 
که رو به وحدت در حرکت اســت و در قوس صعود به عالم وحدت برمی گردد: »إّنا هّلل و  کثرتی اســت 

إّنا إلیه راجعون.« 
کاماًل عمیق نظری جلوتر بیاییم، آنچه باز در ادبیات اســالمی ما مذموم  گــر بخواهیم از آن الیۀ  امــا ا
که مذموم است و شاید در  شمرده شده و سعی شده از آن جلوگیری شود تفرقه است. تفرقه است 
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گفتاری وجود داشته باشد؛ چون به وحدت  کمی تسامح  اینکه می گوییم »باید به وحدت برسیم« 
که نمی توانیم برســیم و به وحدت های نســبی می توانیم برسیم؛ مثاًل باید بگوییم: وحدت  حقیقی 

که امکان دارد. در اعتقاد، وحدت در عملکرد، وحدت در اخالق، و در حوزه های دیگری 
از طرف دیگر، ما در بخشی از تعقیبات نمازمان می خوانیم: »اللهم صل عل حممد و ال حممد واهدین 
ملــا اختلــف فیه من احلق باذنک.« بعد از اینکه به پیامبر؟ص؟ و آل پیامبر صلوات می فرســتیم، عرض 
کن.«  که در مــورد آن ها اختالف وجود دارد هدایت  کــه »خدایا ما را در مورد آن حق هایی  می کنیــم 
این اختالف هم بإذنک اســت: »اختلف فیه من احلق باذنک«؛ یعنی فهم متفاوت انســان ها از حق 
که  که من می فهمم حق است، آنچه  که آنچه  هم به رسمیت شناخته شده است. این طور نیست 
گذاشــته شــده، ولی فکر  ک و روش  طرف مقابلم می فهمد 100 درصد باطل اســت. البته معیار و مال

کبریت همه باید  که بگوییم مثل قوطی  بشــر قالب ریزی نشــده 
کنند.  یک طور فکر 

بــه هر حــال، باید از مبانی نظری تا وحدت در جهان بینی و حوزۀ 
گر بخواهیم جهان  که بحث توحید است پیش بیاییم. ا فلســفی 
کنیم، طبیعتًا باید  اســالم را بــه وحدت )یا به عدم تفرقه( دعــوت 
که  کنیم. به نظر می رســد  از آن دســتگاه فکــری توحیــدی شــروع 
کمــی از آن غفلــت داریــم.  مــا حتــی در اعتقــادات خودمــان هــم 
که قبــل از انقالب ارائه  مقــام معظم رهبــری، در درس گفتار هایی 
می فرمودند و اآلن تحت عنوان نظام فکری اسالمی منتشر شده 
و دست به دســت می گــردد، از توحید آغــاز می کنند و بعد به بحث 
صفــات الهــی و بحــث افعــال الهی و هدایتگــری الهــی و بعد عدل 

الهــی می رســند و تا پایین تریــن الیه های عملی و فقهــی و اخالقی پیش می روند؛ منتهــا همه در این 
گسترش  که ما آداب زندگی داریم  که می شود تا ریزترین احکامی  معارف توحید خالصه می شود و باز 
که می خواهید وارد شــوید پای راســت را جلــو بگذارید یا پای چپ را  که مثاًل در فالن مکان  مــی یابــد، 
جلو بگذارید. همین دســتگاه فکری را مرحوم عالمه طباطبایی؟ق؟ در مقدمۀ تفســیر المیزان در ده 
کوچک ترین مســائل فردی  که چه طور وقتی از توحید شــروع می کنیم به  ح داده اند  کاماًل شــر اصل 
گرفتند و  و اجتماعی می رســیم؛ یا تفســیری تر از آن را آیت اهلل مصباح در محافل قرآن از استادشــان 

که همان دستگاه فکری است.  بسط بیشتری دادند 
کنیم )که فکر  کنیم و معرفــی  گــر مــا همین دســتگاه فکری توحیدی را بتوانیم درســت مدل ســازی  ا
کجا  که دقیقًا بدانیم عدل  گونه ای  ح بود(، به  می کنم فرمایش های اســاتید هم در همین بازه مطر

گونۀ وحدت  وحدت به دو 
حقیقــی و وحــدت اعتبــاری 
تقسیم می شود.
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کجاســت، و ارتباط  کجاســت، معاد  کجاســت، نبوت  کجا قرار می گیرد، امامت  قرار می گیرد، توحید 
گر بتوانیم ایــن منظومه را  کجاســت و امامت را چگونــه به توحید ارتبــاط می دهیم، ا این هــا بــا هم 
گر نتوانیم  گشــوده می شــود؛ ولــی ا کنیــم، چــون همــه توحید را قبول دارند راه برای وحدت  اثبــات 
ارتباط امامت با توحید را به درستی نشان دهیم، طبیعتًا در ارتباط والیت فقیه باز با مشکل روبه رو 

کنیم، مشکل حل نمی شود. گر نتوانیم ارتباط بین امامت و عدل را تبیین  می شویم؛ یا حتی ا
ح است مؤثر  که در میان اهل ســنت مطر کج روی نســخه ای از اســالم  دشــمنان اســالم در تحریف و 
بودنــد و نهایتــًا خالفــت داعشــی از آن در می آیــد. آن هــا می گویند: »مــا می خواهیم احکام اســالم را 
کنیم«؛ منتها فهم آن ها از احکام اســالمی منهای عقالنیت و منهای عدالت اســت، در حالی  پیاده 
گــر والیت فقیــه را منهای عدل و  ح می شــود. ا کــه در دیــدگاه تشــیع عقل گرایــی و عدالت گرایی مطر
کــه همین داعــش از آن بیرون  کنیــم، آن هم بــه چیزی تبدیل می شــود  ح  منهــای عقالنیــت مطــر

که باید بر آن دقت بیشتری داشته باشیم.  می آید. این نکتۀ خیلی مهم و مؤثری است 
که ما برای اینکه به تبیین دقیق تری برسیم سراغ  که من جســارتًا عرض می کنم این اســت  نکته ای 
که  جامعه شناسی سیاسی ]برای فهم بهتر تاریخ اسالم[ برویم. حداقل فهم ناقص بنده این است 
این به شکلی از چاله در آمدن و به چاه افتادن است؛ چون جامعه شناسی دینی و جامعه شناسی 
که نمی توانیم به آن ها پای بند باشیم، بسیاری از دیدگاه های ماتریالیستی  سیاسی ملزوماتی دارند 
گــر بخواهیم  که به یک نوع نســبیت گرایی می رســد. ا ح اســت  و تجربه گرایــی افراطــی در آن هــا مطر
کار دشوار شود، مگر اینکه جامعه شناس  کنیم ممکن اســت  تاریخ صدر اســالم را با این ابزار تحلیل 
گــر بخواهیــم بــه دانــش جامعه شناســی  کنــد. ا مســلمان باشــد و اعتقــادات دینــی را هــم لحــاظ 
سیاســی غربی یا جامعه شناســی دینی غربی دل بســپاریم قطعًا فاصلۀ آن خیلی بیشــتر است، یک 

کند.  که این وجوه را دنبال  جامعه شناس مسلمان الزم است 
کریم پیروی از صراط مســتقیم را عامل وحدت و نجات  گفت قرآن  لــذا، در بحــث وحدت، می توان 
معرفی می کند و تفرقه و پیروی از ســُبل انحرافی را مایۀ تشــتت می داند؛ می فرماید: »إن هذا صراط 
که می خواهد  مستقمی فاتبعوا،« یا اختالف و تشتت را از عذاب های شکننده معرفی می کند، یا جایی 
« را معرفی می کند، و وحدت و هماهنگی را عامل 

ً
کند »و اعتصموا حببل اهّلل مجیعا بــه وحــدت دعوت 

کشــمکش را عامل از بین رفتن قدرت و شــوکت معرفی می کند. این  قدرت و شــوکت ولی اختالف و 
که از وحدت به عنوان نعمت یاد شده است:  ح است  اصول و سیاق تقریبًا در ادبیات قرآنی ما مطر
که وحدت برســاختۀ  گفت  ف بن قلوبکم.« بعد می توان 

ّ
کنمت اعداًء فأل وا نعمــة اهّلل علیکــم إذ  کــر »و اذ

کــه بگوییم »ما وحــدت را ایجاد می کنیم.« مــا می توانیم بگوییــم: »ما باید  مــادی و بشــری نیســت 
کنیــم  و اعتصام بحبل اهلل  گــر به احکام الهی عمل  کنیــم و ا کنیــم و از تشــتت دوری  از تفرقــه دوری 
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گاهی صوری هم  کنار هم بــودن  داشــته باشــیم خداوند وحــدت را بین ما ایجاد می کنــد.« اتحاد و 
م  هســت. حضــرت امام علی؟ع؟ خطــاب به اصحاب خــود می فرماید: »أّیا الّنــاُس امُلجَتِمَعــُة أبداُنُ
امُلخَتِلَفــُة أهواُؤُهــم.« آن هــا در یــک ســپاه و در یــک لشــکر بودند؛ ولی چــون اصل اعتقــادات آن ها و 
کنار هم اســت )در یک لشــکر هســتند و به  بدان آن ها 

َ
که ا پای بندی آن ها یکســان نبود، می فرماید 

یک دشمن حمله می کنند(، ولی خواست های آن ها مختلف است. 
گر از این طریق و با این سیســتم و دســتگاه فکری جلو آمدیم،  کنم ا بــه هــر حال، می خواهم عرض 
یعنی از توحید جلو آمدیم و فطرت و نبوت و عدالت و امامت و هر اصل را دقیقًا در جایگاه خودش 
که در حوزۀ تفکر اسالمی وجود دارد توانستیم یک روش شناسی  قرار دادیم و با روش شناسی هایی 
کنیم، حتمًا می توانیم از این وحدت به  وحیانی و عقالنی بین خودمان و اهل سایر مذاهب ایجاد 
کنیم، شاید به نتیجۀ مطلوب نرسیم.  گر از مسائل جزئی شروع   ا

ّ
کنیم؛ واال شکل روشمند حمایت 

البتــه هیچ کــدام از این هــا مذموم نیســت، همه مطلوب اســت، ولی شــاید پایداری الزم را نداشــته 
باشد. 

کریم هســت، این هاســت: »اعتصام حببل اهّلل،« »تعاونوا عل البر  که در قرآن  کلیدواژه هایی  از جمله 
و التقــوى،«  »ألــف بیهنــم،«  »امة واحدة ،« »امة وســط،« »حزب اهّلل،« »امنا املؤمنــون ِإخوة.« حتی قرآن 
کلمه ســواء بیننا  کتاب می گوید: »قل یا اهل الکتاب تعالوا اىل  کریــم از ایــن هم فراتر مــی رود و به اهل 
که شــما توحید را قبــول دارید، اصل نبوت  کتاب واقعی را هم دعوت می کند  و بینکــم«؛ حتــی اهل 
را قبول دارید، معاد را قبول دارید، بیایید با هم در این اصول اجتماع داشــته باشــیم تا بتوانیم در 

کنیم.  این سطح تنش زدایی 
کــه بایــد بــه آن دقــت داشــته باشــیم و شــاید بشــود در بخــش آسیب شناســی به آن  نکتــۀ دیگــری 
گر بخواهیــم منادی وحــدت باشــیم، اول باید خودمان وحدت داشــته  کــه ا کــرد این اســت  اشــاره 
که بیشــترین نیرو و فکــر را بر بحث  کســانی هســتند  باشــیم. حضــرت امــام و مقــام معظم رهبری از 
که در جامعۀ شیعۀ خودمان می خواهیم منادی وحدت  که ما،  گذاشتند. مهم این است  وحدت 
کثِر همگرایی را به عنوان ســرفصل همــۀ برنامه های خود در  کثــِر اختالف زدایی و حدا باشــیم، حدا
که نگاه می کنند، ما بین خودمان وحدت داشــته باشــیم. به هر حال،  نظــر بگیریــم؛ یعنی از بیرون 
کنیم، امــروز دیگر عصــر ارتباطات و وســایل ارتباطات جمعی اســت و  هرقــدر هــم بخواهیــم پنهــان 
که ما اول وحدت  کوچک ترین حرف و حدیث و اختالف به بیرون منعکس می شود. اولی این است 
گر آسیب هایی دیده یا مشکالتی برای آن ایجاد شده،  بین خودمان را-که الحمدهلل وجود دارد-ا
که در قانون اساسی آمده و در فرمایش  کنیم و به آن صراط اصلی جمهوری اسالمی  ترمیم و اصالح 
حضــرت امــام؟ق؟ و مقــام معظم رهبری منعکس اســت برگردیم تــا بتوانیم انســجام داخلی را حفظ 
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که از ما این انسجام را ببینند، قطعًا به ما رو خواهند آورد و از این الگوی  کنیم. در بیرون هم وقتی 
کرد؛ چون امر مطلوب و ما ینفع الناس اســت.  مؤمن ] که اشــاره فرمودند[ حتمًا الگوگیری خواهند 
گر  کنیم، حتی ا ح باشــد و ما به تمدن نوین دســت پیــدا  که نفع مردم در آن اســت مطر گــر چیــزی  ا
کار  که ما چه  تبلیــغ نکنیــم، خود مردم به آن رو خواهند آورد و از هر زاویه ای ســعی می کنند ببینند 

کرده ایم تا از ما الگو بگیرند. کرده و به چه سطح از موفقیت دست پیدا 

که  رویــوران: در انقــالب اســالمی ایران اواًل ما یک نهادســازی بــرای ارتباط با نهضت ها یــا نخبگانی 
کردیم. در همۀ ارتش های دنیا نیروهای نظامی در ســه رســتۀ زمینی  انقــالب را قبــول دارنــد ایجاد 
کردیــم. از لحاظ عملی  هوایــی و دریایــی اســت، ما به دلیل همیــن تعریف یک نیروی قدس اضافه 

کردیــم، ولــی از لحــاظ فکــری بــا مخاطب غیــر نخبه و  کار را  ایــن 
کاری انجــام ندادیــم. امــروز متأســفانه یک خأل  جوامــع انســانی 
گذاشــت(  فکــری یــا نظریه پردازی )یا هرچه می شــود اســم آن را 

وجود دارد.
ولی از لحاظ ارتباط گیری و نهادســازی واقعًا موفق بودیم؛ یعنی 
که برای بســیاری از غربی هــا وجود دارد این  یکی از ســؤال هایی 
که نیروی قدس چگونه به این سرعت نهادسازی می کند،  است 
ارتباط برقرار می کند، و آن نهاد را تبدیل به یک پایگاه برای تفکر 

انقالب و باورهای انقالبی می کند.

)Stanley A. McChrystal( کریســتال  مــک  دیدیــد  شیخ االســالم: 
گفته؟ مک کریستال فرماندۀ سابق نیروهای ویژۀ آمریکاست. او قاسم  راجع به قاسم سلیمانی چه 
گفته نمونه ای نظیر او وجود ندارد. ســفیر سوئد  کرده و  ســلیمانی را با برخی از فرماندهان مقایســه 
که ظلم داعش را از ســر مردم منطقه برطرف  کرده  ح  کاندیدای صلح نوبل مطر ایشــان را به عنوان 
که »اوباما تو را مثل  گفته  کرده اســت. ترامپ از ســخنان مک کریســتال خشمگین شده و به او ناســزا 

کرد.« سگ بیرون 

که با تعریف هــای خود حریف را مغــرور می کنند و وقتی  زورق:یکــی از روش هــای غربی هــا این اســت 
که اهــل تقوا و  کســی مغــرور می شــود زمینۀ ســقوطش بــه وجــود می آیــد. خوش بختانــه، نخبگانی 

گرفتار فتنۀ آنان نمی شوند. پرهیزگاری هستند با این ترفند ها 

نظــر  بــا  حقیقــی  وحــدت 
مشــترک بــه وجــود می آیــد 
نتیجــۀ  اعتبــاری  و وحــدت 
وجود خطر مشترک است.
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گفته. مشــهدانی رئیس ســابق  شیخ االســالم: یک نکته را هم مشــهدانی راجع به قاســم ســلیمانی 
گفته 85 درصد سنی های عراق مجذوب ایران شده اند و 15 درصد باقی مانده  مجلس عراق است؛ 
که این آقای قاســم ســلیمانی هر وقت قول هر  هم مجذوب خواهند شــد. علت آن هم این اســت 

کمکی داد انجام داد، ولی آن افسر آمریکایی آمد به ما فحش و بد و بی راه داد. خدمت و 

گر  که ا کنــم و آن این اســت  فهیمی فــر: مــن ســعی می کنــم از زاویــه ای دیگــر به بحــث وحــدت ورود 
کنیم می توانیم وحدت را به وحدت اعتقادی و وحدت سیاســی تقســیم  بخواهیــم بــه وحدت فکر 
کارهایی انجــام داده و هزینۀ باالیی هم  کنیــم. در حــوزۀ وحدت سیاســی، انقالب اســالمی از ابتــدا 
گــر بــه آن ها توجه نشــود ممکن اســت از داخــل ضربه پذیر باشــد و مضمون خــودش را از  کــه ا کــرده 
ح شود. آدم نگران است  دســت بدهد. امروز انقالب اســالمی توانســته به عنوان نیروی جهانی مطر
کــه انقــالب اســالمی، به عنــوان یک ســازۀ تئوریک، ]بــه خاطر ســوء مدیریت ها[ بــه چالش هایی در 
د اســالم و یک نظریۀ  کند؛ اما فکر انقالب اســالمی منتقل می شــود و به عنوان مجّدِ داخــل برخــورد 

واقعًا انقالبی و یک قرائت انقالبی از اسالم بسط پیدا می کند. 

بنابرایــن، واقعــًا هزینــه زیادی شــده، ولی ایــن ضعف ها هم به نحــوی به ذهن متبادر می شــود. ما 
در سیاســت خارجــی، به خصوص در حــوزۀ نهضت ها، موفق بوده ایم؛ امــا در داخل چه طور؟ آیا آن 
گر  کرده وفاق ها به ســمت شــقاق مــی رود؟ در هر صورت، ا وفاق هــا قوی تــر شــده، یا اینکه خدای نا
گر آن طرف جبهه هم توفیقی حاصل شــود، این توفیق ماندگار  پشــت جبهه محکم نباشــد، حتی ا

کرد.  نخواهد بود و باید به این مسئله توجه 
گرفت. آیت اهلل بروجردی  اما در ُبعد تئوریک، به نظر من خیلی باید از سیرۀ آیت اهلل بروجردی درس 
کالمیون و حتی فیلسوفان بودند. در بروجرد یا نجف، هم فلسفه تحصیل  یکی از قوی ترین فقها و 
و هم فلسفه تدریس می کردند، اما به فیلسوف معروف نیستند؛ چرا؟ ایشان با وجود داشتن مراتب 
کتاب ندارند، ولی تقریرهایی از ایشــان چاپ شده اســت. من در خاطراتشــان خواندم  باالی علمی 
کنند ایشان ممانعت می کرد یا  که می خواســتند تقریراتی از دروس ایشــان را چاپ  گردانشــان  که شا
گردان خود  اینکه به سختی اجازه می داد، چون نگران وحدت بود. ایشان گفت وگویی با برخی از شا
که درس اسفار  کنید  که »بروید با عالمه طباطبایی صحبت  دارد و آیت اهلل منتظری را مأمور می کند 
کوشک  گردانم را به  کنند.« عالمه طباطبائی خیلی ناراحت می شــود و می گوید: »من شــا را تعطیل 
نصرت می برم« )چند فرسخ آن طرف تر از قم.( بعد تعاملی اتفاق می افتد و آقای بروجردی می گوید 
که »من تحت فشارم، تحت فشار مکتب مشهد هستم )که بعدها به مکتب تفکیک معروف شد(.« 
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که از دورۀ ســلجوقی به این طرف در اســالم شروع  کاماًل نقلی بودند، تقریبًا معادل جریاناتی  این ها 
کرد.  کی به اسالم زد و قرائت های مختلف از اسالم را به فرقه تبدیل  شد و ضربات وحشتنا

کنند؟«  کتاب نمی نویسید؟ چرا نمی گذارید تقریرات شما را چاپ  گفتند: »چرا  به آیت اهلل بروجردی 
کنــد.« البته از نظر من  که مشــهد مخالفت  کند، نگرانم  کــه نجف مخالفت  می گوینــد: »مــن نگرانم 
که آیت اهلل بروجردی چه قدر نسبت به وحدت، حتی در  کمی افراطی اســت؛ ولی منظور این اســت 
کار غیر متعارف در ارتباط  که یک  درون نهاد شــیعه، حســاس بود. حتی خانمی را در حرم می بیند 
که عوامانه اســت. ایشــان خودش با عصای خود  با ضریح مرتکب می شــود و حرکتی انجام می دهد 
که یک مقدار حســاس باشــد این را ببیند  گر یک ســنی یا وهابی یا فردی  او را نهی می کند می گوید ا
گفتمان شیعی معطوف به عمل  به حساب دین می گذارد. علت اینکه ایشان واقعًا موفق شد یک 
که به مســئلۀ وحدت در میان مســلمانان داشــت. من  کند بخاطر توجه خاصی بود  در دنیا ایجاد 
کردیم تعریف فرقه ای  کمتر بــه آن توجه  که یک مقدار مغفول مانده یا  فکــر می کنــم یکی از مســائلی 
گر شــیخ محمود شــلتوت  از مذاهــب اســالم اســت. تعریف فرقــه ای با تعریف تئوریک فرق می کند. ا
که با آقای بروجردی داشــت تعریف فرقه ای از شــیعه به دســت می آورد، هیچ وقت آن  در تعامالتی 
را بــه عنــوان مذهب پنجــم تلقی نمی کرد. آقای بروجردی یک ســری منابع اســالمی )مثل صحیفۀ 

سجادیه( را برای او فرستاد. 
که تلقی از اسالم  که واقعًا جمهوری اســالمی شــاید یک مقدار از این غافل است  نظر من این اســت 

و تلقی از شیعۀ باید حتی المقدور از تفکر فرقه ای به سمت یک تلقی عقالنی و فلسفی پیش برود.
کــه تعریــف صحیحــی از دیــن ]و از شــیعه[ داشــته باشــیم و از تعصبات  خیلــی بایــد مراقــب باشــیم 
کــه در حوزۀ تاریخ  که افرادی  کنیــم و به ســمت عقالنیت پیش برویم. جالب اســت  فرقــه ای پرهیــز 
کردند بیشــتر از نخبگان شــیعه بودند، بیشــترین فیلسوفان اســالمی از فارابی  کار  فلســفۀ اســالمی 
تا دورۀ حاضر شــیعه بوده اند. فلســفه در تشــیع یک جریان غیر منقطع اســت و این نشــان می دهد 
گرایش  ح اسالمی یا شیعی هستند یا  کثر فیلسوفان مطر که ا فلسفه با شیعه به قدری عجین است 
که در صحبت های دوســتان بود، اآلن آقای سلیمانی یک اسطوره شده،  شــیعی دارند. همان طور 
گذاشته و  یک چهرۀ مثبت جهانی شــده، چرا؟ به خاطر اینکه ایشــان روی وحدت اســالمی دســت 

کمک انسانیت برخاسته است و از حقوق مظلومان دفاع می کند.  به 
کید بر ُبعد مناســکی اســالم از قرن ششــم و دامن  که با تأ کردند این بود  که ســلجوقیان  اشــتباهی 
گــروه بــه نام هــای فضائل خوانی و  کــه بــرای اولین بــار دو  زدن بــه تعصبــات فرقــه ای ســبب شــدند 
کردم. ]این ها  مناقب خوانی به وجود آید. من این ها را به ســبب تأثیرات هنری و آثار ادبی بررســی 
یک سری آثار ادبی در این زمینه آفریدند، در بازار می نشستند و به راحتی به هم فحش می دادند، 
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گر اســالم بخواهد  تحــت عنــوان چکامه و مثنوی می خواندند و مفاخره و مناظره می کردند.[ واقعًا ا
از این ها رد شــود و به ســمت وحدت بیاید، باید اندیشــۀ شــیعه یک ســازۀ عقالنی شــود، یک سازۀ 
نظری فرا ملی شود، یک سازۀ اجتماعی شود. ضمیر دعاهای ما همیشه ضمیر جمع است. هدف 
گر به  رســتگاری نوِع انســان اســت: یک انسان شهرونِد هســتی، شهروند دین، شــهروند خدا. این ا

خ می دهد.  صورت یک جریان درآید و لوازم آن محقق شود، اتفاقات بزرگی در جهان اسالم ر
امــا در ُبعــد وحــدت سیاســی، متأســفانه اهــل تســنن خیلی فلســفۀ سیاســت نــدارد؛ یعنی بیشــتر 
گر اهل تسنن فلسفۀ سیاست داشتند، مثل امام- که ا کردم  مناسکی هستند. من یک بار عرض 

کــه متکــی بر یک فلســفۀ سیاســی حرکــت می کرد-می توانســتند انقالب مصــر را به یک پــروژۀ واقعًا 
کنند. جهانی علیه استکبار تبدیل 

که این  که بحث وحدت می شــود، به خصوص در ُبعد تئوریک، از شــما می پرســند  نکتۀ آخر: وقتی 
که قبل از انقالب یک جریان حاشــیه اِی معطوف به انجام یک سری  شــیعه واقعًا چه دارد. شــیعه، 

نظام سیاسی در عصر پیامبر؟ص؟ نظام امامت بود.
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کــه برای انســان، جهان، هســتی، و  آداب بــود، اآلن بــه داعیــه دار یــک تفکــر و تمدن تبدیل شــده 
سیاست تئوری دارد؛ یعنی یک رُفرم سیاسی نیست، یک تلقی تئوریک است. 

واقعــًا شــیعه نســبت به هضــم جهان مدرن با همۀ توســعه علمی و توســعۀ نظری هنــوز خیلی چیز 
کمیت جمهوری اســالمی، خودش را به یک تئــوری نظری معطوف به  گــر شــیعه، در پناه حا دارد. ا
که داعیه دار وحدت  گیرم  کاربرد دربیاید(،  که بتــوان از داخل آن  عمــل تبدیــل نکند )تئوری نظری 
هم باشد، نتیجه نخواهد داشت. در وحدت باید دیالوگ و تعامل مبنا باشد. ِصرف اینکه بگوییم 
کافی نیســت. اصل امامت و  کردیم،  کردیم، اصل امامت و اصل عــدل را اضافه  مــا دو اصــل اضافــه 
کالمِی متداول و متعارف آن نیست. والیت یعنی رهبری جهان. به هر  که فقط قرائت فکری و  عدل 

حال این رهبری جهان نظریه ای پشت خود می خواهد. 
واقعًا رسیدن به یک وحدت استراتژیک و پایدار در سطح جهان اسالم که بتواند جلوی غرب بایستد 
گاهی و روشــن بینِی معطوف به  گر جمهوری اســالمی بتواند با آ نیازمند ســال های طوالنی اســت. ا
که در داخل پرچمدار عدالت اســت موفق شــود، همین  برنامه ریــزی بلندمــدت بــه عنــوان الگویی 

کند.  که می تواند جهان تسنن را به نظرات تفکر شیعه متمایل  موفق ترین مظهری است 

که 40 سالگی از نظر قرآن سال توبه است: »َحّتی إذا َبَلَغ أُشّدُه َو َبَلَغ أرَبعیَن َسَنًة  مهتدی: فرمودند 
که آدم برگردد و ارزیابی  قاَل َرِبّ أوِزعنی« و بعد می فرماید: » إّنی ُتبُت إَلیَك.« توبه به این معناست 
کرده و در واقع یک ارزیابی  کجا اشتباه  که در  گناهان و ثواب های خود را ببیند  کند، در این 40 سال 

و یک بازگشت به صراط مستقیم داشته باشد.
کنگرۀ وحدت اخیر خیلی زحمت  مسئلۀ وحدت مسئلۀ بسیار مهمی است. آقای شیخ االسالم در 
کردند. به بنده فرمودند  کار  کشیدند؛ شاید یکی-دو ماه، شبانه روز بدون استراحت و غذا و خواب 
گوشــه ای با ما می نشســتند و درد دل می کردند و  کــه نظــرات شــرکت کنندگان را بگیرم. خیلی ها در 
کنفرانس  که وحدت به این شــکل امکان ناپذیر اســت. ما تا اآلن 30 و ُخرده ای  تصور آن ها این بود 
کوچه هســتیم و وحدتــی ایجاد نشده اســت. خواهش  وحــدت داشــتیم و همچنــان انــدر َخــم یک 
که ما مســئلۀ مقاومــت و محور مقاومت را بــا وحدت یکی ندانیم. مســئلۀ مقاومت  مــن این اســت 
که پرچم آن را مقام معظم رهبری بر دوش دارند و ربطی به پروژه وحدت ندارد.  مســئله ای اســت 
 و 

ً
اواًل، از نظــر آیــات قــرآن شــکی نیســت. همۀ ما ایــن آیــه را خوانده ایــم: »و اعتصموا حببــل اهّلل مجیعا

گونه اســت؟ راه آن چیســت؟ خود این شــعار  ال تفّرقــوا.« »حبــل اهلل« چیســت؟ »اعتصــام« بــه چــه 
کردند. حاال ما شــعار وحدت  که دیگــران در منطقه علیه مــا ایجاد  کنش اســت به شــرایطی  یــک وا
که دشــمن دارد  کــردن آن جمع می کنیم، ولی آن برنامه ای  می دهیــم و مــا یــک عده را برای خنثی 
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اجرا می کند برنامه ریزی شده اســت. به عنوان یک پروژه، تمام جوانب آن ســنجیده شــده. ما هیچ 
کار نمایشی انجام می دهیم. اول باید از خودمان  گاهی بیشتر  برنامه ای برای مقابله با آن نداریم، 
که وقتی می گوییم وحدت یعنی چه؟ به قول آقای دکتر، وحدت سیاسی-اقتصادی؟  کنیم  سوال 
گر حکومت هاست  کســی؟ آیا مقصودمان حکومت ها )رژیم ها( اســت یا مردم؟ ا ثانیًا، وحدت با چه 
کــه بایــد برنامه ای برای وحدت با حکومت هــا بریزیم. اصاًل وحدت با حکومت ها معنا نمی دهد. در 
که  کردند  که به خاطر اقتصاد و زغال سنگ و فوالد با یکدیگر وحدت  اتحادیۀ اروپا، مشخص است 
هنوز هم ادامه دارد. این یک محور یا دلیل دارد. اآلن چون نیاز داریم از وحدت سخن می گوییم. 
ح نبود، زمان آیت اهلل بروجردی مسئلۀ تقریب مذاهب  زمان آیت اهلل بروجردی اصاًل این مسئله مطر
ح بود و ایشــان آقای محمدتقی قمی را نزد شــیخ شلتوت در قاهره فرستاد و این ها دارالتقریب  مطر
کتــاب الفقه علی  کنند. بعد  کــه از نظــر فقهی و عقیدتــی مذاهب را به هــم نزدیک  کردنــد  را درســت 
مذاهب الخمســة نوشــته شد. یا در دورۀ سید جمال، ایشــان خواستار اتحاد اسالمی بود و دلیلش 
ح بود و ایشــان برای  کّل منطقۀ اســالمی مطر که در آن زمان مســئلۀ اســتعمار انگلیس در  این بود 
که بایســتی دولت های اســالمی با هم متحد  مبارزه با اســتعمار انگلیس به این نتیجه رســیده بود 

کرد، به نتیجه ای هم نرسید.  کرد، به استانبول رفت صحبت  شوند؛ به تهران آمد صحبت 
کنــد، رفته با  کار  که بــه جای اینکــه با ملت هــا  مــا اوایــل انقــالب بــه ســید جمــال خــرده می گرفتیم 
کنیم،  کار  گر ما بخواهیم بــا ملت ها  کار می کنــد. آن زمــان چاره ای نبــود. همین اآلن هم ا دولت هــا 
دولت ها نمی گذارند. مگر مصر می گذارد یک نفر از ایران به آنجا وارد شود؟ دستگاه اطالعاتی مصر، 
گر ویزا هم داشــته باشــد، در فرودگاه قاهره او را برمی گرداند. در عربســتان هم همین طور. دولت ها  ا
کرد یا بایستی با دولت ها یک چارچوب  مانع ارتباط ما با ملت ها هستند. آیا باید دولت ها را خنثی 

کرده؟  برای وحدت داشته باشیم؟ آیا وزارت امور خارجۀ ما دراین باره برنامه ریزی 
که »ما باید  گزینه داشــتیم. عدۀ زیــادی می گفتند  گذشــته، ما اوایل انقالب دو  حــاال از همۀ این ها 
کنیــم،« عدۀ دیگری می گفتند: »نه، ما باید یک الگوی اســالمی در داخل بســازیم  انقــالب را صــادر 
تــا ایــن نمونه را بقیۀ مســلمان ها ببینند و به دنبــال تقلید از این نمونه برونــد.« ما به دنبال صدور 
انقــالب رفتیــم و بــه موانعی هم برخوردیم. زمانی جناب آقای جــواد الریجانی آمد و تئوری ُام القرا را 
، در دورۀ آقای خاتمی، به  کرد. بعــداً کــرد تــا بتوان یک مقدار با دولت هــا رابطۀ عادی برقرار  ح  مطــر
کــه در مورد خلیــج فارس آقای  دنبــال چیــزی بــه نام اعتمادســازی رفتیم. همان زمان یادم اســت 
کردیم وقتی پروژه های توســعه های مشــترک  کرد. فکر  خاتمی پروژه های توســعۀ مشــترک را عنوان 
کشــور اجــرا شــود، خودبه خود یــک تشــاُبک منافع پدیــد می آید و این تشــابک  بیــن شــش-هفت 
کردیم، انگلیسی ها آن را خنثی  کویت شروع  منافع ستیز را بین این ها از بین می برد. از پروژۀ آب با 
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کردند. حتی آقای احمدی نژاد رفت دوحه، با ملک عبداهلل دست در دست هم وارد جلسه شدند، 
گفت و همۀ سران عرب پذیرفتند ولی عملی نشد.  کرد، 12 نکته را  سخنرانی بسیار جالبی در دوحه 
کنیم. آیــا منظور وحدت  االن بعــد از 40 ســال مــا بایســتی بــرای چیزی به نام وحــدت برنامه ریــزی 

شیعه و سنی است؟ این وحدت باید یک اساس داشته باشد.
کنفرانس وحدت برگزار شــد، چند صد نفر را دعوت می کنند، همه هم فکر می کنند باید  هر بار این 
کامل از اول تا آخر این باید برود باال و او بیاید پایین، این  کنند؛ در نتیجه، دو یا ســه روز  ســخنرانی 
کنید و نگذارید،  گر سخنرانی یک نفر را هم قطع  کند، همه بشنوند. ا کند، آن ســخنرانی  ســخنرانی 
که »چرا برای من ســخنرانی نگذاشــتند؟« در نهایت چه می شود؟ مثاًل یک ساعت  دلخور می شــود 
که  کــه احتیاج به اســتراحت دارند آن هــا را نگــه می داریم  وقــت بــرای نهــار و نمــاز می گذاریــد و بعد 

که جناب  گوش دهند. این ها نتایج زحماتی است  ســخنرانی را 
ح دادم  کشــیدند و می کشــند. خود بنده طر آقای شیخ االســالم 
کنفرانس  که هر  کرد  که می شــود این برنامه را طبق طرحــی اجرا 
چهار عنوان داشته باشد و در عنوان های فرعی در هر جلسه دو 

نفر سخنران و دو نفر منتقد باشند.
گر بحث وحدت  کنیم. اآلن ا من فکر می کنم این را باید بررســی 
کردند.  که آن ها داعش درست  ح اســت به خاطر این است  مطر
آن هــا از انقــالب ترســیدند و از همــان روز اول پیــروزی انقــالب 
که این انقالب شــیعی اســت به جهان تســنن ربط ندارد؛  گفتند 
کشــیدند و نبش  اختالفــات شــیعه و ســنی را از دل تاریخ بیرون 

کردند. قبر 

کــه انقــالب اســالمی ایــران بــه جهــان اهل ســنت ربطــی نــدارد، نگــران  گــر تصــور می کردنــد  زورق: ا
نمی شدند. آن ها نگران تسّری انقالب اسالمی ایران به جهان اهل سنت و قیام اهل سنت بودند.

که روی  کردند  مهتدی: دستگاه های اطالعاتی آمریکا و اسرائیل و سعودی و مصر همه برنامه ریزی 
کردند  کنند: 1( اختالف عرب و فارس در طول تاریخ، 2( اختالف شیعه و سنی. تبلیغ  کار  دو محور 
خ داده مربوط به فارس اســت و ربطی بــه عرب ها ندارد، مربوط به  کــه در داخل ایران ر کــه انقالبــی 

شیعه است و ربطی به سنی ها ندارد. 

در  امــام  اولیــن  پیامبــر؟ص؟ 
تاریخ اسالم است.
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بعــد از جنــگ 33 روزه و آن پیــروزی عظیم محور مقاومت در لبنان، حســابی ترســیدند و به دنبال 
ایجاد داعش و جبهة النصرة و ریختن آن ها به عراق و ســوریه رفتند. حاال ما بایســتی این را بررســی 
کنیم: با حکومت ها؟ با مردم؟ با علمای ســنی و شــیعی؟  کســی وحدت  که می خواهیم با چه  کنیم 
کنیــم و آن محــور مورد قبول همه باشــد، همــه را جذب  گــر ما یک محــور تعیین  مــن فکــر می کنــم ا
کار را انجام می دهد. بحث حاج قاسم سلیمانی شد. انسان سنی  می کند. اآلن مقاومت دارد این 
و شــیعی و دروزی و مســیحی ســید حسن نصراهلل را می ستایند و حاج قاسم سلیمانی را همه قبول 
دارند. در لبنان مســیحی ها فدایی ســید حســن نصراهلل و حاج قاسم ســلیمانی هستند، در سوریه 

هم همین طور. 

که نمونۀ آن جولیا پطرس است. زورق: 

که مدح ســید حســن نصــراهلل را می کند.  مهتــدی: بلــه، جولیا پطرس یک خوانندۀ مســیحی اســت 
کنیم. این محــور اآلن محــور مقاومت  مــا بایــد یــک محــور تعیین و مــردم را حول ایــن محور جمــع 
است. دوستان می گویند آرمان استقالل هم هست؛ ولی این بحث برانگیز است، چون ممکن است 
کثر این رژیم ها تابع هستند  که تابع نیستیم،« ولی عماًل ا خیلی ها بگویند: »ما مستقل هستیم، ما 
که خود مقــام معظم رهبــری پرچمش را در  و اســتقالل ندارنــد ولــی محــور مقاومــت پروژه ای بــوده 
کند. گرفتند. این مسئله توانسته خیلی در منطقه تأثیر بگذارد و همه را دور این محور جمع  دست 

کنیــم. یکی اینکه ما با اهل ســنت  ح  خامه یــار: مــن فکــر می کنم دو یا ســه نکتۀ اساســی را باید مطر
کمیســیون و میزگرد و  گذشــته ایم. در ســمینارهای وحــدت و صدها جلســه و  از بحث هــای نظــری 
کرده ایــم. در حدود 35 ســال پیش من  کشــورهای مختلــف بحث های مفصــل  همایــش فرعــی در 
کــرد. همــۀ بحث های  همــراه شــیخ ســعید شــعبان بــه آفریقــا رفتیــم و او در همیــن رابطــه صحبت 
تئوریک انجام شده اســت: اینکه ما یکی هســتیم، فقه ما این مشــترکات را دارد، ما 90 درصد موارد 
که آن هــم مربوط به اجتهاد اســت. این بحث هــا به حالت  ک و در 10 درصــد اختــالف داریــم  اشــترا
که داشته باشیم و خواســته باشیم در بحث های نظری  اشــباع رسیده اســت. هر همایش جدیدی 
گفته شــده و این 10  گفتــن نداریم. همۀ این حرف ها همه ســاله  وارد شــویم، حــرف جدیــدی برای 
درصد اختالفات فقهی بین خود اهل ســنت هم وجود دارد؛ بین شــافعی ها و حنفی ها و مالکی ها و 
که بین آن ها و ما هست. این به تعبیر ما اجتهاد است. حنبلی ها وجود دارد، بیشتر از آن اختالفی 
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کنفرانس اخیر وحدت اسالمی  کنفرانس موفق ترین  کنیم. اتفاقًا این   ما باید اآلن مصداقی صحبت 
کــرد، بحث قدس و  ح  کــرد و یک بحث سیاســی را مطر بــود، بــه خاطــر اینکــه دقیقًا مصداقی بحث 
که مبتال بِه  فلسطین را. از حالت تئوری در آمد و به حالت مصداق وارد شد و به مسئله ای پرداخت 
کــرد و به خاطــر همیــن موفق ترین  ح  همــۀ مســلمانان در ســطح جهــان اســت. مســئلۀ روز را مطــر

کنفرانس بود.

مهتدی: فضای پیروزی مقاومت در منطقه مؤثر است.

گفتــم اصاًل بحث قدس و بحث فلســطین اســت. روی مصداق آمدیــم و دقیقًا بحث  خامه یــار: مــن 
کرد. صحبت  کردیــم. من می دانم آقای مهندس شیخ االســالم چه قدر تــالش  مصداقــی را انتخــاب 
خــود آقــای رئیس جمهــور، صحبت رئیــس مجلس، صحبــت مقام معظــم رهبری تمامــًا در فضای 
انقالب اســالمی بود. خوِد مهمانان می گفتند شــبیه فضای ســال های اول انقالب است. عرض من 
کمی پاییــن بیاییم و زمینی شــویم و در بحــث وحدت زمینی  کــه مــا از این آســمان باید  ایــن اســت 
کم نظیر یا بی نظیــر و ُپرتنش در تاریخ  کنیــم. اآلن در یک شــرایط پیچیده و در یــک دوران  برخــورد 

اسالم قرار داریم. 
در یکــی-دو ســال اخیــر، بــا توجــه به وضعیت و شکســت فکــری و عملی داعش، شکســت خالفت 
کــه راجــع بــه خود ســایکس پیکو در ســطح  گری هایی  خودخوانــده، پیروزی هــای بعــدی، و افشــا
کاست.  جهان اســالم انجام شــد، شــرایط نوینی پدیدار شــد. عوامل متعدد یک مقدار از این تنش 
کجا داریم  که اصاًل به  گرفته بودیم. پرســش این بود  ما ســه ســال پیش در شــرایط ســخت تری قرار 
می رویــم. شــرایط بی ســابقه و بی نظیــر بــود، هرجــا می رفتیــد مثلــث رافضی-مجوس-صفــوی را 

ح می کردند، اصاًل فرصت نداشتیم حرف بزنیم.  مطر
این وضع تبلیغات صهیونیســتی علیه انقالب اســالمی بود. اآلن وضع متفاوت است، اآلن ما داریم 
با یک آهنگ متفاوت پیش می رویم. چالش اختالف یک چالش جدی است، پاشنۀ آشیل دنیای 
ما و یکی از معضالت بزرگ غیر قابل حل در شــرایط فعلی ماســت. ما، به عنوان یک اقلیت پیشــرو 
ک  گاه، چــون خیلی آرمان خواه هســتیم و می خواهیم جهان اســالم را از این شــرایط دردنا و خــودآ
کنیم شــاید یک مقدار بتوانیم واقع بینانه تر هم  گر با این مســئله واقع بینانه برخورد  نجات دهیم، ا

تصمیم بگیریم. 
کــه وضعیــت ما در چند ســطح قابــل بررســی و تحلیل اســت. یکی بحــث تاریخی  مــن فکــر می کنــم 
کنون وجود داشته اســت. در  کــه این پیچیدگی هــا از زمان رحلــت پیامبر؟ص؟ تــا  و فرهنگــی اســت، 
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بحــث مذهبــی هــم با جریان هایی در ســطح نهادهای دینی و همین طور ما بــا نهادهای مختلف و 
که هیچ کــدام در رابطه با فقه، خالفــت، و زمامداری هیــچ توافقی با هم  متعــددی روبــه رو هســتیم 
که بی سابقه  کثریت دنیای اسالم وجود دارد  ندارند؛ یعنی امروز یک بلبشوی تمام عیار در جامعۀ ا
اســت. در فقه سیاســی به هم ریختگی وجود دارد، در رابطه با ابعاد سیاسی اسالم هم همین طور. 

کثریت خاموش دنیای اسالم امروز است.  این ها بحث های جدی جامعۀ ا
خالفــت یــک رکن آرمانی تاریخی اهل ســنت بود، بیــن همۀ جریان های اهل ســنت از حزب التحریر 
کــرده و از خالفت عبور  گرفتــه تــا اخوان المســلمین؛ ولی امــروز دیدگاه ها با توجه به عملکرد ها تغییر 

که »اساســًا ما نمی توانیم  کرده اند. امروز آقای راشــد الغنوشــی اعالم می کند  کم  کرده و این فاصله را 
خالفت جهانی داشــته باشــیم!« می دانید این در جهان اهل سنت یعنی چه ؟ این بی سابقه است 
کسی بیاید بگوید: »اآلن خالفت برای من مهم نیست. خالفت جهانی تحقق پذیر نیست و من  که 
که راشد الغنوشی  کنم چون امیدی به خالفت ندارم.« شما ببینید  باید روی منافع ملی خودم فکر 
گفت: »خالفت جهانی دیگر مطلوب و  که به اجالس اخوان در اســتانبول داد به صراحت  در پیامی 

قانون اساسی ایران یک چشم انداز نوین را به دقت ترسیم کرده است.
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 و فعاًل منافع ملی اســت، 
ً
کنیم، بحث ما اجبارا ممکــن نیســت، ما باید به چیــزی غیر از خالفت فکر 

کنیم.« بعد هم اســالم مســجد و اســالم حکومت را جــدا می کند و  مــا بایــد روی ایــن مســئله بحث 
خ داده است. به هم ریختگی امروز  حرف های عجیبی می زند. این وضعیت در اندیشۀ اهل سنت ر
کندگــی وجود دارد و مــا با یک نهاد  در فقه سیاســی اهل ســنت ســابقه نداشته اســت. امــروز این پرا
واحد و با یک حوزۀ واحد و با یک اســالم سیاســی واحد در جهان اهل ســنت روبه رو نیســتیم. این 
گیر را در جای جای جوامع اهل ســنت داریم می بینیم، هم در نهادهای تصمیم گیری  فروپاشــی فرا
که اسم  آن ها، هم در اندیشۀ آن ها، و هم در نهادهای حوزوی شان می بینیم. بین همۀ این هایی 

بردم هیچ توافقی وجود ندارد. 
گفته  این فرصتی برای تاریخ اســت تا حقیقت اســالم ناب محمدی برای اهل جماعت و ســنت باز 
که اآلن در  ح اندیشــۀ اسالم ناب را امروز در دســترس می بینیم.  درخواست هایی  شــود. فرصت طر
کرســی اسالم شناســی می شــود و اینکه دارند به ســمت ما حرکت می کنند  دانشــگاه های اروپا برای 
که  که اآلن فروپاشیده اســت و غیر از آن اســت  که اســالم واقعی غیر از آن اســت  به خاطر این اســت 
گی های  گی های تکفیری و با همــان ویژ اآلن در ســطح جهــان به نام اســالِم ســعودی )با همــان ویژ
که ما امروز با چنین جریان هایی روبه رو هســتیم و  ح اســت. این نکتۀ اول اســت  ســلفی گری( مطر
کرد، این فرصت استثنایی است  این یک فرصت تاریخی برای مســلمانان اســت. این خأل را باید ُپر 
که به تنهایی مایۀ  کارهایی انجام شده  که در حوزۀ علوم انســانی پیش آمده اســت و در دین پژوهی 

افتخار و عزت ماست. 
امروز سکوالریســم مذهبی، به ویژه برای برادران اهل ســنت، یک تهدید جدی اســت. سکوالریســم 
کــه پــس از رحلت  مذهبــی بــه جدایــی دیــن از سیاســت معتقــد اســت و ایــن همــان اتفاقی اســت 
خ داد و شــعار جدایی سیاســت از خانــدان نبوت داده شــد. امروز  پیامبــر؟ص؟ در جامعــۀ اســالمی ر
مســئلۀ اجتهاد یک ضرورت جدی در میان اهل ســنت اســت. بحث هایی نظیر حقوق شهروندی، 

ح شده است.  حقوق بشر، و حقوق زنان در اسالم به طور جدی مطر
یک سطح از مسائل در سطح تاریخی است. نکتۀ دوم گسل ها و شکاف های سیاسی درون منطقه ای 
که ماهیت سیاسی و رنگ مذهبی دارد؛ به خاطر دفاع از منافع قدرت ها و حفظ سلطنت ها  است 
کمیت آن ها، اختالفات سیاســی را به ســرعت مذهبی می کنند. وقتی می بینند  و امیرنشــین ها و حا
که جنگ های طایفه ای  کم می آورند، سریع به مسائل مذهبی متوسل می شوند و اینجاست  دارند 

و مذهبی شعله ور می شود.
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گر  کنیم و ا گــر سکوالریســم را به عنوان دشــمن مشــترک همۀ مذاهب اســالمی مطالعــه  رمضانــی: ا
کنیم، راه حّل مشترکی برای آن پیدا می کنیم. بتوانیم این را به صورت دقیق تعریف 

خامه یار: اتفاقًا خطر سکوالریسم آن ها را تهدید می کند. عرض من همین است. 
که طّی این 40 سال اتفاق  نکتۀ ســوم شــکاف های سیاسی برون منطقه ای است رویدادهای بزرگی 
افتاد، پیروزی انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی، سقوط صدام، مجموعۀ این عوامل همین شرایط 
که آقای رویوران و آقای متقی  را راه انداخته و این مسائل را پیش آورده اند. اتفاقًا در مناظره هایی 
که با مــا مناظره می کنند آمــوزش دیده اند و دقیقًا  در آن ها هســتند، هفت-هشــت نفر ســعودی ها 

ح می کنند.  همین مسئله را مطر
گرایش های  کنم، جامعۀ اهل ســنت امروز یک جامعۀ ناهمگــن با  گــر بخواهــم بحث خود را جمــع  ا
مختلــف ســکوالر، تکفیــری، و میانه روســت. یک فروپاشــیدگی جدی، هــم در میدان و هــم در طرز 
تفکــر و برداشــت، در میــان آن ها پدیدار شده اســت. این باعث نگرانی اســت. در جامعۀ اهل ســنت 
کنیم تا چهرۀ اســالم را  کار  در مجموع تصویر بســیار زشــتی از اســالم ارائه می شــود. ما باید ســال ها 
کنیــم و این یک فرصــت تاریخی برای معرفی اســالم ناب محمدی اســت. در این  دوبــاره بازســازی 
کرد.  ح  کنونی، می شــود بحث وحــدت و تقریب را در قالب پروژه های مشــترک مطر شــرایط احیــای 
باید علمای شــبه قاره و همین طور ســایر مناطق را در یک جا و در یک مجموعه به مدت یک هفته 
که برای تقریب باقی مانده آرمان  کنیم. نکتۀ آخر، اآلن راهی  برای هم اندیشی و اندیشه ورزی جمع 
خ داده اســت، اتفاقًا یکی از عوامل اساســی  که امروز ر فلســطین و قدس اســت. با توجه به تحوالتی 
کنفرانــس آقــای شیخ االســالم به خاطــر همین عنوان قدس و فلســطین بــود. قدس یک  موفقیــت 

فرصت استثنایی برای تقریب مسلمانان است.

گفتمان شــیعه عقالنی اســت: »ما حکم به العقل حکم به الشــرع«  گفتمان دینی،  رویوران: در بحث 
کمتــر از جنبــۀ عقل گرایــی برخوردارنــد و بــه نوعی اخباری هســتند.  و عکــس آن. برخــی از مذاهــب 
گفتمان عقالنی  گفتمان به هم نمی رسند،  اخباری گری بین اهل سنت به شدت رواج دارد. این دو 
گفتمــان اخبــاری خیلــی بــا هــم قابل جمع نیســتند. هرچه اهل ســنت و تشــیع بیشــتر به ســوی  و 

کنند، امکان تفاهم و وحدت بیشتر می شود.  عقالنیت حرکت 

زورق: اهل جماعت و اهل سنت را نمی توان یکسان دید. پیروان سه مذهب حنفی شافعی و مالکی 
کثریت خاموش تاریخ اســالم را تشــکیل می دهند. اهل سنت فقط پیروان  اهل جماعت هســتند و ا
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احمد بن حنبل هســتند، و مقصود از ســنت هم ســنت ســیادت قریش اســت. اتفاقًا اهل جماعت 
کرد. اهل  بــا خلفــا درگیری هایــی هم داشــته اند و ابوحنیفه  در زندان هارون الرشــید از دنیــا رحلت 
جماعــت دوســتداران اهل بیت پیامبر هســتند، ولی به نفــع امامت موضع گیری صریــح نکرده اند. 
کرد، ولی  گفته اســت در هر شــرایط بایــد از خلیفه تبعیــت  کرده و  احمــد بــن حنبــل از خالفت دفاع 
کرد و محمد بن عبدالوهاب حکم تکفیر  بقیه را تکفیر نکرده است. ابن تیمیه بقیۀ مذاهب را تکفیر 

کرد.  را اجرا 
جمعیت مسلمانان جهان یک میلیارد و 850 میلیون نفر است. پیروان احمد بن حنبل در حدود 
30 میلیــون نفرنــد، شــیعه 300 میلیــون اســت. شــیعه اقلیــت معترض نســبت به وضعیــت موجود 
کّل جمعیت  بوده است. حنبلی ها به تبع ابن تیمیه و وهابیت و داعش مدافع خالفت هستند، ولی 

حنبلی ها 30 میلیون نفر است. بنابراین، همۀ مسلمانان جهان 
کثریت مطلق جمعیت دنیای اسالم حنفی ها با  سنی نیستند. ا
گرد امام  900 میلیون نفر حمعیتجهستند. ابوحنیفه خودش شا
گر  جعفر صادق؟ع؟ اســت، خودش معترض به خالفت اســت. ا
که زندانــش نمی کردند. اینکه در زندان  ابوحنیفــه معترض نبود 
خلفــا از دنیــا رفــت یــک واقعیــت اســت. او اصــاًل مدافــع خالفت 
نیســت! مــا بــه اهــل جماعــت و اهل ســنت بــا یــک نگــرش نگاه 
که این طور  می کنیــم، همــه را در یک قالــب می بینیم؛ در حالــی 
نیســت. اســتعمار هم همین را می خواهد، اســتعمار می خواهد 
مــا بگوییــم حنفی و مالکی و شــافعی و حنبلی یکی هســتند؛ اما 
گفت وگو  گر می خواهیم  این ها یکی نیستند، این اشتباه است. ا

کنیم.  گانه نگاه  کنیم باید این سه مذهب را جدا
از طــرف دیگــر، وحــدت دو نوع اســت: وحــدت حقیقــی و وحدت اعتبــاری. خطر مشــترک وحدت 
کــه راحت تــر بــه دســت می آیــد و راحت تــر هــم از دســت مــی رود. وحــدت حقیقــی  اعتبــاری اســت 
کــه دیرتــر بــه دســت می آیــد و دیرتــر هــم از بیــن مــی رود. مــا بایــد در راه هــر دو  وحــدت نظــر اســت 
کنیــم. کنیــم: هــم خطــر مشــترک را بشناســیم و هــم بکوشــیم نظــر مشــترک پیــدا   وحــدت حرکــت 
کل جهان اســالم تســری  دشــمن می کوشــد بــه وســیلۀ تبلیغــات و پــول، وهابیــت و تروریســم را به 
کــه روشــمند هــم هســت و از  کار ســازمان یافتۀ ایدئولوژیــک متکــی اســت  دهــد. وهابیــت بــه یــک 
پشــتیبانی تبلیغاتی هم بهره مند اســت. پشتش پول است. دیپلمات اسبق ایران در هند می گفت 
گر بــرای هر  کنیــد، ا کرده اســت. شــما حســاب  عربســتان4000 مدرســۀ وهابــی در شــبه قاره درســت 

اندیشــۀ امت و امامت باید 
دولت-ملــت  جانشــین 
شود.
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کرده باشــند، ســاالنه چهار میلیــارد و 800 میلیون دالر می شــود؛  ج  مدرســه ماهــی 100 هــزار دالر خر
بنابراین، پشت سر پروژۀ تکفیر و ترور، یک قدرت است نه یک حقیقت و نه دوایر دقیقًا اجتماعی.

که جهان  کنند  کردند تا یک چیزی را علم  کار  شیخ االسالم: بعد از پیروزی انقالب انگلیسی ها واقعًا 
کردند و این قدر سازمان دهی  که می بینید این قدر خرجش  سّنی جذب انقالب نشود. این ساختار 
دارد قبل از انقالب نبود. قبل از انقالب، در خود سعودی هم یک عده آدم پابرهنه و بیابانی و حرف 
که غرب یک  بی ربط بزن بودند. احســاس من این اســت و البته حرف خانم بوتو هم همین اســت 

کرده است. گسترده را در این زمینه اجرا  برنامۀ اساسی و 

زورق: غربی ها در افغانستان سوار موج جهاد شدند. وقتی ارتش شوروی وارد افغانستان شد، کسی 
که اصواًل وهابی نبود. او یک انســان افغانی حنفی تاجیک  مثل احمد شــاه مســعود وجود داشــت 
کتاب های دکتر شریعتی را خوانده بود و طرف دار انقالب  کند و  که می خواست از وطنش دفاع  بود 
اســالمی ایران بود. وقتی دیدند شــوروی از پِس حرکت افغانســتان برنیامد،  آمریکا، به عنوان تیغۀ 
دوم قیچی امپریالیســم، بر  موج مبارزات مردم افغانســتان سوار شد و حرکت مردم افغانستان را به 
کرد. افغان هــا می گویند برخی از اعضای احزاب پرچم و خلق  ســوی وهابیــت، تکفیر، و ترور هدایت 
که در مدارس  گذاشــتند به اضافۀ طلبه هایی  که مارکسیســت بودند ســبیل ها را تراشــیدند و ریش 
که در عراق برخی از بعثی ها داعشی شدند،  وهابی بودند به طالبان تبدیل شدند؛ یعنی همان طور 
در افغانســتان هم برخی از مارکسیســت ها طالبان شــدند. ما نباید این مســائل را به حســاب اهل 

جماعت بگذاریم.

کشــورها، بــا همدیگر  مؤمنــی راد: اعضــای اتحادیــۀ اروپایــی، به رغــم همــۀ اختالفــات بنیــادی بیــن 
کنند. این وحدت  کنند و به طور عملی به وحدت دست پیدا  توانستند در یک مقطع وفاقی ایجاد 
سیاســی بود، اقتصادی بود، اجتماعی بود، نظامی بــود، حقوقی بود. یکپارچگی حقوقی ای ایجاد 
که اآلن نمونه است. وقتی نگاه می کنیم، می بینیم به رغم اختالفات شدید بین این کشورها،  کردند 

توانستند به این وحدت برسند.
کنیم، اصاًل قابل مقایسه نیست. افتراق های  گر مشترکاتمان را ردیف  حال جهان اسالم را ببینیم. ا
کمان بســیار زیاد اســت. چرا آن ها به  که ما وجوه اشــترا آن ها یک فهرســت بلندباالســت، در حالی 

کردند؟ وحدت رسیدند و اتحادیه ای را ایجاد 
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زورق: در دهــۀ 70 یــک هیئــت از صدا و ســیما به ریاســت رئیس محترم وقت صدا و ســیما میهمان 
شــرکت زیمنس بود. این هیئت از ایران وارد اتریش شــد. میزبان از پای پلکان هواپیما هیئت را به 
هتل برد بدون آنکه اوراق هویت و وســایل شــخصی آنان بازدید شــود؛ ســپس آنان را از اطریش به 
 به آلمان برد بدون اینکه در فرودگاه ها از آنان اوراق 

ً
آلمان و از آلمان به اســپانیا و از اســپانیا مجددا

هویت خواســته یا وسایلشــان بازدید شــود. این نشــان می دهدکــه در اروپا یک نهــاد متمرکز وجود 
دارد، هرچند نماد آن متکثر است.

که  مؤمنی راد: به هر حال، جای مطالعه دارد. ما به ایتالیا رفتیم، ما را به مسجد مسلمان ها بردند 
که برای  کشورهایی  حتمًا شــاید دوســتان رفته باشــند: یک مسجد خیلی بزرگ آنجاست و لیســت 
گفتیم:  که این مســجد نیمه تعطیل اســت.  گفتند  کردند آنجا آمده اســت.  کمک  ســاخت مســجد 
کشــورهای مختلف هســتند نتوانســتند بر ســر اینکه این  که از  گفتنــد: »چــون هیئــت امنا  »چــرا؟« 
مســجد چگونه اداره شــود وفاق داشــته باشند.« این یک نمونه اســت. حاال در مقابل این، من در 
گفتم: »خیلی موفق هســتید در اینکه  آمریــکا در ایالت واشــنگتن به مســجد آقای ناهیدیــان رفتم، 
گذاشتیم و توانستیم اینجا موفق باشیم.  گفت: »ما روی مشترکات دست  کنید.«  همگرایی ایجاد 
کردیم.« البتــه می دانید آقای  مســلمانان از همــه جــا آمدند و مــا یک حرکت خیلــی خوب را ایجــاد 

ناهیدیان طرف دار انقالب اسالمی است. 
کنیم. من اآلن می خواهم از یک طرف  کار  که ما باید در این دنیــا چه  ایــن دو مــدل نشــان می دهد 
به موضوع وحدت و از یک طرف هم به ضرورت حمایت از نهضت های اســالمی بپردازم. شــاید در 
ابتدای امر تعارضی بین این دو دیده شود. در اینجا تعارض دو اصل پیش می آید. انقالب اسالمی 
از ابتــدای انقــالب تــا حــاال با ایــن تعارض ها مواجه بوده اســت. مشــی امام؟ق؟ هم مشــخص بود: با 
کم می کرد تا اصل دیگر از آن مرحله  گذاشتن یک اصل دیگر، یک اصل را حا کنار  اتخاذ یک اصل و 

کند.  گذر 
ما در تعامالت بین المللی کشورمان بر اساس اصولی رفتار می کنیم. در حقوق روابط بین الملل داریم 
که متخذ  کنــد. چند اصل داریم: اصــل دعوت  کشــورهای دیگر تعامل  کشــور اســالمی چگونه با  کــه 
از حرکــت پیامبــر خاتم؟ص؟ اســت، اصل امر به معــروف و نهی از منکر، اصل حمایت از مســتضعفان 
و محرومــان، اصــل احتــرام به قواعــد و قوانین بین المللــی، اصل مصلحت، اصل نفی ســبیل )که بر 
که امــام راحل چه قدر روی  کم می شــود(، اصل حفظ نظام. دوســتان مســتحضرند  اصــول دیگر حا
که  گر در موقعیتی باشیم  که اولویت دارد. ا که حفظ نظام اصلی اســت  کید داشــتند  این موضوع تأ
گرفته شــود و این اصل  که باید  کنیم، طبیعتــًا اصل حفظ نظام اســت  نتوانیــم هــر دو اصــل را اجــرا 
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کم اســت؛ اصل نفی  کم اســت. اصل حفــظ نظام یک اصل ثانویه اســت، ولی حا بــر اصــول دیگر حا
ســبیل هــم همین طــور و اصل مصلحت هم همین طور؛ لذا، در جاهایــی در حمایت از نهضت های 
که دوســتان می دانند،  آزادی بخــش از ابتــدای انقــالب تــا اآلن فــراز و فرودهایی داریــم. همان طور 
کند. در جاهایی هم طبیعتًا  کنار هم اجرا  که این دو اصل را در  تالش جمهوری اســالمی این بوده 

نتوانسته است. 
کار زیاد دارد و ما از این طریق می توانیم  کنم، چون جــای  ح  کردم طر که من فکر  ایــن بحثــی اســت 
گونه ای درست در نظاممان تصمیم بگیریم و منافع ما استیفا شود  که بتوانیم به  کنیم  روشی پیدا 

ج از جهان اســالم  کم اســالمی و جمهوری اســالمی در قبال جهان اســالم و هم خار که حا و وظایفی 
کنیم. دارد عملیاتی 

شــاه کرمی: وقتی ســیف اهلل داد فیلم بازمانده را ساخت و فیلم داخل ایران پخش شد، واقعًا نگرش 
کرد و از همه مهم تر اینکه احساســات  خیلی از ایرانی ها را نســبت به این مســئله روشــن تر و دقیق تر 

کثریت اهل تسنن در عراق طرف دار انقالب اسالمی هستند. ا
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کســانی تا آن موقع شــاید یک مقدار تردید داشــتند و موضع صریح به  گر  همه را خیلی برانگیخت. ا
که شاید قباًل به آن  این موضوع نداشتند، بعد از دیدن فیلم بازمانده به مظلومیتی شهادت دادند 
باور نداشــتند. من فکر می کنم این مســئله، مســئلۀ باور اســت. عرصۀ فرهنگ در این زمینه خیلی 

کارساز است.

کشورهای عربی تأثیرگذار است. که خیلی در  کار آقای سلحشور، یوسف پیامبر،  مهتدی: یا 

شاه کرمی: نمونه های آن را می توانیم به صورت حساب شده ببینیم. مثاًل خوِد صهیونیست ها فیلم 
کردند و با تزریق سرمایه  ده فرمان را ساختند و بعد این خّط مشی را ادامه دادند و در هالیوود نفوذ 
که  کردند  و با سرمایه  گذاری های حساب شده دستگاه تولید محصول رسانه ای در هالیوود را وادار 
کند تا این ها به نحوی روی قلب و فکر و اندیشۀ آدم ها در سراسر دنیا  محصوالت درجۀ اولی تهیه 
که این ها دنبال  اثر بگذارند. مثال اخیر فیلم پیانیســت اســت. هیچ جایی اشارۀ مستقیم نمی کند 
یک سری منافع هستند؛ یک خانوادۀ یهودی را خیلی دور از ماجراهای سیاسی و معادالت قدرت 
گر تداعی می شود  که در ذهن تماشا نشان می دهد؛ ولی وقتی فیلم تمام می شود، ماحصل چیزی 
گاه در ذهن  کــه چه قــدر به این هــا ظلم شــده و چه قدر مظلــوم واقع شــده اند و ناخــودآ ایــن اســت 

بیننده نسبت به یهودیت یک مقدار ترحم ایجاد می شود. 
من فکر می کنم باید به این سمت آمد. از طریق محصوالت فرهنگی کار کرد و به موازات آن نشست ها 
کشــور خودشــان ارتباط هایی دارند و تأثیرگذارند. به  که هرکدام در  و تالش هایی با افرادی داشــت 
کارهای حساب شــده بر مبنای پژوهش و طراحی اســتراتژیک شــکل بگیرد و  موازات آن، این طرف 
کوتاه مدت یا میان مدت یا  که هســت یک برنامۀ  کار شــود. آن وقت می شــود براســاس آن اهدافی 
که خیلی  کنند. واقعًا یکی از راهکارهایی  درازمدت ترسیم شود و با این ابزار مؤثر به آن دست پیدا 
که روی  کند را این می دانم  اساســی می تواند به بخش عمدۀ اهداف در زمینۀ وحدت دســت پیدا 
که در این  کســانی هستند  کشــور این توانایی ها را داریم،  کار شــود. ما در  یک ســری نقاط مشــترک 

کنند. زمینه می توانند خیلی خوب عمل 

کردند. می خواســتم یک  کاظــم زاده: جنــاب آقــای دکتر مؤمنــی راد به یک تجربــۀ بین المللی اشــاره 
کنم. شاید یک مقدار با بحث  که در جهان پیاده شده، باز  مقدار این تجربه را، به عنوان تجربه ای 
که همگرایی نامیده شده است استفاده  ما تفاوت داشته باشد، ولی به هر حال می شود از ادبیاتی 
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کار  کتاب های بسیاری نوشته شده و این نظریه ها در تجربه به  کرد. این ادبیات بســیار غنی اســت: 
گرفته شده اند. ممکن است نقدها یا آسیب هایی هم باشد، اما هنوز ادامه دارد.

کند و حتی برخی  کمک  که شاید بتواند در سازوکارهای اجرایی  من در این ادبیات چند نکته دیدم 
که هر روز  کاشتند  کردند و بذری  که چرا آن ها به این موفقیت دست پیدا  کند،  از آسیب ها را روشن 

درختش دارد تنومندتر می شود، ولی ما هنوز در نقطۀ اول هستیم. 
که  گســترده  گســترده، بی اعتمادی های  ببینیــد، آن هــا با آن تجربه های تلخ تاریخی، درگیری های 
کنیم.« حتی در  کار را از مسائل غیر حساس شروع  که »ما باید  گفتند  بین اروپاییان وجود داشت، 
کنیم؛ چون مسائل سیاسی-اقتصادی تعارضات  که »برویم از مسائل فنی شروع  گفتند  نقطۀ اول 
گذاشــتند؛ منتها به  خــاّص خــودش را دارد و نتیجــه نمی دهــد.« بنابرایــن، پایۀ همــکاری را از آنجا 
گر در  که این ارتباط ا گفتند  مرور به دامنۀ بحث افزودند. اینجا بحث ســرریز )انباشــت( پیش آمد. 
یک حلقه باشــد، این حلقه به حلقه های دیگر هم ســرایت می کند. به هر حال، این تجربه تا اآلن 
که از زغال و فوالد شــروع  نتیجه داده و به عنوان یک نماد اســتمرار دارد. بحث دیگر آن ها این بود 
که رمز موفقیت اتحادیۀ اروپایی همان یک  کردند. من در جمع بندی خودم به این نتیجه رسیدم 
که اصاًل از دل فلســفۀ اســالمی بیرون  کردند  که آقــای دکتر در ابتدای بحث ارائه  اصــل فلســفی بود 

کثرت.  کثرت در عین وحدت و وحدت در عین  آمده است، من در جاهای دیگر ندیدم: اصل 
که از یک نقطه با حساســیت پایین تر  کرد. درســت اســت  اروپا این اصل را به خوبی در عمل پیاده 
گسترش داد: در یک زاویه همگرایی اقتصاد  کرد، اما این را به سرعت به شاخه های مختلف  شروع 
کرد باال و پایین  کــرد، در یــک زاویه فرهنــگ را و در یک زاویه ارتباطات را؛ بعد حتی ســعی  را دنبــال 
کردند ســریع  کردند، ولی ســعی  که ابتدا دولت ها این تفاهم را  را به هم پیوند دهد. درســت اســت 
کنند و ملت ها را به هم پیوند دهند. ما شــاید از این بســترها خیلی اســتفاده  از بدنه هم اســتفاده 
که اآلن شــبکه های اجتماعی  نکردیــم. شــاید از ایــن به بعــد، به خصوص بــا توجه به فرصت هایــی 
گذشــته، نبوِد  کرد. در  که بتوان از این ظرفیت ها اســتفاده  کرده انــد، یک راه حل این اســت  ایجــاد 
کنیم؛ ولی با این ظرفیت های  این ها باعث می شد ما فقط با قشرهای خاصی از افراد ارتباط برقرار 
کــه وجــود دارد، خیلــی راحت با یک مدیریت ســاده، می تــوان با میلیــون نفر مخاطب  گســترده ای 
کرد. شــاید بتــوان به خیلی از ســؤاالت آن ها پاســخ داد. به نظر من  در دنیــای اســالم ارتبــاط برقرار 

فرصت های نوینی ایجاد شده است. 
گفته می شود هیچ کس  که در ُبعد عرفانی و دینی  کثرت، می دانید  در بحث فلسفۀ وحدت در عین 
کند. مــا اآلن مولوی را فقط بــه عنوان یک  بــه خوبــی مولوی نتوانســته این موضــوع را جمع بندی 
که با استناد  کردیم؛ در حالی  شــاعر می شناســیم و از ظرفیت او بیشتر برای ادبیات فارسی استفاده 
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کثــرت در عین وحــدت، به نظر مــن او می توانســت یک حلقۀ  کثرت و  بــه فلســفۀ وحــدت در عیــن 
گفت وگوی دینی باشــد. من تا اآلن ندیده ام از این ظرفیت استفاده شود؛  وصل برای پیشــبرد یک 
کــه برای ما محترم اســت برای اهل جماعت و اهل ســنت هم  کــه ایشــان به همان اندازه  در حالــی 
کنند. که می دانم( محترم است و حتی ترک ها می خواهند او را به نام خودشان مصادره  )تا جایی 

که در ســایر شــاخه های علوم انسانی وجود دارد استفاده  گر بخواهیم از ظرفیت های مشــابهی  باز ا
که در روابــط بین الملل ادبیات غنی دارد و مشــابه آن  کنیــم، بــه نظرم می شــود از همــان همگرایی 
کــرد. اآلن ما می دانیم چه همگرایی باشــد، چه  ادبیــات در روان  شناســی هم وجود دارد اســتفاده 
که به هم  اتحاد باشد، هر دو به پیش نیاز مهمی به نام اعتماد نیاز دارند. آدم ها و دولت ها تا زمانی 
کنند. خوِد این اعتمادســازی پروســۀ  اعتماد نداشــته باشــند نمی توانند سیاســت همگرایی اتخاذ 
کــه بایــد بــه صورت روندی آهســته و پیوســته دنبــال شــود. در این بخش  پیچیــده ای را می طلبــد 
کــه اهمیت ایــن بحث- از جامعه شناســی یــک ادبیــات بســیار غنــی وجــود دارد. حتــی من دیدم 

که اساســًا می گوینــد از اعتمــاد به مثابۀ ســرمایۀ  به خصــوص در شــرایط امروز-بــه قــدری باالســت 
کشــور و جامعه و حتی یک فرد میزان  اجتماعی یاد می شــود. اآلن می گویند باالترین ســرمایۀ یک 
گر سرمایۀ اجتماعی  کرده، نه میزان سرمایۀ مالی و پولی؛ چون می گویند ا کسب  که  اعتمادی است 
گر آن نباشــد، ایــن هم ممکن  موجــود باشــد، ســرمایۀ مــادی را هــم به دنبــال خود می کشــد؛ ولی ا
گر ما بخواهیم به وحدت و همگرایی برســیم، مســتلزم طی فرآیند  اســت از دســت برود. بنابراین، ا

اعتمادسازی هستیم. 
که هیچ اختالفی هم در مورد آن ها نیست و برای همه اهمیت  در اسالم خیلی از نکات وجود دارد 
ح  و ضــرورت دارد. یک مثال اقتصاد اســالمی اســت. اآلن در جامعۀ ما بحــث ربا برای خیلی ها مطر
که می گیریم رباست یا اینکه با ربا تفاوت دارد. هیچ کس هم تا اآلن نتوانسته  که آیا این سودی  است 
که ربا نیســت. مــا در این موارد می توانســتیم نشســت هایی با اهــل جماعت و  کنــد  درســت تبییــن 
که در  کنیم و با اعتمادی  گفت وگوها را از آنجا شروع  کنیم،  کار را از آنجا شروع  سنت داشته باشیم، 

این بحث ها پیش خواهد آمد بحث  را به موضوعات دیگر بکشانیم.


