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أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

»الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع األنبیاء و 
المرسلین و األئمة الهداة المهدیین و فاطمة الزهراء سیدة 

نساء العالمین بهم نتولی و من أعدائهم نتبرء الی الله«.
مقدم شــما علما، فضال، اساتید، نخبگان و فرهیختگان 
را گرامــی می داریــم. محور ســخن در ایــن محفل وزین 
علمی، تبییــن برنامه های علمی و عملی یــک قرنه امام 
راحل)قدس سره( است. یک قرن قبل، این مرد الهی هم 
زمان با تأسیس حوزه علمیه به برکت وجود مبارک آیت الله 
العظمی حائری)رضوان الله تعالی علیه( وارد حوزه قم شد. 
این حوزه سابقه یک قرنه دارد، گرچه قبل از این هم در قم 

حوزه بود و بزرگانی از اینجا برخاستند.
سّر اینکه مرحوم امام)رضوان الله تعالی علیه( در این یک 
قرن شــکوفا شــد و در این یک قرن کار چند قرن را انجام 
داد، چون هر بیانش »یک شبه ره صد ساله می رفت«و هر 
قلمش »یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود«؛کاری 
کــه در طی بیش از ده قرن نشــده بود به وســیله این مرد 
بزرگ الهی انجام شد، سّرش این است. برخی ها دست و پا 
دارند چشم و گوش دارند و از آنها بهره نمی برند؛ برخی ها 
بهره های علمــی می برند اما بهره هــای عملی نمیبرند؛ 
برخی ها بهره های عملی می برند اما از فیض و فوز علمی 
محروم اند. آنها هم که از فیض علمی بهره می برند گاهی 
تک ُبعدی اند در یک رشــته یا دو یا ســه رشــته جامع اند؛ 
برخی ها جامع اند و جمع بین معقول و منقول کرده اند اما 
جمع بین معقول و منقول و مشهود نکرده اند؛ آن که جامع 
بین معقول و منقول و مشهود باشد نیز گاهی ضعیف جمع 
کرد یعنی جمع کرده است اما به نحو جمع مکّسر نه جمع 
سالم! آن که بین عقل و نقل و شهود، جمع تام و جمع دقیق 

کرد، از او به عنوان اینکه جمع سالم دارد یاد می کنند.
امام امت)رضوان الله تعالی علیه( بین معقول و منقول و 
مشهود جمع سالم کرد، بین علم و عمل جمع سالم کرد، 
بین اندیشه و انگیزه جمع ســالم کرد. آنچه را می فهمید 
درســت می فهمید، آنچــه را عمل می کرد درســت عمل 
می کرد؛ نه علمش از عمل معزول بود و نه عملش از علم. 
جامع بین علم و عمل بود به جمع سالم، جامع بین عقل و 
نقل و شهود بود به جمع سالم، جامع بین سیاست و درایت 
و مدیریت و فقاهت بود به جمع سالم، لذا _ به لطف الهی_ 

نقصــی در برنامه های علمــی و در برنامه های عملی این 
بزرگ مرد الهی دیده نشد.

رازش این است که او شاگرد ابراهیم خلیل بود.
ابراهیم خلیل )علی نبینا و آله و علیه الصالة و علیه السالم( 
را قرآن کریم صاحب دل، صاحب دســت و صاحب چشــم 
معرفی کرد؛ فرمود این خلیل من، پدر شماســت، شــما 
فرزندان این خلیل هستید، می توانید دست داشته باشید 
می توانید چشم داشته باشید می توانید دل داشته باشید. 
آن دل را اگر کســی داشت می شود صاحب دل، آن دست 
را اگر کسی داشت می شود صاحب دست، آن چشم را اگر 
کسی داشت می شود صاحب چشم. اگر خدا خلیل حق را 

پدر ما نامید، امام راحل فرزند راستین خلیل حق شد.
خــدا ابراهیم خلیل را و برخی از انبیــای ابراهیمی را به 
ْبصاِر«اند؛ 

َ
ْیدی َو اأْل

َ
وِلی اأْل

ُ
این وصف می ستاید که اینها »أ

همان گونه که اینها »اولوا االلباب«اند یعنی صاحب دل اند، 
اینها دســت دارند، اینها چشم دارند. آن که تبر می گیرد و 
بتها را ریز ریز می کند او دســت دارد، آن که کارد می گیرد 
کــه فرزنــدش را قربانی کند او دســت دارد، پســرش که 
برای قربانی شدن حاضر اســت او دل دارد؛ او صاحب دل 
اســت نمی لــرزد، او صاحب چشــم اســت نمی لــرزد، او 
ْیدی َو 

َ
وِلــی اأْل

ُ
صاحب دســت اســت نمی لرزد؛ فرمود:»أ

ْبصــاِر«. آنها در بخش های قلب »اولــوا االلباب«اند، در  اأْلَ
بخش های علمی»اولوا االلباب«اند، در بخش شهود »اولوا 
االلباب«اند، در بخش تعقالت »اولوا االلباب«اند و در بخش 

ْیدی«اند دست دارند.
َ
وِلی اأْل

ُ
عمل »أ

آن کــه نمی لــرزد و در درایــت، شــبهه ای در او راه پیــدا 
نمی کند مثل امام راحل، می شود لبیب، صاحب دل، دل 
دارد و آن که قلم به دســت می گیرد، بعــد از حوادث تلخ، 
اعالمیه می دهد و فرمانی می دهد، او دســت دارد و آن که 
این صحنه را نگاه می کند و دقیقًا بررسی می کند او چشم 
دارد. اینکه فرمود انبیای ابراهیمی دســت دارند یعنی در 
مبارزه با ُبت اهل تبر هستند، در مبارزه با ُبت اهل قلم اند؛ 
امام راحل)رضوان الله تعالی علیه( از نمونه های شاگردان و 
ْبصار«.

َ
ْیدی َو اأْل

َ
وِلی اأْل

ُ
فرزندان خلیل حق بود که فرمود: »أ

ْم َلُهْم 
َ
ْرُجٌل َیْمُشوَن ِبها أ

َ
 َلُهْم أ

َ
درباره بت بی روح فرمود: »أ

ْیٍد َیْبِطُشوَن ِبها«، این بت است، آن کسی که دستی ندارد 
َ
أ

کاری بکند، پایی ندارد که جایی برود، یک بت جامد بسته 
اســت؛ اما امــام راحل در هر زمینه ای کــه الزم بود هم در 

مطالب علمی قلم زد هم در مطالب عملی فریاد زد. هم آن 
دل را و هم این چشم را و هم این دست را خدا ستود و به ما 
بیُکْم ِإْبراهیَم«؛ شما هم مانند پدرتان دست 

َ
َة أ فرمود: »ِملَّ

داشته باشید، شما هم مانند پدرتان چشم داشته باشید. ما 
به پدرتان که ابراهیم خلیل است دل دادیم، او اهل شهود 
ْرِض «؛او 

َ
ماواِت َو اأْل بود: »َکذِلَک ُنری ِإْبراهیَم َمَلُکوَت السَّ

باطن عالم را دید شما نگاه کنید بلکه ببینید.
مســتحضرید همانطوری که در فارسی بین دیدن و نگاه 
کردن فرق است، در عربی نیز بین نظر و رؤیت فرق است؛ 
فرمود او دید شما نگاه کنید بلکه ببینید. در سوره »اعراف« 
و در ســوره »انعام« این دو بیان هســت؛ در یک جا درباره 
ماواِت  خلیل حق فرمود: ﴿َو َکذِلَک ُنری ِإْبراهیَم َمَلُکوَت السَّ
 َو َلْم َیْنُظُروا 

َ
ْرِض ﴾ که رؤیت اســت، درباره ما فرمود: ﴿أ

َ
َو اأْل

ْرض  ﴾؛چرا آســمان ها را نگاه  ــماواِت َو اأْلَ فی  َمَلُکوِت السَّ
می کنید؟ چرا زمین را نگاه می کنید؟ چرا آســمان آفرین 
را نگاه نمی کنید؟ چرا زمین آفرین را نگاه نمی کنید؟ چرا 
ملکوت آسمان را نگاه نمی کنید؟ منجم شدن کار سختی 
نیست، هیوی شدن کار سختی نیســت، ملکوت عالم را 
دیدن مهم است؛ فرمود چرا درباره ملکوت فکر نمی کنید؟

او اهل رؤیت بود شــما اهل نظر باشــید؛ این نظر مقدمه 
رؤیت است؛ شما هم فرزند خلیل حق باشید، در ملکوت 

نظر کنید بلکه ببینید.
 امام راحل هر قدمی که برداشت »یک بیت از این قصیده 
به از صد رساله بود«، هر قدمی که برداشت »این طفل یک 
شبه ره صد ساله می رود« که امیدواریم حشرش با صدیقین 

و صالحین باشد حشرش با انبیای الهی باشد! 
ما در نیایش ها می گوییم: »و الحقنا بالصالحین«ولی امیر 
ما علی بن ابی طالب)صلوات الله و سالمه علیه( فرمود اگر 
می خواهی این دعایــت که گفتی »و الحقنا بالصالحین« 
مستجاب شود، »تخففوا تلحقوا«؛ سبکبار شو تا به صالحین 

ملحق شوی.
امیدواریم خدای ســبحان روح مطهر امــام راحل و همه 
شهدا و علما و صلحا و صدیقین را با انبیای الهی محشور 
بفرماید! رهبر معظم ما،  نظام ما، مسئولین ما و مردم ما را 
مشمول عنایت ویژه ولی عصر)ارواحنا فداه( قرار بدهد و 
این نظام الهــی را به ظهور حضرت ختمی امامت متصل 

بفرماید!
»غفر الله لنا و لکم و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته« 

پیام آیت اهلل العظمی جوادی آملی به نمایشگاه »حضور صد ساله خورشید«

امام خمینی فرزند راستین ابراهیم خلیل بود

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 501 | شنبه 28 خرداد 1401



4

»قل انمــا اعظکم بواحــدة أن تقوموا للــه مثنی و 
فرادی«

قبل از آغاز سخن از آنجا که هنوز در فضای شهادت 
ششمین امام و پیشوا وجود مقدس امام صادق )ع( 
قرار داریم این مناسبت را محضر همه شما اساتید، 
بزرگان، آیات، حجج و فرهیختگان تســلیت عرض 

می کنم. 
از اینکه امروز این توفیق یافت شد که در آستانه سی 
و سومین سالگرد ارتحال حضرت امام و در ایامی که 
نزدیک به صدمین سال هجرت حضرت امام به حرم 
اهل بیت قم المقدسة است در اینجا حضور پیدا کنم 
و چند دقیقه ای عرض ادب و ارادت کنم خدا را بر این 

نعمت سپاسگزاریم.
از همه دست اندرکاران این همایش و جلسه، یادگار 
حضرت امام و همه کســانی که سهمی در برگزاری 
این جلسه دارند و دفتر تبلیغات اسالمی الزم می دانم 

تقدیر و تشکر کنم.
فلسفه برگزاری چنین نشستی آن هم با فاصله تقریبًا 
یک هفته به سالگرد رحلت امام که ان شاء الله در روز 
چهاردهم خرداد مانند سال های گذشته به استثنای 
این یکی دو سال گذشته به خاطر شرایط کرونا، رهبر 
فرزانه انقالب شــرائط ایجاد نشــد که در کنار مرقد 
شــریف حضرت امام افاضه فیض کنند و هر ساله با 
یک رویکرد جدیدی از ابعاد شخصیتی امام با مردم و 
جهان سخن بگویند.امسال خوشبختانه این فرصت 
فراهم آمده و در حقیقت این همایش امروز ما پیش 
درآمدی است برای آن جلسه با شکوه در کنار مرقد 

حضرت امام.

در آغاز جلســه از بیانات حکیم فقیه وارسته مرجع 
عالیقــدر حضــرت آیت الله العظمی جــوادی آملی 
حقیقتًا بهره بردیم. کلمات نغز، زیبا و دلنشــین؛ و 
حق سخن را در باره امام ولو در فرصتی که من دیدم 

نزدیک به 11 دقیقه به خوبی ادا کردند. 
حاال بعد از آن بیانات ارزشــمند و واال و آن آثاری که 
شما خواهید دید که هم موسوعه نوشتاری حضرت 
امام در پنجاه جلد، آن شرح ها و تعلیقات ارزشمند بر 
کتاب گرانسنگ »تحریر الوسیلة« و همچنین تبیین 
و توضیح کتاب هــای عرفانی حضرت امام، شــاید 
صحبت ما خیلی جا نداشــته باشد ولیکن چاره ای 
نیســت که چند دقیقه ای تصدیع محضرتان داشته 

باشم و به نکاتی اشاره کنم.
این آیه ای که در آغاز ســخن بحث کردم شناسنامه 
قیام امام است »قل انما اعظکم بواحدة أن تقوموا لله 
مثنی و فرادی«؛ یعنی همانگونه که خدای متعال به 
پیامبر فرمود: »قل انما اعظکم بواحدة« ، بارها و بارها 
در بیانات امام و جمالت زیبا و دلنشین، امام تمسک 
به این آیه می کردند؛ به صــورت جمعی، به صورت 

فردی قیام برای خدا. 
شاید مقصود از قیام »بصورت فردی« یعنی مبارزه 
با خویشتن خویش از نظر نفس اماره، و معنای »قیام 
همگانی« در مقابل سلطه مستکبران و شیطان های 
زمان. قیــام برای خدا، و اگر بخواهیم تعبیر دیگری 
از قــرآن پیدا کنیــم همان آیه »الذیــن جاهدوا فینا 
لنهدینهم سبلنا« یعنی کسانی که در راه ما و برای ما 
و کسانی که هدفی جز ما ندارند »لنهدینهم سبلنا« 
و آدم احســاس می کنــد که در دنیا هــم آثار چنین 

مجاهدی دیده می شود و هم در آخرت برای چنین 
انسان هایی آن آثار دیده می شود. 

جهاد معنای وسیع و گسترده ای دارد، اما همه جا 
آن جهــاد مورد رضایت خدا نیســت، جهادی مورد 
رضایت خداســت که »فینا« باشــد یعنی برای خدا 
باشد. معروف این است که می گویند جهاد بر دو قسم 
است: یک جهاد اصغر و دو جهاد اکبر؛ معروف این 
اســت، البته جهاد کبیر هم در فرمایشات سال های 
گذشته رهبر انقالب با استفاده از این آیه کریمه: »َفال 
ُتِطِع الکاِفریَن َوجاِهدُهم ِبِه ِجهاًدا َکبیًرا«که به وسیله 
قرآن جهاد انجام بدهیــد که همان جهاد فرهنگی 
اســت، منتها در کلمات بعضی از بزرگان و عرفا من 
دیدم تعبیر جالبی به کار برده بودند، آنجا سخنی از 
جهاد کبیر مطرح نکرده بودند به »جهاد اصغر« اشاره 
کرده بودند و به »جهاد اوسط« اشاره کرده بودند و به 

جهاد اکبر اشاره کرده بود. 
گفته اند آنچه جهاد اکبر نامیده می شــود حقیقتًا 
جهاد اوســط اســت و جهاد اصغر یعنی رویارویی با 
دشــمنان، و جهاد اکبر یعنی مبــارزه با نفس و یک 
نوع ساخته شدن انسان و مبارزه با نفس اماره که در 
حقیقت انســان یک انسان ارزشی بشود در پیشگاه 

پروردگار عالم. 
امــا آن جهادی که به عنوان جهاد اکبر هســت این 
به عنوان جهاد اوســط. اما آنچــه که به عنوان جهاد 
اکبر مطرح اســت یعنی این که انســان دل به عقل 
نبندد، دل به برهان نبندد، بلکه انسان به جای اینکه 
بیاندیشد عاشق بشود، عشق بورزد به ذات پروردگار 

عالم. 

سید هاشم حسینی بوشهری:

انقالبی بودن را از امام بیاموزیم
امام خمینی عارفی واصل، حکیمی متأله، فقیهی جامع الشرائط، تجسم ارزش های اخالقی و احیاگر دین و معنویت انسان معاصر است

نگاهی به نمایشگاه حضور صدساله خورشید
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اگر انسان از مرتبه عقل عبور کرد از مرتبه استدالل و 
اجماع عقلی عبور کرد و به مرحله عشق رسید آن به 

عنوان جهاد اکبر است.
پس جهاد اصغر مبارزه با دشــمن بیرونی اســت و 
جهاد اوســط مبارزه با نفــس، و جهاد اکبر یعنی در 
گیر و دار استدالل و برهان باقی نماندن و در حقیقت 

انسان بشود عارف واصل.
و جالب این اســت که حضرت امام ما معتقدیم هر 
سه مرحله جهاد را به خوبی دارا بودند؛ هم در جهاد 
اصغر که رویاروی جبهه استکبار »و الکفر مّلة واحدة« 
و هم جهاد اوسط سالیانی مبارزه با نفس و ریاضت و 

از آن پختگی و صالبت و جز کار برای خدا نکردن.
نقل می کنند عالمی بزرگ از همدان آمده بود به قم. 
برادر این عالم در همدان به قول ما سینه چاک حضرت 
امام بود و در دوران مبــارزات، خودش را وقف حضرت 
امام کرده بود. به امام پیشــنهاد دادند مناســب است 
شــما دیداری از این برادر این عالم داشــته باشید آنجا 
در همدان برای شــما همه چیز را گذاشته است. امام 
فرموده بود حالم مناسب نیست اما برای آمدن آن طوری 
نیست که حالم مناسب نباشد اما نمی آیم چون کار برای 

خدا انجام گرفته پاداشش را از آنجا خواهد گرفت.
امام ما را جمع کرد در دوران کوران مبارزه. می خواهم 
یک جمله به شما بگویم و آن جمله این است که اگر 
شما برای من می خواهید کار کنید و انتظار پاداش و 
اجر از من دارید مطمئن باشید از جانب من پاداشی 
به شما نخواهد رسید. من سعی می کنم برای خدا کار 

کنم شما هم برای خدا کار کنید.
ببینید سیاست مداران عالم چگونه عمل می کنند 
انسان هایی که هم در بعد سیاسی پیشتازند و هم در 
بعد اعتقادی پیشتازند هم در بعد رفاهی پیشتازند. 
محبوب دل ها هســتند. سیاســت مــداران عالم از 
کوچکترین فرصت بــرای انتقال پیامشــان آن هم 
در جهت رســیدن به هدف استفاده می کنند. خدا 
رحمت کند حاج احمد آقا را می فرماید مستقیما پیام 
امام را از محل استقرار امام در فرانسه به دنیا مخابره 
می کردند. من کنار امام نشسته بودم. حضرت امام از 
من سوال کرد وقت ظهر رسیده است؟ گفتم بله آقا! 
وقت ظهر رسیده است، یکباره سخن را قطع کرد. در 
مقابل صد دوربین، آن هم این فرصت برای رساندن 

پیام، فرمود: وقت نماز است باید به نماز برسم
و انســان به یاد وجود مقدس علی بن موسی الرضا 
و امیر المؤمنین می افتاد. علی ابن موسی الرضا گرما 
گــرم مبارزه با ملحدین و صاحبان فکر آن روز در اوج 
بحث که نزدیک بود که بحث به نتیجه برســد وقت 
اذان شــد امام فرمود: »نذهب و نرجــع« می رویم و 
بر می گردیم. گفتند: آقا وقت نتیجه گرفتن اســت 

بحث را تمام کنید. فرمود: »نذهب و نرجع«.
امیر المومنین در گرما گرم جنگ )در جنگ صفین( 
به آســمان نگاه می کنــد. به آقا می گویند دشــمن 
جلوی شماست چرا به آسمان نگاه می کنید؟ فرمود 
می خواهم نگاه کنم آیا وقت زوال فرا رســیده است 
تا نمــاز بگزاریم؟ موقعی که به حضــرت می گویند 
وقت نماز فرا رسیده، حضرت خودش را آماده برای 
نماز می کند می گویند دشمن دارد می جنگد با ما؟ 
حضرت علی علیه السالم فرمود: »علی ما نقاتل؟ انما 

نقاتل علی الصالة«.
فرزنــدش روح الله همین مســیر و راه را طی کرد و 

مصاحبه را پایان نایافته ترک کرد و به نماز ایستاد. 
این چهره ماندگار و معنوی شخصیت حضرت امام 
است که اگر توصیف کنم اینگونه باید توصیف کنم: 
عارفی واصل، حکیمی متأله، فقیهی جامع الشرائط، 
تجســم ارزش های اخالقی، مجدد و احیاگر دین و 
معنویت انسان معاصر، بزرگ شخصیتی که همواره 

نام و یاد او از خاطره ها نخواهد رفت. 
من به مبارزان و انقالبیون عرض می کنم که انقالبی 
بودن را اینگونه بیاموزیم. کسانی که گاهی در عرصه 
مبارزه و جهاد قدم بر می دارند از حوزه بحث و تحقیق 
و پژوهش باز می مانند، اما شخصیتی خود ساخته 
اوال، از نظر علم به مراتب عالی علم رسیدن ثانیا، در 
تبعید کتاب نوشتن ثالثا و به عنوان یک چهره مبارز در 
مقابل تمام دنیای کفر ایستادن، این نماد واقعی یک 

چهره انقالبی است و آن کسی غیر از امام نیست. 
این جمع بزرگواری که امروز حضور دارند حضرات 
آیات، حجــج، فضال،بزرگان و اهــل فکر و فرهنگ 
آمده انــد به امــام ایــن جملــه را بگویند: امــام! تا 
چشــمانمان را روی هم گذاشتیم ســی و سه سال 
گذشت از ارتحالت، ولی آمده ایم با تو پیمان ببندیم و 

هم در سالگرد ارتحالت کنار مرقدت. 
بزرگ مردی که ســخن گفتن درباره او در این فرصت 
محدود حقیقتًا کاری سخت و دشوار است. اجازه بدهید 
همان جمله ای که ابوالعال معری در مورد سید مرتضی 

علم الهدی گفت، من هم اینجا خطاب به امام بگویم:
 لو جئته لرأیت الناس فی رجل

 والدهر فی ساعة واالرض فی دار
 ســید مرتضی آن روز و روح الله ما امروز، موقعی که 
نزد او بیایی کل مردم را در یک فرد می بینی، او چهره 
مجســم بشریت اســت. کل روزگار را در یک ساعت 
کنار او نشســتن، کل کره هســتی را در خانه او می 
بینی؛ خانه جمارانش و فضای معطر. این است امام 

ما و این است جایگاه او .
جالــب این اســت کــه در رابطه با دعــای حضرت 
ابراهیم، حضرت اســتاد عالمه جوادی آملی تعبیر 
جالبی مطرح کردند، نــام حضرت ابراهیم تقریبًا از 
آغاز سخن تا پایان سخن یک انطباقی بین ابراهیم 
زمــان مــا، ابراهیم بت شــکن مــا و ابراهیم خلیل 
الرحمان که به مقام خلت رسید. یک خواسته دارند 
حضــرت ابراهیــم و من فکــر می کنم کــه گویا این 
خواسته، خواسته حضرت روح الله است: )َربِّ َهْب 
اِلِحیَن * َواْجَعْل ِلی ِلَســاَن  ْلِحْقِنی ِبالصَّ

َ
ِلی ُحْکًما َوأ

ِصْدٍق ِفی اآلِخِریَن(
هم حکمت نظری را از خدا می خواهد، هم حکمت 
عملی را از خدا می خواهد َربِّ َهْب ِلی ُحْکًما دانشی 
به من بده که بتوانم بین حق و باطل جدا کنم. خوب 
جایگاه حق و خوب جایگاه باطل را بشناسم. حکمت 
عملی را به من بده و من را در جرگه صالحان قرار بده و 
جالب این نکته سومی است که از خدا می خواهد بلکه 
ماندگار تاریخ باقی خواهد ماند همانطور که ابراهیم 
مانــدگار خواهد مانــد )َواْجَعْل ِلی ِلَســاَن ِصْدٍق ِفی 
اآلِخِریَن( همیشه یاد من و نام من بر زبان ها باشد. گویا 

این دعا و این خواسته از خدا در زمان ما تکرار شد. 
خمین کجا؟ عراق کجا؟ قم کجا؟ حاج شیخ کجا؟ 
بهره مندی از استاد بزرگش مرحوم شاه آبادی کجا؟ 
این شــخصیت در حــوزه آن روز هنوز قدم به میدان 
مبارزه نگذاشــته بود، در حضــور آیت الله بروجردی 

چهره برجســته بود و هرگاه او وارد مجلسی می شد 
حقیقتا نگاهی که به او می شد، رفتاری که از او دیده 

می شد با دیگران متفاوت بود.
امــام زمانی که ســید جوانی بود به دیــدن مرحوم 
کاشانی رفته بود. بعد از اینکه گفتگویی انجام شده 
بود بعد از رفتن امام، مرحوم آیت الله کاشانی فرموده 
بودند: اگر امیدی به آینده باشد به این سید است. اگر 
احیاگری باشد این سید است؛ یعنی کسی که با او 
نشست و برخاستی داشت افق روشن و آینده او را در 

چهره زیبا و روحانی او مشاهد می کرد. 
ایــن ویژگــی حضــرت امام ماســت، پدر شــهید؛ 
فرزندش حاج آقا مصطفی شهید، نه تنها مصطفای  
او شــهید شد بلکه او فرزندان شــهید فراوانی دارد، 
همه آن شهدا فرزندان امام محسوب می شوند، تمام 
شهدای دوران دفاع مقدس و شهدایی که در سراسر 
دنیا به عشق امام به شهادت رسیدند، فرزندان شهید 

امامند. 
این جایگاه عزیز و عظیم امام است. او تنها در فقه و 
اصول پیشتاز نیست، او تنها در فلسفه پیشتاز نیست، 
او تنها در عرفان پیشتاز نیست، من نگاه کردم توی 
این حوزه! امروز ما باید ببینیم، نگاه کنیم، در سن 23 
سالگی تا 30 سالگی یک اثر عرفانی بزرگ »مصباح 

الهدایة الی الخالفة و الوالیة«. 
طالب و فضالی ما عالوه بر درس استکبار ستیزی 
و مبارزه با دشــمن و ادامه راه انقالب در ســایه رهبر 
بــه عنوان خلف صالــح او، باید بیاموزنــد این حوزه 
جای تحصیل اســت، جای تعلیم است، جای تعلم 
اســت، جای رسیدن به قله های عالی علم و معرفت 
اســت، خط زیبای او، انشــای او گاهــی بدون یک 
خط خوردگی بلکه بیشــتر اوقات آنچنان قلم رســا 
به حاجیان خطاب می کند: ای نشســتگان در کنار 
خانه خدا به ایســتادگان در مقابل آمریکا دعا کنید، 
این جمله نغز و زیبا را چه کسی می تواند در بیانش 

اینگونه بگنجاند.
و ده هــا پیام که من معتقدم اســاتید ما، طالب ما، 
فضالی ما در این عصــر طالیی روح الله و این عصر 
رهبر عزیز انقالب که مــن هر موقع رهبری در مورد 
امام ســخن می گوید احســاس می کنم کــه با تمام 
وجود از امام ســخن می گوید، عالقــه ای که امام به 
این شخصیت داشت و عالقه متقابل این شخصیت 

نسبت به امام، هر چه بگویم کم گفته ام. 
ُبعد معنوی امام، بعد اخالص امام، ُبعد عرفانی امام 
و همه ویژگی هایی که باید در یک انســان باشد. آن 
روزی که از همین قــم او را به تهران می بردند؛ این 
جمله جمله ساده ای نیست: والله نترسیدم، بلکه به 
سربازانی که کنار امامند و مراقب امامند امام به آنها 

دل داری می داد. 
این گوهر گرانبها را و این گوهر شــب چراغ را کجا 

پیدا می کنید؟! 
انقالبیون بایــد بیاموزند که با هم باشــیم زیر لوای 
امام، زیر لوای رهبری، این انقالب را ما باید به مقصد 
برسانیم. در بیانیه گام دوم رهبری وعده دادند پایان 

انقالب ظهور حضرت بقیة الله االعظم است.
اول خود را بســازیم دلهــا را به هم نزدیک کنیم و با 
هم در این حوزه مقدســه و در جای جای این کشور 

حرمت امام را، جایگاه امام را پاس بداریم.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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بحــثمــادربــارهدســتاوردهایسیوســه
ســالهموسســهتنظیــمونشــرآثارامــامخمینی
رحمتاللهعلیهاست.عالقمندیمدربارهرویکردها
وسیاستهایکّلیموسسهاززمانتاسیستاکنون

اززبانشمابشنویم.
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی با فرمان 
مستقیم حضرت امام در واپسین ماه ها و روزهای حیات 
نورانی ایشــان تشــکیل شــد. امروز که نگاه می کنیم 
می بینیــم که تشــکیل ایــن مجموعه اقدامی بســیار 
دوراندیشانه، آینده نگرانه و مبارکی بوده است. مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی، 
یادگار فقید حضرت امام پیشنهاد این امر را به حضرت 
امام می دهنــد و نگرانی خود را از اینکه ممکن اســت 
بعدها در خصوص احکام، نامه ها و ســخنرانی ها و هر 
آنچــه از حضرت امام به عنــوان میراث معنوی به جای 
می ماند شــبهه به وجود بیاید یا آثار امام اعم از مکتوب 
و غیر مکتوب، ممکن اســت دســت خوش انحراف و یا 
تفاســیر نابجا قرار بگیرند به امام می رسانند. حضرت 
امام در 17 شهریور سال 1367 با صّحه گذاشتن بر این 
مسئله اجازه تاسیس مجموعه ای برای حفظ و تنظیم 
آثار خود را دادند. با فرمان و دستور مبارک حضرت امام،  
مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام در قالب یک اساسنامه، 
ساختار و تشکیالت آن تدوین و فعالیت خود را آ  غاز نمود.
عمدهفعالیتهایمؤسســهتنظیمونشرآثار

امامخمینیدراینسهدههچهبودهاست؟
به اعتقاد من موسسه تا به االن سه دوره 10 ساله قابل 
ارزیابی را طی کرده است. در دوره ده ساله اسناد مربوط 
به حضرت امام، نامه ها، بیانیه هــا، پیام ها، اعالمیه ها 
و اطالعیه ها که در قالب اســناد مکتوب وجود داشــته 
است جمع آوری، تنظیم و دسته بندی شد. بحث فراهم 
کردن زمینه برای محافظت از این اســناد اقدام مهمی 
بوده که در طول این سالها انجام شده است. ما امروز در 
موسسه و در گنجینه اسنادمان صدها هزار سند مربوط 

به این موضــوع داریم؛ اعم از هر آنچه که عرض کردم و 
همچنین نامه هایی که مردم در طول این ده سال برای 
امام پس از پیروزی انقالب اســالمی و در زمانی که امام 
در قید حیات بودند نوشته اند و همچنین نامه هایی که در 
طول این سالها به امام داده شده است. ما چند صد هزار 
نامه داریم که در اسناد عادی، محرمانه و فوق محرمانه 
به عنوان گنجینه اسناد مربوط به امام و انقالب و نظام 
نگهداری می شــود. جمع آوری، تنظیم و دسته بندی 
اســناد و آثار امام به خصوص در آن سال ها و آن شرایط 

خاص، اقدام بسیار بزرگی بوده است. 
در گام بعــدی انتشــار آن چه کــه قابل انتشــار بود از 
مکتوبات مخطوطــات و آثار علمی، فقهــی، عرفانی، 
فلسفی، تفســیری و اصولی حضرت امام و همچنین 
انتشــار سخنرانی های امام در قالب صحیفه و در قالب 
موسوعه پنجاه جلدی امام، اسناد مبارزاتی یاران امام، 
اســناد مربوط به امام در ســاواک از دیگر فعالیت های 

مؤسسه است. 
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام اخیرًا »دانشنامه 
امام خمینی« را در کنار چند صد عنوان کتاب دیگری 
که پیرامون حضرت امام نوشته شده و تعلیقات فقهی و 
حوزوی که در قالب کتب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و مذهبی پیرامون اندیشه امام و آراء حضرت امام نوشته 
شــده را به چاپ رســانده اســت. البته اینهــا در خالء 
صورت نگرفته بلکه تشکیالت و ســازکارهایی ایجاد و 

سازمان هایی در کنار مؤسسه تشکیل شده است.
مؤسســه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام در قالب یک 
موسســه تشــکیالتی کار خود را دنبال و البته روزبه روز 
متناســب با شرایط پیشرفت کرده است و کار پررنگ تر 
شــده است. موسســه برای اهدافی که در حوزه حفظ 
و تنظیم و نشــر دارد ســازوکارهای دیگری نیــز دارد. 
الزم است به این نکته اشــاره کنم بر اساس اساسنامه 
مؤسســه که به امضای فرزند امام مرحوم ســید احمد 
خمینی رحمت الله علیه رســیده اســت منظور از نشر 

اعم از انتشــارات اســت. نشــر یعنی هر آنچه که اقدام 
ترویجی قلمداد و تلقی شــود. در همین اساســنامه به 
برگزاری جشنواره ها، نشست ها، همایش ها و مجامع 
علمی، فرهنگی و هنری اشاره شده است، به اقدامات 
و فعالیت هــا در حــوزه داخل و خارج از کشــور اشــاره 
شده اســت، به حوزه بین الملل توجه داده شده است. 
به کار رسانه ای اشــاره شده، به ایجاد موزه و نمایشگاه 
و اقداماتی از این دســت اشاره شــده است. لذا وقتی 

می گوییم نشر اعم از انتشارات است مراد این است.
برایکسانیکهبهانتشارمطالبکذبنسبت
بــهمؤسســهومســئولینآناقــدامکردهاندچه

توصیهایدارید.
بعضی ها از سر عدم اطالع و البته بعضی غرض ورزان 
تکرار می کنند مگر امام چقدر کتاب داشتند که شما بعد 
سی سال هنوز آنها را نشر می دهید؟ یا مؤسسه تنظیم و 
نشر با بودجه های فالن و بهمان و با بودجه هایی کذایی 
اداره می شود. طبیعتا ما سعی می کنیم به کسانی که 
اطالع ندارند اطالع رسانی کنیم که نشر بر اساس آنچه 
که در اهداف و برنامه های مؤسسه و اساسنامه مؤسسه 
ذکر شــده اعم از انتشــارات است. اما کســانی که بنا 
ندارند با هر توجیه و توضیحی اقناع شوند و بنای دست 
برداشتن از بداندیشی و تخریب و شبهه پراکنی را ندارند 
و علیرغم همه توضیحاتی که داده می شود متأسفانه هم 
چنان بر این مسئله پافشاری می کنند و البته از دشمنان 
جز این انتظاری نیســت. دشــمن اگر دشــمنی نکند 
بایستی تعجب کرد. اما از کسانی که متأسفانه با اغراض 
سیاسی و جناحی بر این شبهه نادرست آن هم با ادعای 
انقالبی گــری یا با ادعــای دفاع از امــام دامن می زنند 
بایســتی تعجب کرد. ممکن است بعضا نگرانی ایجاد 
شــود که خدای ناکرده بعضی ها در قالب انقالب گری 

نفوذ و مبانی را زیر سؤال ببرند.
مؤسسهدرقالبچندمعاونتادارهمیشود؟

مؤسسه در قالب چهار معاونت؛ یک معاونت پشتیبانی 

علی کمساری:

باید در راستای ترویج اندیشه حضرت امام اقدامات جدی تری انجام دهیم
این نمایشگاه آغازی است برای حضور جدی تر موسسه در میان مردم

دستگاه های فرهنگی نباید نسبت به امام غفلت کنند

نگاهی به نمایشگاه حضور صدساله خورشید
عملکردسیوسهسالهموسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی

حجتاالســالموالمسلمینعلیکمساریسرپرستموسسه
تنظیمونشرآثارامامخمینی)س(بانگاهیجامعبهسیاستهای
کالنموسســهتنظیــمونشــرآثارامــامخمینی،بــهتبییناین
سیاستهاواجراییشدنآنهاازآغازتاکنونپرداختوچشمانداز

آیندهاینمجموعهارزشمندراموردتوجهوبررسیقراردهد.
تالیفکتاب»اقیانوسدربرکه«روایتداستانیوادبیازغدیرخم
)ویژهجوانان(وکتاب»برشــانههایدانایی«ازجملهآثارمنتشر

شدهایشاناست.
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و ســه معاونت کاربردی، فرهنگی، هنری و ارتباطات و 
معاونت پژوهشی و معاونت بین الملل فعالیت می کند. 
مؤسســه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام در حوزه های 
فرهنگی، هنری، رسانه ای، در حوزه پژوهش، آموزش 
و در حوزه بین الملل دســتاوردهای بسیار ارزشمندی 
در طول ســه دهه به وجود آورده و خلق کرده اســت که 
جا دارد من به عنوان یک خدمتگزار از ســهم خودم از 
زحمــات همه کســانی که در طول این ســالها زحمت 
کشیدند به خصوص کســانی که سنگ بنای اولیه این 
مجموعه نورانی را گذاشــتند تشــکر و قدردانی کنم؛ 
کسانی که با دست خالی و از یک اتاق در دفتر امام کار 
را شــروع کردند و کم کم تشکیالت مجموعه را توسعه 
دادند و ســازوکارهای تشکیالتی مؤسسه را هم زمان با 
فعالیت ها جلو بردند و این مجموعه بالنده، پویا، تأثیرگذار 
و جریان ساز در کشور را مدیریت کردند. از برادران عزیز 
حجت االسالم والمسلمین محمد علی انصاری و جناب 
آقای دکتر حمید انصاری و همه مدیران، مســئوالن و 

کارکنان سابق مؤسسه تشکر می کنم. 
نظــربــهاهمیــتبررســیاندیشــهوســیره
بنیانگذارجمهوریاســالمیایــرانحضرتامام
خمینی)س(،بهویژهدربیننســلجوانوانتقال
اندیشههایگرانسنگآنحضرتچهاقداماتو

فعالیتهاییراآغازکردهاید؟
امــروزه با توجه بــه ضرورت هایی که به وجــود آمده و 
بــا توجه به اینکه خیال موسســه و متولیان مجموعه از 
حفظ تنظیم و دســته بندی اســناد و آثار راحت است و 
در شــرایط استاندارد نگهداری می شوند، از این جهت 
دست مجموعه نظام پر هست. در شرایط جدید ضرورت 
اقتضا می کند که در حوزه فرهنگی و تربیتی گام های 
بلند تر و جدی تری را برداریــم. در دوره جدید با تاکید 
و راهبری تولیت محترم موسسه حضرت آیت الله سید 
حسن خمینی، یادگار فاضل و دانشمند حضرت امام 
قرار شــده ان شاءالله در حکمی که ایشان به من حقیر 
دادند مقرر کردند؛ مجموعه مؤسســه عالوه بر تاکید و 
پافشاری بر استمرار حرکت ها و سیاست های گذشته در 
حوزه فرهنگی و ترویجی گام های جدی تری بردارد، در 
حوزه تعامل با نسل جوان و در حوزه فرهنگ سازی و به 
ویژه توجه به فرهنگ عمومی گام های جدی تری بردارد. 
بر اساس این راهبرد مؤسسه در این یکی دو سال اخیر 
و به ویژه در ســال جــاری که الحمدلله محدودیت های 
ناشــی از کرونا را به فضل الهی پشــت سر گذاشتیم با 
جّدیت بیشتری در حوزه فرهنگی ترویجی و رسانه ای 
به خصوص با تاکید بر تعامل و تخاطب با نســل جوان 
گام هــای جدی تری را طراحی کردیم و حرکت هایی را 
آغاز کردیم. نمونه آن همین نمایشگاه حضور صدساله 
خورشــید در قم اســت که در واقع آغازی اســت برای 
حضور جدی تر موسســه در میان مردم بدون واسطه با 

هدف آشناسازی مردم با دستاوردهای مجموعه. 
همایشبزرگدخترانروحاللهدرمرقدمطهر

امامراحلباچههدفیبرگزارشد؟
ما به منظور آشناسازی بیشتر مردم با آثار و اندیشه های 
حضرت امام روز چهارشــنبه یازدهم خرداد ماه1401، 
مصادف با روز دختر که میالد کریمه اهل بیت سالم الله 
علیها بود در حرم مطهر حضرت امام همایش چهار هزار 
نفره ای را با حضور دختران جوان شانزده تا بیست و پنج 
ســاله تحت عنوان دختران روح الله برگزار کردیم. این 
همایش آغازی بر رویکرد جدید موسســه در حوزه های 

مختلف است. 

مؤسســهدرراســتایتاکیدرهبــرانقالببر
مسئولیتهمگانبهخصوصجوانانوافرادموثر
بــرافکاروفضایعمومیدرجهتحرکتوجهاد

تبیینچهاولویتهاییرادرنظرگرفتهاست؟
تولیت محترم بارها تاکید کردنــد و ما هم بر این نکته 
اذعان و اعتقاد داریم که بر اساس فرمایش رهبر معظم 
انقــالب امــروز ضــرورت دارد که ما به جهــاد ترکیبی 
در تبیین اندیشــه امام و دســتاوردهای امــام و انقالب 
بپردازیم. من در ســخنرانی افتتاحیه نمایشگاه به این 
فراز از فرمایش رهبر معظم انقالب اشاره کردم. ایشان 
فرمودنــد: اگر امروز ما روایت درســتی را انجام ندهیم 
و روایــت صحیح را از انقالب و دســتاوردهای انقالب و 
اندیشــه های امام انجام ندهیم؛ دشمنان روایت سازی 

می کنند.
البته وظیفه ما در این عرصه سنگین تر است. مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار حضرت امام یک دستگاهی است که 
چون تخصصی در حوزه امام کار می کند این وظیفه را 
بر دوش دارد اما این وظیفه انحصار به موسســه ندارد. 
وظیفه همــه ارکان و دســتگاه های نظــام از باالترین 
تا پاییــن ترین ارکان اســت. همه ما در دســتگاه های 
سیاستگذاری، در شوراهای فرهنگی، در شورای عالی 
انقالب فرهنگی، در شورای فرهنگ عمومی، در شورای 
اجتماعی، در شــورای زنــان، در شــورای جوانان، در 
شورای عالی، در آموزش و پرورش و در همه جاهایی که 
تصمیم سازی های کالن می شود می بایست در راستای 
ترویج اندیشــه حضرت امام اقدامات جدی تری انجام 

دهیم. 
موسسه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام به عنوان یک 
دســتگاه تخصصی آمادگی خود را بارها اعالم کرده و 
باز هم اعالم می کند آماده پشتیبانی محتوایی از همه 
اقدامات در این عرصه اســت و البته به ســهم خودمان 
اقداماتی را به عنوان اقدامات نمونه ساز و الگوساز انجام 
می دهیــم. اینکه ما ورود مســتقیم به بعضی عرصه ها 
داریم به این عنوان نیســت که دیگران از خودشان رفع 
تکلیف کنند. خیر مراکز، دســتگاه ها، جشــنواره ها، 
یادواره ها، نشســت ها، اردوها همه و همه وظیفه دارند 
که موضوع امام و ترویج اندیشــه امام و بازنشــر اندیشه 
و تبیین شــخصیت حضرت امام را در دســتورکار خود 

داشته باشند.
در رأس اردوهایی که برگزار می شــود از جمله اردوی 
راهیان نور و در رأس همه اقدامات فرهنگی که به منظور 
آشناسازی نسل جوان با دفاع مقدس و ارزش های حاکم 
بر دفاع مقدس و آشنایی با شهدای گلگون کفن انجام 
می شود بایستی کار فرهنگی صورت گیرد و در راستای 
تبیین نقــش امام به عنــوان فرمانده کل قــوا در دفاع 
مقدس و عشــقی که رزمندگان به امام داشتند صورت 
گیرد. در واقع آنچه که بعد از رضایت خداوند برای همه 
شــهدا مهم بوده رضایت امام بوده اســت. ترجیع بند 
تکرارشدنی در وصیت نامه شهدا توصیه به شخص امام 
و تاکید بر امام بوده اســت. در اردوهای راهیان نور، در 
اردوهای جهادی، در جشنواره های سازمان فرهنگ و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه های مختلف، 
همایش های ســازمان تبلیغات بایــد وصیت نامه های 
شهدا پررنگ تر شود تا نشود که در این کشور یک اقدام 
فرهنگی و یک اقدام اجتماعی انجام شود اما متولیان 
امــر بگویند ما فرامــوش کردیم که نام امــام را بیاوریم. 
نشود که ســرودی در این کشور ساخته شود و با کمک 
فرهنگ سازی و جریان ســازی دستگاه ها و رسانه های 

مختلف و دســتگاه های فرهنگی این کار به یک سرود 
مورد توجه تبدیل شود که البته اقدام پسندیده ای است 
اما نباید به امام در این سرود بی توجهی شود. حتمًا نباید 
اتفاقــی بیفتد که بزرگان نظام نظــر بدهند، خیر همه 
متولیان فرهنگی، دستگاه های فرهنگی و کسانی که 
به برکت امام در جمهوری اسالمی مسئول هستند و به 
برکت مجاهدت و رهبری حضرت امام و به برکت خون 
شــهیدان در این نظام مسئولیت گرفتند نباید نسبت 
به امام غفلت کنند که به تعبیر مقام معظم رهبری این 
انقالب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده 
نیســت. یعنی هویت این انقالب از امام است و هویت 
انقالبــی  بودن ما با امام معنا پیدا می کند. اینکه غفلت 
شود و به جای جبران غفلت در واقع به گونه ای منتقدان 
این اقدام را زیر ســوال ببرند نشان دهنده بی توجهی و 
غفلت است که خدای ناکرده موجب فاصله گرفتن ما از 

هویت اصلی مان می شود. 
بــه هر حال همه مــا وظیفه داریم و مؤسســه تنظیم و 
نشــر آثار حضرت امام هم بر اساس اقتضائات و توان و 
شرایطی که دارد این وظیفه را به صورت ویژه تر بر دوش 
خود احســاس می کند. مــا ان شــاءالله در دوره جدید 
مؤسســه بنا داریم بــه فضل الهی و بــه برکت دعاهای 
خــوِد حضرت امام و به برکت همراهی همه مردم عزیز 
به خصوص نسل جوان در این عرصه ترویجی و تبیینی 
به تعبیر رهبر معظم انقالب ان شاءالله گام های بلندتری 

برداریم.
بهعنوانسوالپایانیدراینراهپرپیچوخمو
البتــهپرفرازوفرودیکهپیشگرفتیدوآنحضور
بیواســطهوضروریدربینمردمچهچالشهایی
راپیشبینــیمیکنیــدوچــهتوقعیداریــدوچه
پیشــنهاداتیداریدبرایکســانیکهدراینزمینه

شماراهمراهیمیکنند؟
اولین نکته ای که به نظرم مهم است این است که همه 
ما بدانیم امروز کار برای امام یک تکلیف شرعی است. 
امروز کار برای امــام به اعتقاد حقیر یکی از مصادیق 
شــعائر الهی است. بزرگداشــت امام در دوره ما یکی 
از شعائر الهی است؛ چون امام احیاگر دین و احیاگر 
تشــیع در عصر حاضر هســتند. همه دســتگاه های 
فرهنگی و همه بخش ها و نهادهای مذهبی، نهادهای 
مدنی و غیردولتی بایســتی فراتر از دسته بندی های 
سیاسی به این جریان نگاه کنند. من استدعا می کنم 
به موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام به عنوان یک 
دستگاه فراجناحی نگاه شود. ما هم تالش خود را در 
این دوره جدید مضاعف خواهیم کرد که از این پایگاه 
به فعالیت بپردازیم. مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت 
امام باشگاه نیست، یک جریان سیاسی نیست و ما بر 
اساس سیاستی که در مؤسسه وجود دارد و مورد تاکید 
فراوان تولیت موسسه نیز می باشد بر مدار اندیشه امام 
و در چارچوب اصول انقالب و در استمرار راه امام و در 
خط مستقیم امام که امروز توسط رهبر معظم انقالب 
پرچم داری و استمرار پیدا می کند به فعالیت خودمان 
ادامه می دهیم. بــه هیچ عنوان هیچ گونه حرکتی را 
در قالب یا از منظر هیچ جریان جناحی جلو نخواهیم 
برد. از همه کســانی که دلداده امام و انقالب هستند 
دعوت می کنیم مؤسســه را در انجام مأموریت هایش 
یاری کنند. به هر حال اقداماتی که ما در این یک سال 
اخیر انجام دادیم حاکی از آن است که بر اساس اصلی 
کــه عرض کردم کامــاًل معتقدانــه و وفادارانه حرکت 

می کنیم.

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 501 | شنبه 28 خرداد 1401



8

دفترقمموسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی
درچهسالیوباچههدفیدرقمتأسیسشد؟

نمایندگی موسسه و تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 
در قم در سال 1370 با نظر و دستور یادگار حضرت امام 
خمینی، تأسیس شــد. هدف اساسی از تأسیس این 
نمایندگی تصحیح، تحقیق و عرضه تالیفات حوزوی 
حضرت امام و تقریرات دروس و شروح تدوین شده بر 
کتب آن حضرت بوده است که الحمدلله در این سال ها 
تالش های خوبی صورت گرفته و کارهای خوبی ارائه 
شده اســت که جای تقدیر دارد. در ابتدای کالم الزم 
می دانــم از مدیران قبلی ایــن نمایندگی که زحمات 
بســیاری را متحمل شدند یاد کنم و از همه آنها تقدیر 
و تشکر کنم. اینکه امروز ما کارنامه سی ساله مؤسسه 
را ارائه می کنیم و ادعا می کنیم کارنامه مؤفقی اســت 
بدون تردید حاصل تالش همه مدیران و همه همکاران 
مجموعه است. عّده ای به عنوان پژوهشگر و محقق در 
این مؤسسه فعالیت کرده و تالش کردند که الزم است 
از تالش همه این عزیزان تشکر و قدردانی نمایم. اولین 
مأموریتی که در سال 1370 به نمایندگی مؤسسه در قم 
داده شد؛ جمع آوری آثار حضرت امام بود. تا آن زمان 
آثار امام به صورت پراکنــده بود و جمع آوری منظمی 
نداشت. از ابتدای کار، آثار امام جمع آوری شد و امروز 
که من در خدمت شما هستم بیست و هفت عنوان از 
آثار امام در پنجاه جلد با عنوان »موســوعة« چاپ و در 

معرض استفاده همه مخاطبین قرار گرفته است.
مؤسســهتنظیمونشــرآثارامامخمینیدر
زمینهجمــعآوریوچــاپتقریــراتدروسامام

خمینیچهاقداماتیانجامدادهاست؟
جدای از تألیفات حضرت امام که پنجاه جلد اســت، 
تقریرات دروس امام نیز چاپ شــده اســت. تقریرات 

متعددی از دروس امام به وســیله شاگردانش نوشته 
شــده که تعدادی از آنها تاکنون چاپ گردیده اســت. 
جمع آوری تقریرات، اخذ تقریرات و شناسایی کسانی 
که این تقریرات را در اختیار داشتند یک پروسه زمان بر 
و بزرگ بوده اســت. از تقریرات اخذ شده یک نسخه 
پرینت گرفته شد و اصل نسخه به صاحب اثر بازگردانده 
شده اســت. ما تاکنون بیش از بیست و پنج عنوان از 

تقریرات امام را در شصت و سه جلد چاپ کرده ایم. 
شروحوتعلیقاتبرآثارامامخمینیدرچند

جلدچاپشدهاست؟
شــروح و تعلیقات بر آثار امام خمینی در بیش از صد 
جلد چاپ شده است. الزم به ذکر است برخی از شروح 
از جمله شرحی که مرحوم آیت الله فاضل بر تحریر امام 
زده اند بیست و هشت جلد است. خود اینها آثار بسیار 
نفیس، علمی و ماندگاری است که قابل توجه است و 
باید از کســانی که در این حوزه کار کردند تقدیر کرد. 
البته شــروح دیگری داریم که در دست چاپ است؛ از 
جمله شرح حضرت آیت الله سید علی محقق داماد و 
آقایان و بزرگان دیگر که در مرحله ابتدایی کار از جمله 
تایپ و صفحه آرایی هستیم. ان شاء الله بتوانیم آنها را 

کامل و ارائه کنیم. 
تألیفاتحاجآقامصطفیتاکنوندرچندجلد
چاپودراختیارعالقمندانقرارگرفتهاست؟

تألیفات حــاج آقا مصطفی که به صورت پراکنده بود 
توســط مؤسســه جمع آوری و در دوازده عنــوان و در 
بیست و هشت جلد به صورت منظم چاپ و در اختیار 

عالقمندان قرار گرفته است.
الزم است اشاره کنم با همت و پیگیری های آیت الله  
سید حسن  خمینی ، تولیت  مؤسسه  تنظیم  و نشر آثار 
امام ، تألیفات حاج آقا سید مصطفی خمینی )رحمت 

الّله علیه( که در دســترس نبوده در دسترس مؤسسه 
قرار گرفته که در حال حاضر در مرحله کارهای ابتدایی 
است. حاج آقا سید مصطفی در اوان جوانی و در سن 
بیست و سه ســالگی درس خارج و اصول داشتند. از 
ایشان دو جزوه به یادگار مانده که البته مختصر است 
و ما در مراحل اولیه آن برای چاپ هستیم. باید اشاره 
کنم آثار حاج آقا مصطفی بیش از این مقداری است که 
تا به حال چاپ شده و ان شاء الله در آینده بقیه تألیفات 

ایشان نیز چاپ خواهد شد. 
ایــنمؤسســهدرراســتایرســالتخطیرو
فرهنگیخودچندجلدکتابوآثارقلمیحضرت
امامومرتبطبااندیشههایایشانرادرزمینههای
مختلفچــاپودراختیارعالقهمندانقرارداده

است؟
کتبی که در مؤسســه قم چاپ شده بیش از سیصد 
و بیست عنوان کتاب اســت که به چاپ رسیده است 
که موضــوع تمامی آنها امام بوده و توســط محققین 
و پژوهشــگران تألیف شــده و بیشــتر جنبــه تبیین 
موضوعات و اندیشــه مرتبط به اندیشــه امام را دارند 
که این نیز قابل توجه اســت و گام بسیار خوبی در این 
حوزه محسوب می شود. البته این بدان معنا نیست که 
ما به اینها بسنده خواهیم کرد. در حال حاضر مؤسسه 
و پژوهشگران ما به دنبال موضوعات جدید مخصوصا 
موضوعات اخالقی و عرفانی هستند که کمتر به آنها 

پرداخته شده و برآنیم آثار جدیدی را خلق کنیم. 
لطفــادربــارهنشســتهاوکنگرههــایاین

مؤسسهنیزتوضیحاتیرابفرمایید.
تعداد کنگره ها و نشســت های تخصصی بسیار زیاد 
اســت که بعضی از آنها کنگره بین المللی و برخی از 
آنها ملی بوده اســت از جمله آنها می توانم به بررسی 

عباس کمساری:

در ترویج امام باید از زبان فرهنگ و هنر بهره ببریم
مردم می توانند از طریق این نمایشگاه با عملکرد، دستاوردها و توانمندی های مؤسسه آشنا شوند

نگاهی به نمایشگاه حضور صدساله خورشید
عملکردسیوسهسالهموسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی

حجتاالسالموالمسلمینعباسکمساریمدیرمؤسسه
ـدفترقماست.ایشاندراین تنظیمونشرآثارامامخمینی
گفتگوبهتشریحفعالیتهایایننمایندگیاززمانتاسیس

تاکنونپرداختوازبرنامههایآیندهخودسخنگفت.
آقایکمســاریچندینجلدکتابومقالهبهرشتٔهتحریر
درآوردهاستکهازآنجملهمیتوانبه»سیماینورانیامام
زماندرقرآنونهجالبالغه«،»ابعادتربیتیقیامعاشورا«،

»نقشامامتدروحدتاسالمی«اشارهکرد
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مبانی فقهی حضرت امام در مورد نقش زمان و مکان 
در اجتهاد و اندیشه حکومت اسالمی امام اشاره کنم. 
کنگره ای تحت عنوان »تحریر الوســیلة« داشتیم که 
جایگاه خاص خود را داشــت. مقاالت بسیاری به این 
کنگره ها رسیده و چاپ شده است. موضوع جدیدی 
که در این نشست ها دنبال می شود تبیین مکتب امام 
خمینی اســت؛ زیرا اعتقاد ما بر آن اســت که امام در 
حوزه هایی که ورود کرده اند صاحب اندیشــه و مکتب 
هستند و نوآوری داشتند. در حوزه فقه و مباحث فقهی 
امام نواندیشــی داشــتند و مبانی تازه ای را در حوزه 
اصول و فلســفه و عرفان بیان کردنــد. اتفاقاتی که در 
حوزه عرفان عملی به وسیله حضرت امام رقم خورده 
است در این سالها از سوی سایر علمای عرفان و بزرگان 
عرفانی در این عرصه کم بوده است. می خواهم بگویم 
امام تأثیرگذار بودند و ان شاء الله بنا داریم این نشست ها 
در راســتای تبیین مکتب امام خمینی تداوم داشــته 
باشد و به مســائل فقهی، اصولی، فلسفی، اخالقی، 
سیاسی و از این مســائل پرداخته شود. ان شاء الله در 
آینده با تداوم این نشســت ها بنا داریم آنها را به عنوان 
یک پروسه پژوهشی و تحقیقی تبیین کنیم تا بتوانیم 
شــاخصه هایی که مکتب امام در حوزه های مختلف 
داشته است را شناســایی و معرفی کنیم و اگر چنین 
نکنیم یقینا در حق امام جفا کرده ایــم. امام در حوزه 
علمیــه قم و نجف که بودند در مباحث علمی صاحب 
اندیشه و نوآوری بودند که حتما باید به اشکال مختلف 
تبیین و جمع آوری بشود و این نیز از نکاتی است که باید 

توجه کرد. 
مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینیتاکنون
اقدامبهبرگــزاریچهدورههایآموزشــینموده
استومحتوایدورههایآموزشمجازیچیست؟
یکی از کارهایی که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
صورت گرفته در حوزه آموزش بوده است. ما بیش از دو 
هزار فارغ التحصیل داریم که به شکل کوتاه مدت، شش 
ماه اندیشــه امام را آموخته و درکالس های ما شرکت 
کردند یا به صورت بلندمدت که یک طرح دو ساله بود با 
مبانی اندیشه امام در موضوعات مختلف آشنا  شدند. به 
واسطه بحث آموزش، دوستان سرفصل های آموزش را 
رصد کرده و منابع آموزشی را به عنوان درسنامه تولید 
کردند که گنجینه بسیار خوبی است. این درسنامه ها 
برای خود مؤسسه و مراکز علمی مثل حوزه های علمیه 
و دانشگاه ها قابل استفاده است زیرا تخصصی هستند 
و اساتید مشهوری اقدام به جمع آوری آنها نموده اند و 
در این راستا زحمات بسیاری کشیده شده است. این 
درســنامه ها وجود دارد و ما می توانیم آنها را در اختیار 

همه مراکز آموزشی قرار دهیم.
مؤسسه قم در حوزه آموزش مجازی نیز در سال های 
اخیر ورود پیدا کرده اســت. البتــه دوره های آموزش 
مجازی در حال حاضر به صورت محدود برگزار می شود 
و ما بنا داریم آن را توســعه دهیــم. ارتباطاتی که این 

مؤسسه با مراکز آموزشی دارد نیز قابل توجه است.
ایــنمؤسســهدرراســتایارتبــاطبــامراکز
فرهنگــی،علمیوتحقیقاتیچــهفعالیتهایی

داشتهاست؟
در جایی که پژوهش یا آموزشی اتفاق می افتد حتما 
در کنار آن رســانه و فرهنــگ و ارتباطات باید حضور 
داشته باشد تا بتواند پیام خود را به جامعه و مخاطبان 
برســاند و به شــکلی ارتباط بین مجموعه مؤسسه و 

مخاطبین باید برقرار باشــد. لــذا در حوزه ارتباطات 
مؤسسه قدم های خوبی را برداشته است. ما در زمینه 
ارتباط با مراکز فرهنگی و مراکز هنری و در راســتای 
تولیدات فرهنگی و هنری در حوزه رسانه به خصوص 
فضای مجازی فعالیت می کنیم چون اعتقاد داریم الزم 
است در این حوزه حضور و تولیداتی داشته باشیم؛ لذا 
گروهی از جوانانی که در این حوزه صاحب نام هستند 
و تجربیاتــی دارند شــروع بــه کار کرده و ان شــاء الله 
بتوانیم در آینده ای نزدیک از محصوالتشان رونمایی و 
بهره برداری کنیم. این نکته ای است که مجموعه ما به 

آن توجه دارد.
ما تا به حال بیشتر کارهای پژوهشی انجام می دادیم 
ولــی االن حوزه ترویــج را مد نظر داریــم لذا کارهای 
ترویجــی حتما باید اتفاق بیفتــد و ارتباطات با مراکز 
مختلف باید برقرار شــود. با آموزش و پرورش و بعضی 
از مدارس و دانشــگاه ها ارتباط داریم. دانشجویان در 
مؤسسه حضور پیدا کرده و یک روز را با امام و بیت امام 
می گذرانند و از کتابخانه تخصصی ما بازدید می کنند، 
این ارتباطات می تواند تداوم داشته باشد و بیشتر شود 

و قاعدتا مؤثر خواهد بود.
دربارهاهدافبرگزارینمایشگاه»حضورصد

سالهخورشید«توضیحبفرمایید.
 این نمایشگاه به مناسبت یکصدمین سالگرد ورود 
حضرت امام به شــهر قم و در آستانه سی و سومین 
ســالگرد بزرگداشــت حضرت امام در قــم برگزار 
می شــود و اتفاق بسیار خوبی است که جای آن در 
این سال ها خالی بود. مردم می توانند از طریق این 
نمایشگاه با عملکرد، دستاوردها و توانمندی های 
مؤسسه آشــنا شــوند. ضمن آشــنایی گروه های 
مختلف نخبگان و فرهیختگان و حتی مجموعه ها 
با مؤسســه و توانمندی های آن زمینــه برای ایجاد 

کانال دو طرفه ارتباطات فراهم خواهد شد. در این 
نمایشگاه حضور بعضی از مجموعه ها و انعقاد بعضی 
تفاهم نامه ها را شاهد بودیم. این تفاهم نامه ها، مسیر 
را در راســتای همکاری های بیشتر هموار خواهد 

کرد. 
ما در قم بیت حضرت امــام را داریم. بیت حضرت 
امام در راســتای ترویج اندیشه حضرت امام جایگاه 
خاصی دارد. در دیداری که با مدیر کل گردشگری و 
دیگر مجموعه ها داشتم همگی اذعان داشتند بعد از 
اماکن مقدس قم یعنی حرم بی بی دو عالم حضرت 
معصومه و جمکــران بیشــترین مراجعه کنندگان 
ما به بیت امام هســتند. لذا ما باید با توجه و عنایت 
خاص بــرای این بیت و زائرینی که بــرای زیارت به 
قم می آیند برنامه ریزی داشــته باشیم. خیلی ها که 
از کشــورهای اسالمی به قم می آیند در و دیوار بیت 
امام را می بوســند و آنجا را زیارت می کنند. در بیت 
امام نماز می خوانند. مــردم با چنین دیدی به بیت 
امــام مراجعه می کنند، لذا بایــد در جهت محتوای 
ترویجی اقدامات بیشتری انجام دهیم. در این راستا 
در حال آماه ســازی بســته های فرهنگی هستیم تا 
آنهــا را در اختیار زائرین قرار دهیــم تا زائران با یک 
شناخت نسبی از امام از آنجا خارج شود. برنامه های 
مختلف برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است، 
بســیاری از مدارس جشــن تکلیف خود را در آنجا 
برگزار می کنند. خوشبختانه فعالیت ها بعد از کرونا 
افزایش داشــته اســت و ان شاءالله بتوانیم با کمک 
همه دلســوزان، قدم های مفیــد و مؤثری در جهت 

ترویج اندیشه حضرت امام برداریم.
اهمفعالیتهاوبرنامههایاینمؤسسهبرای

آیندهچیست؟
کّلیت بحث پژوهش و در کنار آن ترویج است. قبال 
در قم به پژوهش پرداخته می شــد. سیاســت کّلی 
و کالن مؤسســه یعنــی ترویج امام و ترویج اندیشــه 
امام پروسه عظیمی اســت و راهکارهای جدیدی را 
می طلبد، بنابراین همانند گذشته در حوزه پژوهش 
فعال هستیم، دوستان روی موضوعات مختلف کار 
می کنند. یک شــورای پژوهشــی داریم که در آنجا 
طرح های پژوهشــی مطرح و طرح هایی که قابلیت 
و تأثیرگــذاری دارند انتخاب می شــود. لذا در بحث 
پژوهش با قدرت ورود پیــدا کرده ایم. بحث آموزش 
مدتی کمرنگ شــده بود االن مصّر هســتیم بحث 
آموزش حتما پررنگ تر شود و آن را با جدیت بیشتر 
دنبــال می کنیم. به دنبال آن هســتیم تــا موافقت 
مدیــران حــوزه را به دســت بیاوریم که یک رشــته 
تخصصی و موضوعی با عنوان امام داشــته باشیم و 
ان شاء الله در شورای عالی نیز تأیید شود. حوزه علمیه 
خواهران و جامعه الزهرا را پیگیر هســتیم. در حوزه 
آموزش و در حوزه آموزش همگانی ســمت و ســوی 
کار ما و نشــانه گذاری ما به ســمت آموزش مجازی 
است. ان شاء الله بتوانیم در این حوزه گام های مؤثری 
برداریم بــه ویژه که جامعه تشــنه چنین موضوعی 
اســت. اگر در حوزه آموزش مجازی ورود پیدا کنیم 
و امکانات متناســب را مهیا کنیم یقینا جامعه از آن 
اســتقبال خواهد کرد. لذا بحث آموزش بسیار مهم 
اســت. اســتفاده از زبان فرهنگ و هنر در ترویج نیز 
قاعدتا کارساز خواهد بود و ان شاء الله در این راستا با 

برنامه ریزی به جلو حرکت خواهیم کرد.

یکیازکارهاییکهتوسطمؤسسه
تنظیمونشرآثارامامصورتگرفتهدر
حوزهآموزشبودهاست.مابیشازدو

هزارفارغالتحصیلداریمکهبهشکلکوتاه
مدت،ششماهاندیشهامامراآموختهو
درکالسهایماشرکتکردندیابهصورت
بلندمدتکهیکطرحدوسالهبودبامبانی
اندیشهامامدرموضوعاتمختلفآشنا
شدند.بهواسطهبحثآموزش،دوستان
سرفصلهایآموزشرارصدکردهو

منابعآموزشیرابهعنواندرسنامهتولید
کردندکهگنجینهبسیارخوبیاست.این
درسنامههابرایخودمؤسسهومراکز
علمیمثلحوزههایعلمیهودانشگاهها
قابلاستفادهاستزیراتخصصیهستند
واساتیدمشهوریاقدامبهجمعآوریآنها
نمودهاندودراینراستازحماتبسیاری
کشیدهشدهاست.ایندرسنامههاوجود
داردومامیتوانیمآنهارادراختیارهمه

مراکزآموزشیقراردهیم
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لطفــادربــارهاهــدافوانگیزههــایبرگــزاری
نمایشگاه»حضورصدسالهخورشید«توضیحدهید.

از اواخر ســال گذشته صحبت هایی شــد که ما چگونه 
می توانیم آنچه را که مؤسسه تا به امروزه در مجموع -و نه 
فقط در قم- انجام داده به منصه ظهور برســانیم تا مردم 
ببینند و باخبر شــوند؛ زیرا مؤسســه فعالیت های زیادی 
داشته است و اینکه من اینجا باشم یا نباشم مهم نیست. 
مهم آن است که چه کارهایی تا االن صورت گرفته است. 
متأســفانه در طول همه این ســال ها در زمینه تبلیغات و 
ترویج این کارها کوتاهی شده است. یادم هست در سال 
92 که ما اقدام به برگزاری نمایشــگاه تحریر الوسیلة در 
فیضیه نمودیم و اصل تحریرالوسیلة و شروح و تعلیقات زده 
شده بر این کتاب ارزشمند را به نمایش گذاشتیم. کثرت 
شــروح و تعلیقات نگارش شــده بر کتاب تحریرالوسیله 
تعجب بزرگان حــوزه از جمله آیت الله فاضــل و آیت الله 
صالحی مازندرانی را به دنبال داشــت. این کوتاهی واقعا 
باید در طی این ســالها جبران می شد. یادم هست حتی 
آیت الله صالحی مازندرانی رحمت الله علیه به مؤسســه 
تشریف آوردند و گفتند من شخصا و عمدا به اینجا آمده ام تا 

از شما تشکر کنم که این کار را انجام دادید. 
در متن حوزه نیاز هست امام معرفی شود. ترویج سیاسی 
بودن امام و غربت امام در حوزه باید رفع شود که با کارهای 
این چنینی امکان پذیر اســت. به دنبال همین مسائل ما 
تصمیم به برگزاری نمایشگاه گرفتیم و تأکید داشتیم که 
حتما این نماشگاه در قم برگزار شود که مهد ظهور و بروز 
امام است و بهترین زمان برگزاری نمایشگاه سال 1401 
اســت که مصادف بــا یک صدمین ســال ورود امام راحل 
به قم اســت؛ امام خمینی )ره( بیشتر عمر خود را در قم 
گذرانده است و در حالی که اهل خمین بودند خود را قمی 

می دانستند. 

آیابرگزارینمایشــگاهدرقــمدالیلدیگرینیز
داشت؟

بله، برگزاری نمایشگاه در قم دالیل دیگری نیز داشت. 
حوزه خاستگاه همه علماء، فضالء و مراجع بزرگ است و 
بیشترین ترویج جنبه علمی، فقهی، و اصولی امام باید در 
حوزه صورت بگیرد. در مراکز عمومی کتاب های خاص امام 
مثل چهل حدیث و آداب الصاله به نمایش گذاشته شده و 
ما به کتاب هایی مثل سر الصاله و شرح دعای سحر که فهم 
آن بسیار دشوار است کاری نداریم. الزمه این کار بود که این 
نمایشگاه در حوزه برگزار شود و حوزویان با آن آشنا شوند. 
الحمدلله با تالش هایی که همه دوستان و همه مجموعه و 
به ویژه همکاران ما در قم انجام دادند این نمایشگاه برگزار 
شد. مراسم افتتاحیه نمایشگاه با حضور مدیر حوزه علمیه، 
امام جمعه قم و نماینده مجلس خبرگان، آیت الله مقتدایی 
و برخی از آیات و مدرسین برگزار شد. حضور این عزیزان 
در مراســم افتتاحیه به این نمایشگاه عظمت داد. به نظر 
من کسانی که به دالیلی خاص از نمایشگاه دیدن نکردند 
ضرر کردند. این جا صحبت از شخص و مؤسسه نیست. 
صحبت از امام است. چه کسی می تواند بگوید امام نقش 
نداشته است یا چه کســی می تواند بگوید آنچه که وجود 
دارد منشــأ آن امام نیست؟ این هم گالیه کوچکی بود که 
عرض کردم. این دالیل باعث شــد که این نماشگاه در قم 
برگزار شود و الحمدلله این نمایشگاه در سالنی مناسب، 
تمیز و فضایی شایسته برگزار شد. دوستان و عزیزانی که 
از موزه دفاع مقدس برای بازدید تشریف آورده بودند اظهار 
می داشتند این نمایشگاه باید در موزه دفاع مقدس برگزار 
می شد. ان شاء الله در سال های آینده در زمینه برگزاری 

نمایشگاه در جاهای دیگر نیز تصمیم گیری خواهد شد. 
به هر حال این نمایشــگاه بنا به دالیلی که عرض کردم و 
همچنین تأکید بر عظمت علمــی امام که حتی در میان 

حوزویان مغفول مانده است برگزار شد. من گاهی که در 
دانشــگاه تدریس می کردم از دانشــجویانی که در سطح 
دکترا بودند درباره تفســیر امام سؤال می کردم که آیا امام 
راجع به قرآن مطلبی دارند؟ دانشــجویانی که در ســطح 
دکترا بودند اظهار بی اطالعی می کردند. وقتی می گفتم 
ده پایان نامه قرآنی برای امام نوشته شده تعجب می کردند. 
کتاب »تفســیر و شــواهد قرآنی« حــدود 1600-1500 
صفحــه و راجع به حرف هــای قرآنی امام اســت. کتاب 
»تفســیر قرآن مجید برگرفته از آثار امــام« در پنج جلد از 
جمله کارهــای قرآنی حضرت امام اســت. امیدوارم این 
نمایشگاه بتواند این خأل را در بخش هایی حداقل جبران 

کند.
دربرگزارینمایشگاهاولویتهابهچهبخشهایی
دادهشدهاستوترکیبنمایشگاهوسازوکارغرفهها

چگونهطراحیشد؟
طراحی هنری توســط افراد کارشــناس صورت گرفت 
و پیش از نمایشــگاه ماکت هــای آن را دیدیم. کار عظیم 
مؤسسه در بخش پژوهش است و کارهای آموزشی و هنری 
در مراحل بعدی قرار دارند. کار عظیم مؤسســه کارهای 
پژوهشی است و نمایندگی قم در راستای پژوهش در آثار 
امام تشکیل شــده است. بر این اساس قرار شد به بخش 
پژوهش اهتمام بیشتری شود. اما این بدان معنا نیست که 
بخش های دیگر مغفول مانده یا کوتاهی شده است. خیر 
این گونه نبود. ما از بخش پژوهش آغاز کردیم. مجموعه آثار 
امام که پنجاه جلد است و تقریرات ایشان که اگر همگی 
آنها چاپ شود شصت جلد خواهد بود و نمونه های خطی 
آن را در نمایشــگاه در معرض دیــد قرار دادیم. همچنین 
شــروح آثار فقهی، فلســفی و اصولی و عرفان امام در این 

نمایشگاه ارائه شده است.
در نمایشــگاه به معرفی کتابخانه تخصصی مؤسسه که 

حسن پویا:

عظمت علمی امام مغفول مانده است

نگاهی به نمایشگاه حضور صدساله خورشید
عملکردسیوسهسالهموسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی

حجتاالســالموالمسلمینحســنپویامعاونپژوهشی
موسســهتنظیمونشــرآثارامامخمینیدفتــرقمومدیر
»نمایشگاهحضورصدسالهخورشید«ازاهداف،برنامهها
ومحتویاتنمایشــگاهوتعدادغرفههایآنسخنگفتو

عملکردآنراموردبحثوبررسیقرارداد.
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تنها کتابخانه شــخص محور در ایران است پرداخته شده 
است. البته ما کتابخانه امام علی در مشهد و کتابخانه های 
تخصصی عنوانی مانند فقه و اصول، فلسفه و کالم و تاریخ 
را در قم داریم که به زحمت آیت الله سیســتانی تأســیس 
شده است. این کتابخانه شخص محور راجع به امام است 
که 25000 نســخه کتــاب و پایان نامه، مقالــه و امثال آن 

درباره امام درآن وجود دارد. 
یکیازسیاســتهایمؤسسهتنظیمونشرآثار
امام،برگــزاریهمایشهاوکنگرههاســت.هدفاز

برگزاریاینهمایشهاوکنگرههاچیست؟
یکی از کارهایی که مؤسسه در طول این سالها انجام داده 
برگزاری همایش ها و کنگره ها بوده است. کنگره داخلی، 
بین المللی و نشســت های علمی محدود در قم توســط 
موسسه برگزار شده که خروجی های خوبی داشته است. 
اخیرا مکتب امام خمینی که به آن کمتر توجه شده یا نشده 
در قــم را آغاز کردیم. امیدواریم کــه ادامه پیدا کند و این 
مکتب تبیین شود. به تقویت این بخش ها پرداختیم و آثار 

فراوانی که بیش از صد جلد است را به نمایش گذاشتیم. 
مجموعهدربخشآموزشاقدامبهبرگزاریچه

کالسهایینمودهاست؟
مجموعه در بخش فرهنگی چه در قــم و چه در جاهای 
دیگر کارهای زیادی را انجام داده است. در بخش آموزش 
اقدام به برگزاری کالس های آموزشــی بسیاری در زمینه 
فلسفه، قرآن، تفســیر، تاریخ، تاریخ انقالب و وصیت نامه 
امــام در قم کردیم، البته در کنار آن به آموزش مجازی نیز 
توجه شده است. یادداشت ها و مقاالت کوتاه و بلندی که 
در ســایت و فضاهای مجازی منتشر شــده است را برای 
اولین بار در اینجا به نمایش گذاشــتیم وآنها را به صورت 

مکتوب ارائه دادیم.
درامورفرهنگیوهنریچهکارهاییانجامشده

است؟
در امور فرهنگی و هنری هم کارهای خوبی انجام شــده 
است. عمده کارهای هنری در اصفهان انجام شده چون 
رسالت آنها در این زمینه بوده است.کارهای هنری بسیار 
فاخر و زیبایی به این نمایشگاه رسیده است. بیان احساس 
نسلی که امام را دیده یا ندیده در تابلو و نقاشی و خطاطی 
اســت. البته در تهران نیز کارهای زیادی صورت گرفت. 
تابلوهای زیادی که در نمایشــگاه می بینید همه کارهای 
هنری است که افراد با عالقه شخصی خود انجام داده اند. 
یکیازبخشهــایمهمایننمایشــگاهمعرفی
سازمانرســانهایموسســهاســتکهفعالیتهای
موثریدرترویجناموســیرهحضرتامامدرســطح

رسانهایبرعهدهدارند.
در بخش رسانه؛ پرتال امام خمینی، حریم امام، جماران 
و امثــال آن هر کدام در بخش خودشــان الحمدلله موفق 
بودند. البته کار بشری بی نقص نیســت ولی هر کدام در 
زمینه خودشان تا حدودی موفق بودند. جماران یک سایت 
خبری است و نباید توقع داشته باشیم که کار علمی انجام 
دهد. پرتال یک سایت علمی است و نباید توقع داشت کار 
خبری انجام دهد. سایت قم هم همین طور. هر کدام در 

یک زمینه ضعیف و در زمینه دیگر قوی هستند. 
لطفابهفعالیتهایپژوهشکدهامامخمینی)س(
وانقالباسالمیدرزمینهپژوهشدرجوانبمختلف
حیاتواندیشــهامامومعرفیدیدگاههایایشــانو

انقالباسالمیایرانبپردازید.
پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی بخشی است 
که وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 
بــوده و هســت. ایــن پژوهشــکده در امــور آکادمیک و 

دانشــگاهی فعالیت دارد و از پایان نامه های دانشــجویی 
حمایت می کند. افراد علمی و گروه های علمی بسیاری 
ســال ها در این پژوهشــکده کار کرده اند از جمله عروس 
حضرت امــام و دیگر اســاتید مثل آیت الله ســیدمحمد 
بجنوردی که واقعا استوانه کارهای علمی در پژوهشکده 
هستند. پایان نامه های فراوانی در اندیشه امام نوشته شده 

که آمار آن مشخص است. 
یکغرفهخاصجهتنمایشوســایلشخصی
حضرتامامویادگارایشــاندرنمایشــگاهبرپاشده

است.
بله، بخش کوچکی از وسایل شخصی امام برای اولین بار 
است که در معرض دید عموم قرار گرفته و مردم می توانند 
این آثار را از نزدیک ببینند و لمس کنند. این اقدام ذوق و 
شوق بســیاری در مردم ایجاد کرده است. همه افراد و به 
ویژه کسانی که امام را ندیدند با دیدن عبا، پتو یا شال گردن 
امام آنچنان ذوق زده می شوند که دوست دارند این وسایل 
را ببوسند. این مختصر بودن، جمع وجور بودن و تمیزی 
وسایل یکی از گوشه های مغفول زندگی امام است. یادم 
هســت در اوایل انقالب یکی از پزشکان متخصص برایم 
تعریف می کرد: دستمالی که امام با آن اشک های خود را 
پاک می کردند با دستمالی که صورتشان را تمیز می کردند 
فرق دارد پس این آدم یک آدم حسابی است. مردم با دیدن 
وسایل مختصر امام ذوق زده می شــوند و از اینکه وسایل 
امام به این خوبی نگهداری شــده است تعجب می کنند 
و می گویند کاش می شــد این وســایل را تکثیر کرد. این 
وســایل در موزه جماران نگه داری می شود. این کار برای 

اولین بار در این نمایشگاه انجام گرفت. 
آیــامؤسســهدربحــثمعرفــیمکانهاییکه
حضرتامامخمینــی)ره(درآنهازندگانیکردهاند

کتابیچاپکردهاست؟
در بخــش اماکــن، هفت یا هشــت جا هســت که مردم 
نسبت به آن خیلی بی اطالع هســتند و ما کتابی در این 
زمینه تحت عنوان هفت اقلیم نوشــتیم. در این کتاب به 
معرفی کامل و دقیق تمامی اماکن و مناطقی که حضرت 
امام خمینی)ره( در آن ها اقامت داشته یا به نوعی مرتبط 
با ایشــان بوده اند، پرداخته شــده و همچنین خاطرات و 
حوادث آن اماکن نیز خالصه وار ذکر گردیده است. البته 
مطالعه کتاب زمان بر هست و بنا بود از خانه های امام، مقابر 
خاندان امام عکس تهیه و در نمایشگاه در معرض دید قرار 

داده شود که متأسفانه دیر اقدام شد. 
منشورات و مکتوبات و مجالت منتشرشده توسط موسسه 
از جمله اقالمی است که در نمایشگاه در معرض دید عموم 

قرار گرفته و با تخفیف خیلی زیادی ارائه می شود. 
حضــورهفتهنامهحریمامامدرایننماشــگاهرا

چگونهارزیابیمیکنید؟
هفته نامه حریم امام هر چند جزو منشــورات موسســه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی نیست اما کاری است که در 
حوزه جا افتاده است. عالمه حکیمی هفته نامه حریم امام 
را مطالعه می کردند و آن را یک کار حوزوی می دانستند. 
البته ممکن است برخی از افراد نسبت به فالن مصاحبه 
اعتراضاتی داشته باشد که این اختالف سلیقه است. به هر 
حال نمی توان بر کاری که صورت نگرفته اشکال گرفت. در 
کاری که انجام می شود اشکال به وجود می آید. اما انصافا 

زحمات زیادی در این نشریه کشیده می شود. 
من سال ها در کار نشریه فعالیت داشتم؛ به خوبی می دانم 
فراهم کردن یک نشریه خیلی مشکل است. آماده کردن 
یک نشــریه آن هم چهار رنگ با مصاحبــه و عکس واقعا 
کار پرزحمتی است.کســانی که در حوزه رســانه و نشریه 

فعالیــت می کنند می داننــد این کار چه زحماتــی دارد. 
ما می خواســتیم یــک فصلنامه بدهیم بایــد کلی تالش 
می کردیم تا این کار به ثمر بنشیند. هفته نامه حریم امام از 
کارهای بسیار خوب است که الحمدلله در میان حوزویان 
جایگاه مناسبی دارد. نشریه حضور از نشریات خوب بود. 
نشــریه متین پژوهشکده نشریه بسیار عالی است. مجله 
»دوســت« از محصوالت فرهنگی موسســه است که در 
گذشته برای خردساالن، کودکان و نوجوانان محتوا تولید 
می کرد، ولی با توجه به افزایش قیمت کاغذ در حال حاضر 
این محصول فقط برای خردساالن محتوا تولید می کند. 

ولی قرار شده هفته ای یا دو هفته ای یک بار منتشر شود.
بازدیدبیوت،علماءوبزرگانچگونهبود؟

ما عالقمند بودیم حوزویان، بیوت و مراکز و مدارس علمی 
اهتمام بیشتری نشــان می دادند که به دالیل همزمانی 
نمایشگاه با امتحانات حوزه و غیر حوزه آن اهتمام را شاهد 
نبودیم. اما در عین حال برخی نمایندگان برخی از بیوت و 
مراجع در جلسات افتتاحیه شرکت کردند و از نمایشگاه 
بازدید کردند و از کارهایی که در نمایشــگاه انجام شده به 
وجد آمدند. برای مؤسسه افتخاری است که مراجع بزرگ 
اهتمام بورزند و نمایندگان خود را بفرستند که از نمایشگاه 

بازدید کنند.
مراسمافتتاحیهنمایشگاهچگونهبود؟

دوســتان و همکاران ما در بخش کمیته مدعوین تالش 
زیادی کردنــد. می توانم بگویم از حوزویــان جایی نبوده 
است که ما دعوت نکرده باشیم. آیت الله حسینی بوشهری 
لطف کردند و در افتتاحیه صحبت کردند. سخنرانی ایشان 
برای ما و برای مجموعه مناسب بود و برای ایشان به عنوان 
رئیس شــوارای عالی حوزه افتخاری بود که راجع به امام 
صحبت کنند. آیت الله حسینی بوشهری در جمعی به نام 
امام بسیار عالی صحبت کردند. آیت الله العظمی جوادی 
آملــی پیام تصویری دادند. این خیلی برای ما ارزشــمند 
است و اشک ما را جاری ساخت که اوال ایشان قبول کردند 

و پیام بسیار زیبایی دادند. 
بدون هیچ مبالغه ای عرض می کنم پیام آیت الله جوادی 
آملی بــه افتتاحیه عظمت داد. کســی نمی تواند منکر 
شــود که پیام آیت الله جوادی چه تأثیر مهمی داشــت. 
برنامه های دیگری در مراســم افتتاحیه داشتیم دو سه 
کلیپ از کارهای مؤسســه آماده شده بود که با استقبال 
خوبی مواجه شــد به خصوص آن کلیپ آخری که ســه 
دقیقه بیشــتر نبود ولی به صورت فهرست وار و تاریخی 
تصویــر ورود امام به قــم، ورود امام به اراک، اولین تألیف 
امام، اولین تدریس امام، اولین استاد عرفان امام؛ آیت الله 

شاه آبادی را نمایش داد. 
غرفهکودکونوجوانازدیگربخشهاینمایشگاه

است.باچههدفیاینغرفهراهاندازیشد؟
یکی از جذابیت های نمایشــگاه ها فراهم ســازی زمینه 
حضور کودکان اســت. یک غرفه برای جــذب کودکان و 
خردساالن و آشنایی آنها با امام در نظر گرفته شده است. 
مجــری خوبی کــه از شــاگردان مرحوم حجت االســالم 
والمســلمین راستگو هســتند این غرفه را اداره می کرد. 
بچه ها در این غرفه داستانی می شنوند یا شعری می خوانند 
و به آنها بادکنکی داده می شود. امام خمینی امام بچه ها 
نیز بودند. ایشان نامه های بچه ها را می خواندند و جواب 
می دادند و خودشان را پدر همه بچه ها می دانستند. این 
افتخاری برای ماست که امام ما این قدر نسبت به کودکان 
مهربان و رئوف بودند و همه بچه ها را بچه های خودشــان 
می دانستند. امام پیام های تربیتی بسیاری برای بچه ها و 

دانش آموزن داشتند.
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لطفــادرابتــدابهنحوهتأســیسمؤسســه
نمایندگیاصفهانوســاختماننگارســتانامام

خمینیاشارهبفرمایید.
با توجه به نقــش مردم اصفهان در تشــکیل، حفظ 
و تداوم جمهوری اســالمی و عالقمندی شــهروندان 
دارالمومنین اصفهان بــه حضرت امام خمینی )س( 
و پایگاه رفیع فرهنگی، سیاســی و اجتماعی ایشان 
به پیشــنهاد جمعی از یاران حضرت امــام و موافقت 
یادگار گرامی ایشــان مرحوم حضرت حجت االسالم 
و المسلمین حاج ســید احمد خمینی )ره( مؤسسه 
تنظیم ونشر آثار امام خمینی )س( نمایندگی اصفهان 

در آذر ماه سال 1373 آغاز به کار نمود .
همچنین با مساعدت مسئولین محترم وقت استان، 
اســتاندار محترم جناب آقای جهانگیری، شــهردار 
مهندس عظیمیان و نماینده ولی فقیه حضرت آیت الله 
طاهری ســاختمان نیمه تمــام گالــری هنر متعلق 
به شــهرداری اصفهان به مؤسســه تنظیم و نشر آثار 
حضرت امام خمینی )س( اصفهان واگذار و با سرمایه 
مؤسسه تکمیل و به صورت یک مرکز فرهنگی – هنری 
با ارائه آثاری از حضــرت امام خمینی )س( و آثاری از 
هنرمندان برتر اصفهان و دیگر نقاط کشــور در زمینه 
امام خمینی)س( و انقالب اسالمی در 28 اردیبهشت 
1375 و بــا حضور یادگار حضرت امام خمینی )س ( 
آیت الله حاج سید حسن خمینی و نماینده ولی فقیه 
حضرت آیت الله طاهری و مســئولین شهر، استاندار 
محترم جناب آقــای جهانگیری، شــهردار مهندس 

عظیمیان و... مورد بهره برداری قرار گرفت .
لطفاگزارشیفهرستوارازدودههفعالیت
تخصصیمؤسسهدرعرصهفرهنگیوهنریارائه

دهید.
طی دو دهه فعالیت و اهتمام ویژه کلیه مدیران قبلی 
و همــکاران پر تــالش و کاربلد نمایندگــی اصفهان 
دســتاوردهای بزرگی محقق شده است که به صورت 

فهرست وار تقدیم می دارم:

1- تولید بیش از 500 اثر هنری از هنرمندان شاخص 
استان و کشور؛ 

2-برگزاری هفت دوره کارگاه هنری مهر در ســطح 
اســتانی و ملی با بیش از 350 هنرمند و خلق همین 

تعداد اثر در رشته های مختلف؛
3- گردآوری بانک اطالعاتی هنرمندان استان؛

4- راه اندازی اولین سامانه اطالع رسانی مؤسسه در 
سال 1383 با بودجه استانی و جذب بیش از 6 میلیون 

مخاطب ظرف 3 سال اول؛ 
5- برگزاری اولین دوره کارگاه هنری مهر به صورت 

تمام مجازی در سال 1388 ؛
6- حمایــت از تعداد محدودی هنرمند شــاخص و 
تولید آثار فاخر بین المللی از آنان از جمله مرحوم استاد 
فضایلی )استاد خوش نویس بین المللی(، استاد توکلی 
)ســوخت و معرق کار(، مرحوم اســتاد امامی )نقاش 
خالق مکتب نور(، مرحوم استاد معین الکتاب )استاد 

برتر خوشنویسی کشور(؛
7-گردهمایی و نشست های هم اندیشی هنرمندان و 

فعاالن فرهنگی استان اصفهان به صورت سالیانه؛ 
8-راه انــدازی ســامانه آمــوزش مجازی در اســتان 
اصفهان بــرای اولین بار در کشــور بــا گرایش ترویج 

اندیشه امام خمینی)س( در سال 89-1388؛ 
9- تولید دو درس از اندیشــه های امام خمینی)س( 
و برگزاری دو دوره ملی آموزش مجازی اندیشــه امام 
خمینی )س( و آموزش بیش از ده هزار نفر در کشور با 

استادی خانم دکتر طباطبایی؛ 
10- برگزاری دهها نمایشگاه آثار هنری با گرایش ها 
و فعالیت های مختلف در محل نگارستان و خارج از آن 

طی دو دهه؛ 
11- دوره همایش فیلمسازان جوان استان اصفهان با 

رویکرد اندیشه های حضرت امام خمینی )س(؛
 12- طراحی و پایه گذاری جشنواره فیلم و فیلمنامه 
آئینه و آفتاب )5 دوره که 2 دوره به صورت استانی و 3 

دوره به صورت ملی برگزار گردید(؛

13- برگزاری بیــش از 30 وورک شــاپ]مغازه کار[ 
تخصصی فیلمسازی؛

14- برگــزاری کارگاه های تخصصی فیلمســازی، 
مستند، داستانی، اصول بازیگری، فیلمنامه نویسی، 
نمایشنامه نویســی، کارگردانی، عکاسی با رویکرد به 

اندیشه های حضرت امام خمینی )س(؛
15- گروه فیلمســازی مؤسســه تا به حــال بیش از 
5600 نفر عضو فعال داشته که عده ای از این عزیزان 
در حال حاضر به عنوان هنرمند ملی در بدنه سینمای 

کشور مشغول به کار می باشند؛ 
16- تولیدات بیش از ده ها فیلم داستانی و مستند که 
شاخص ترین آنها فیلم مستند »با او در مسیر بندگی«، 
»راه بیداری«، »آرامشــی برای تو«، »قلم« ، »بورسا«، 

»هجران«، »لبخند بر گل«، »پا به پای آفتاب«است؛ 
17- تولیــد و اجــرای ) تئاتر( بیــش از ده ها نمایش 
نامــه و تئاتر حرفه ای تولید و اجــرای عموم گردید که 
شــاخص ترین آنها »تپه افالک«، »نگین«، »شــیران 

پرده«، »رنگ قرار« ، »در سوگ آفتاب« می باشد؛ 
18- جمع آوری خاطرات با نوار کاست از حدود 300 
نفر از مبارزان انقالب اســالمی با میانگین هر نفر 10 

ساعت؛
19- برگزاری همایش ادبی عروج، هفده دوره؛
20- برگزاری همایش ادبی بهمن، پانزده دوره؛

21- برگزاری همایش ادبی رسول صبح، یازده دوره؛ 
باتوجهبهاینکهازمهمتریناهدافمؤسسه
نمایندگیاصفهانخلقآثارهنریباهدفماندگار
نمودناندیشهامامخمینیاستلطفابفرماییددر
چهرشتههاییوچهتعداداثرهنریبهتفکیکدر

اینراستاخلقشدهاست؟
رشــته های هنری که آثــاری از آن در آرشــیو موجود 

می باشد شامل موارد ذیل است:
الف( خوشنویسی با خطوط مختلف اعم از: نستعلیق، 

شکسته، ثلث، معال، کوفی و شکسته  نستعلیق؛
ب( نقاشــی در گرایش های مختلف اعم از نقاشی با 

مهدی بنکدار:

یکی از بزرگترین دستاوردهای نمایندگی راه اندازی دوره های آشنایی با 
سیره و اندیشه امام خمینی است

نگاهی به نمایشگاه حضور صدساله خورشید
عملکردسیوسهسالهموسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی

آقایمهدیبنکدارمدیرموسسهتنظیمونشرآثارحضرت
امامخمینی)نمایندگیاصفهان(بااشارهبهدستاوردهاو
فعالیتهایآننمایندگیدرسالهایگذشتهازبرنامههای

آیندهدردفتراصفهانسخنبهمیانآورد.
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آبرنگ، نگارگری، نقاشی خط، رنگ روغن، سیاه قلم، 
کالژ و تذهیب؛ 

 ج(حجــم، د(معــرق، هـــ( ســوخت، و( مینــا، ز( 
مشبک کاری، ح( مجسمه ســازی، ط( کاشی کاری و 

ی( قلم زنی؛
در حال حاضر تعداد 487 اثر هنری در آرشیو مؤسسه 
نمایندگی اصفهان نگهداری می گردد و افتخار است 
آثاری خلق شده که قدرت رقابت با آثار فاخر هنری در 

رشته های گوناگون تجسمی را دارد.
لطفادرادامهازتولیداتصوتیوتصویرینیز

گزارشیارائهدهید.
در کل30/000 )ســی هزار( دقیقه فیلم در آرشــیو 
مؤسســه نمایندگی اصفهان نگهــداری می گردد که 

شامل موضوعات زیر است:
مستند، داستانی، پویانمایی، سخنرانی، خاطرات، 
شب شعر، همایش ها و جشنواره های شعر/داستان/ 
فیلم/ فیلمنامه / تئاتر / عکس، و بی شک این حجم 
از تولیــدات صوتی و تصویری رکــوردی قابل دفاع از 

فعالیت همکارانم در بخش سمعی و بصری است.
لطفابخشــیازموضوعــاتتولیــداترابه

تفکیکاعالمکنید.
1-980 دقیقــه تولید ســمعی بصــری؛ فیلم های 
داستانی مستند با موضوع اندیشه حضرت امام)س( 

که هنرمندان در مورد امام)س( آثار خلق کرده اند؛
2-مشــارکت فیلم ســازان 4000 دقیقــه؛ تولیدات 
جشــنواره آئینه و آفتاب )شــش دوره( 4000 دقیقه 

)مستند، داستانی، پویانمایی،نماهنگ(؛
3-1700 دقیقه همایش های مختلف؛

4-1500 دقیقه جشنواره ها شامل جشنواره های: 
شعر، داستان، فیلم، عکس، تئاتر و ...؛

5-4000 دقیقه نمایشگاه ها ،گزارش ها و افتتاحیه ها 
از سال1374نمایشگاه های شاخص با موضوع اندیشه 

امام )س( تا به امروز 1399؛ 
6-کارگاه های اجرا شده فیلم و نمایش )30 کارگاه( 

1800 دقیقه؛ 
7-فیلم های آرشیوی جمع آوری شده 3500 دقیقه 
که شــامل فیلم های مستند، داســتانی که در سالن 
نگارســتان از ســال 1375 تاکنون به نمایش درآمده 

است؛
8- خاطرات یاران امام )س( و انقالب 2200 دقیقه 

9- شعرخوانی شاعران 2200 دقیقه؛
10-ســخنرانی شخصیت های سیاســی و مذهبی 

7000 دقیقه.
درفعالیتهایمستمراصفهانطیبیشاز
دودههگذشــتهجشنوارههاونشستهایادبی
بهچشممیخورد،لطفاگزارشیجامعازآنارائه

دهید.
حســب ســابقه و اســتمرار در برگزاری نشست ها و 

جشنواره ها به ترتیب مواردی را تقدیم می کنم.
نشســت ادبی عروج؛ تعداد نشست های ادبی عروج 
16 نشست که 6 نشست آن استانی و مابقی کشوری 
برگزار شده اســت. تعداد آثار رسیده به نشست ادبی 
عروج جمعًا تعداد 2170 شعر و 80 داستان می باشد. 
جشــنواره شــعر روح الله؛ تعداد 15 جشنواره تحت 
عنوان مهر بهمن و شــانزدهمین آن با نام روح الله در 
سال 1398 برگزار شد. جشنواره روح الله به مناسبت 
ایام الله دهه مبارک فجر و بزرگداشت پیروزی انقالب 

شکوهمند اســالمی برگزار می شود. از 16 جشنواره 
فوق 6 مورد اســتانی و مابقی کشوری برگزار گردیده 
اســت . تعداد آثار رســیده به جشنواره و نشست های 
فوق الذکــر جمعــًا تعداد 4662 شــعر و تعــداد 210 

داستان می باشد. 
جشنواره استانی داستان روح الله؛ نخستین جشنواره 
داستان روح الله در سال 1397 برگزار شد. آثار رسیده 
به این جشــنواره 120 داســتان از 100 نویسنده که 
از مجموعه آثار رســیده توســط هیئت داوران 12 اثر 

برگزیده شد.
جشــنواره فوق در رشته داستان کوتاه، کوتاه کوتاه و 

کودک برگزار شد.
نشست ادبی رسول صبح؛ تعداد نشست های ادبی 
رسول صبح 11 مورد که ســه مورد آن آرشیو شده که 
جمعًا 610 اثر در رشته شعر و 70 اثر در رشته داستان 
و قطعــه ادبی به نشســت ادبی فوق رســیده اســت. 
نشست ادبی شعر استانی آئینه حضور؛ نشست ادبی 
آئینه حضور در سال 1387 با حضور انجمن های ادبی 

استان و انجمن های ادبی شاهد برگزار شد.
 مجموع آثار رســیده به این نشست 300 اثر که از آثار 

رسیده تعداد 20 نفربرگزیده شدند.
نشست ادبی استانی کوثر عشق؛ نشست ادبی کوثر 
عشق به مناسبت میالد حضرت زهرا)سالم الله علیها( 
و امام خمینی)س( در سال 1377 برگزار شد. تعداد 
آثار رســیده به این نشســت ادبی در رشته شعر 300 
اثر و در رشته داســتان و قطعه ادبی 57 اثر می باشد. 
برگزیدگان رشته شعر 15 اثر و در رشته داستان 11 اثر 

برگزیده شده اند.
نشست ادبی عاشوراء؛ نشست ادبی عاشورا در سال 
1385 در رشــته شعر و داســتان برگزار شد. نشست 
فوق استانی و تنها تعداد اندکی اثر از خارج استان به 

نشست فوق رسیده بود.
تعداد آثار رســیده در رشته شــعر 220 اثر و در رشته 

داستان 40 اثر می باشد.
جشنواره استانی شعر فجر ؛ جشنواره استانی شعر 
فجر با همکاری اداره کل ارشــاد اســالمی استان به 

مناسبت ایام الله دهه فجر 1392 برگزار شد.
آثار رسیده 300 اثر از 180 شاعر که 12 اثر برگزیده و 

یک اثر قابل تقدیر اعالم شد.
آیــاازآثاربهدســتآمدهکتابیهــمبهچاپ

رسیدهاست؟
کتــاب »به ســاحت آفتــاب« منتخبــی از اشــعار، 
همایش های ادبی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت 
امام خمینی )س( اصفهان می باشد. این کتاب توسط 
مؤسســه چاپ و نشر عروج در تیراژ 1000 نسخه و در 
سال 1394 به چاپ رسیده است که شامل 220 قطعه 

شعر از 95 شاعر گرانمایه است. 
اخیرامؤسســهنمایندگیاصفهانبهسمت
حمایتازهنرمندانتئاترنیزرفتهاســت،دراین

رابطهچهاقداماتیرامحققنمودهاید؟
جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویســی روح الله از سال 
1396 تاکنون سه دوره برگزار شده است که تعداد آثار 

رسیده ورشته های مربوطه شامل:
بخش های جشنواره: تئاتر صحنه ای، تئاتر خیابانی، 
نمایشــنامه نویسی، نمایشــنامه خوانی، تئاتر بخش 
کودک و تعداد کل آثار دریافت شده614 اثر، تعداد آثار 
در بخــش صحنه ای 174 اثر، تئاتر خیابانی 113 اثر، 

تعداد آثار در بخش نمایشنامه نویسی 297 اثر، بخش 
نمایشنامه خوانی 15 اثر می باشــد. تعداد آثار تئاتر و 

نمایشنامه ویژه کودک نیز 15 اثر می باشد.
برنامه های جنبی نیز در جشــنواره تئاتر اجرا شــده 
اســت که شامل برگزاری تعداد 23 کارگاه آموزشی با 
حضور اساتید، اجرای بیش از 40 تئاتر از نمایش های 
منتخب در سطح شهر اصفهان و سالن های نمایش، 
تولیــد40 قطعه عکس و برپایی نمایشــگاه از تصاویر 

منتخب اجراها می باشد.
موسســهنمایندگیاصفهانپیشتازآموزش
مجازینیزبودهاستودســتاوردهایبزرگیدر
اینرابطهداشته،لطفاگزارشیازآموزشمجازی

ارائهدهید.
یکی از بزرگترین دســتاوردهای نمایندگی اصفهان 
در استان که قطب بزرگ مراکز آموزش های تکمیلی 
کشــور اســت و بالغ بر یک صد دانشگاه و پژوهشکده 
را در خود جای داده، راه اندازی دوره های آشــنایی با 

سیره و اندیشه امام خمینی است.
با توجه به اهمیت نشر و ترویج اندیشه به کمک ابزار 
مدرن و روزآمد فضای مجازی متخصصین مؤسســه 
نمایندگی اصفهان از سال 1389 تا کنون توانسته اند 
بالغ بر ده دوره آموزشی از وصیت نامه و سیره و اندیشه 
امام برگزار نمایند که در این دوره ها بالغ بر پنجاه هزار 
نفر شــرکت نمودند و صدها صفحه نقد و نظر درباره 
مباحث علمی در تاالرهای گفتگو و کالس های مجازی 

تولید گردید.
در این دوره ها بیش از سیصد عضو در هیأت علمی و 
بالغ بر پنج هزار دانشجو و نزدیک به بیست هزار کارمند 

دستگاه های اجرایی از سراسر کشور شرکت نمودند.
مؤسســهازآموزشمجــازیچــهاهدافیرا

دنبالمیکند؟
با توجه به اجــرای موفق یک دهه آموزش مجازی در 
اصفهان در صدد هستیم تا دوره های تخصصی آموزش 
در رشــته های گوناگون هنــری و ادبــی را به مرحله 
اجــرا بگذاریم کــه در آن برترین اســتادان به آموزش 
متقاضیان رشته های گوناگون خواهند پرداخت و امید 
داریــم خروجی این دوره ها محصوالتی ادبی و هنری 

ارزشمند منبعث از اندیشه های امام خمینی باشد.
درپایاناگرنکتهایهســتبهعنوانحسن

ختامبفرمایید؟
مقام معظم رهبری در جمله ای کلیدی می فرمایند: 
»هر آنچه که در قالب هنر بیان شود ماندگار خواهد 
بــود«. و در جملــه ای دیگــر درمورد حضــرت امام 
می فرماینــد: »امام خمینی یک حقیقت همیشــه 
زنده اســت«. در واقع جمع بین این دو جمله یعنی 
بیان اندیشه و سیره حضرت امام در قالب هنر، برای 
ماندگاری و ارتباط با نســل جدید و آینده رســالت و 
تعریف مأموریت مؤسســه تنظیم و نشر در اصفهان 
است. ما در مؤسسه اصفهان برآنیم که در سه عرصه 
آمــوزش، تولیــد و عرضه به ویژه در رســانه و فضای 
مجــازی در همه رشــته های هنری که عرض شــد 
پیشــگام باشــیم. امیدواریم با همکاری و مساعدت 
نهادهای فرهنگی و هنری استان و کشور و همچنین 
حمایت های گسترده تر و بیشتر مسئولین فرهنگی و 
هنری بتوانیم قدم های موثرتر و ماندگاری در عرصه 
فعالیت های هنری با محوریت اندیشه و حیات فکری 

و سیره عملی حضرت امام برداریم.
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مؤسســهچاپونشــرعروجدرچهســالیوبر
اساسچهاهدافیتأسیسشد؟

موسســه چاپ و نشر عروج حدود ســال 1372 در حوزه 
نشــر آثار تولیدی موسسه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام 
خمینی تأسیس شد که با گسترش و استقبال خوبی که از 
آثار حضرت امام شد با خرید یک چاپخانه به موسسه نشر 
و چاپ ارتقا یافت و وظیفه چاپ و نشــر آثار حضرت امام را 
برعهده گرفت. تقریبًا بالغ بر سه دهه از فعالیت این مؤسسه 
می گذرد. مؤسســه چاپ و نشــر عروج وابسته به موسسه 
تنظیم و نشــر آثار حضرت امام خمینــی)ره( بیش از هزار 
عنوان کتاب چاپ و روانه بازار نشر کرده است. بسیاری از 

کتاب های ما به چاپ باالی پنجاهم رسیده است.
اینمؤسسهچندفروشگاهدارد؟

موسسه چاپ و نشر عروج دو فروشگاه در حوزه نشر دارد؛ 
فروشگاه مرکزی آن روبروی دانشگاه تهران و در سه طبقه 
ساختمان اســت و فقط در فضای نشــر کار می کند. یک 
فروشگاه در پل کالج داریم. فروشگاه کالج نیز در بحث نشر 

فعالیت دارد. 
یک چاپخانــه مجهز و بزرگ در حدود پنــج هکتار داریم 
که بعد از مرقد امام به ســمت تهران قرار دارد. از دو ســال 
گذشــته با تجهیز چاپخانه چاپ دیجیتال، نشر دیجیتال 
و کتــاب صوتی داریم که ان شــاءالله بــه زودی ماحصل و 
خروجی آن بیرون می آید. در بحث چاپ چاپخانه افست، 
لیتوگرافی و صحافی قدرتمندی داریم و بدون محدودیت 
می توانیم از هر کتابی در هر قطعی در تیراژهای مختلف 

چاپ و تولید کنیم.
بهلحاظردیفآیااعتباردولتیدارید؟

عروج در سال های گذشته دچار زیان شده بود. امروز با تیم 
مدیریت جدید ردیف اعتبار دولتی نداریم. عروج خودگردان 
و به صورت مســتقل و بدون وابستگی مالی به جایی اداره 
می شــود. مؤسســه چاپ و نشــر عروج وابسته به موسسه 
تنظیم و نشر آثار حضرت امام است ولی در سال های اخیر 
به لحاظ مالی مستقل عمل کرده است. امیدواریم با تجهیز 
و راه اندازی واحدهای جدید در چاپخانه با توجه به شرایط 
بد اقتصادی و اتفاقاتی که در حوزه نشر اتفاق افتاده بتوانیم 
فعالیت های اقتصادی سودمندی داشــته باشیم تا یارانه 
خوبی به کتاب هــا و آثار حضرت امام تعلق بگیرد و قیمت 

کتاب ها خیلی باال نرود.

تألیفــاتوکتابهاییکــهمنتشــرمیکنیدآیا
اختصاصبــهحضرتامامیــاکتابهایامــامداردیا

شاملکتابهایدیگرنیزمیشود؟
موسسه چاپ و نشر عروج کتاب و آثار قلمی حضرت امام 
و مرتبط با اندیشــه های گرانسنگ ایشان را در زمینه های 
مختلــف و گوناگــون چــاپ و در اختیــار عالقه منــدان، 
دانش دوســتان و پژوهشــگران قرار می دهــد. آثار قلمی 
حضرت امام بیش از 50 جلد است که در موسوعه حضرت 
امام روانه بازار نشــر شده اســت. صحیفه حضرت امام که 
مجموعه سخنرانی های ایشــان است در بیست و دو جلد 
است. باید بگویم مؤسسه عروج ناشر آثار حضرت امام است. 
هر کتابی که در خصوص حضرت امام و مرتبط با حضرت 
امام و یاران امام و انقالب باشــد چاپ می کنیم. هر کتابی 
که محوریت آن حضرت امام باشــد چــاپ می کنیم. تا به 
حال تقریبا باالی هزار عنوان کتاب چاپ کرده ایم. امسال 
تصمیم داریم 50 چاپ اول داشته باشیم. تقریبا صد، صد 
و پنجاه عنوان تجدید چاپ داریم، در بحث صفحه آرایی و 
طراحی جلد و صحافی های نوین برنامه داریم. می خواهیم 
از کاغذ بالکی نروژی که خیلی سبک است استفاده کنیم 
اگر چه به لحاظ قیمت خیلی گران است ولی نیاز روز بازار 
است و ما باید با نسل جدید حرکت کنیم یعنی کارمان به روز 

باشد تا مخاطب را جذب کنیم.
بیشــترینکتابیکهتجدیدچاپشــدهاستو

متقاضیمردمیداشتهاستکدامکتاباست؟
 کتاب چهل حدیث و دیوان حضرت امام است. اگر اجازه 
دهید گزارشی درباره نمایشگاه کتاب امسال خدمت شما 
ارائه کنم. در نمایشگاه کتاب امسال اتفاق خیلی عجیبی 
افتاد. ما امسال محوریت را تصویر حضرت امام قرار دادیم و 
بیش از 20 تصویر حضرت امام طراحی و با جمالت حضرت 
امام، غرفه آرایی صورت گرفت. برای اولین بار غرفه حضرت 
امام یکی از پرمخاطب ترین غرفه ها بود. مستحضرید که ما 
نشر خاصی هستیم و مخاطب خاص داریم. امسال خیلی 
جالب بــود. روزانه بین هفت هزار تا ده هزار نفر از غرفه ما 
بازدید کردند که این رکورد خوبی بود. توانستیم مستندهای 
تصویری و صوتی و گزارش های خوبی تهیه کنیم. موجودی 
خیلی از کتاب های ما صفر شــد. اســتقبال بسیار خوبی 
از دیوان و رســاله حضرت امام شد. کتاب چهل حدیث رو 
به انتها رفت. موجودی کتاب جنود صفر شــد. اســتقبال 

فوق العاده بود و این برای خودمان بسیار جالب بود.
مدیرانسابققبلازشــماچهکسانیبودند؟از

آنهانیزیادیکنید.
دو سال و نیم و سه سال است که من مدیریت این مؤسسه 
را برعهــده دارم. پیــش از من آقای ابراهیمــی تقریبًا یک 
ســال، یک سال و نیم مدیریت مؤسسه را بر عهده داشتند. 
چندماهــی آقای بیگلری مدیر بودند. قبل از ایشــان آقای 
غفاری بودند که 12 سال مدیریت عروج را بر عهده داشتند. 
آقای آشفته نیز پیش از آقای غفاری در سمت مدیریت بودند. 

چندنفرنیرودارید؟
ما تقریبًا 45 تــا 50 نفر نیروی ثابت داریم. البته نیروهای 
پــروژه ای به صورت دوره ای و در زمان برگزاری نمایشــگاه 
کتاب یا دیگر کارهای چاپ و صحافی به ما اضافه می شوند 
که تقریبا هفتاد نفر می شــوند. پیش بینی ما این است که 
با افتتاح فازهــای جدید در بحث چاپ و نشــر و باالخص 
چاپخانه ظرفیت پرســنل به 200 نفر ارتقاء پیدا کند. این 
پیش بینی برای امسال بود ولی متاسفانه با توجه به شرایط 

بد اقتصادی تا انتهای سال آینده زمان می برد.
چهدغدغههاوچالشهاییپیشرودارید؟

امام یک نفر بودند و تکرارشدنی نیستند. مسئولین باید 
قــدر این موضوع را بدانند که امــام و انقالب دو کلید واژه 
هستند که از هم جدایی ناپذیرند و نمی توان آنها را از هم 
جدا کرد. دغدغه ما نباید پیدا کردن غرفه در نمایشــگاه 
کتاب باشد. باید در ورودی نمایشگاه، بهترین و بزرگترین 
غرفه اختصاص به حضرت امام خمینی داشته باشد نه این 
که ما به دنبال پیدا کردن غرفه باشیم. امام استثنا هستند. 
اگر مسئولین به خودشان اجازه می دهند استثنا را برای 
امام نگذارند بدانند اگر امام نبودند، آنها مسئول نبودند. 
مسئولین باید قدرشناس باشند. دوم بحث حمایت های 
چاپی اســت.دولت بایــد در بحث تأمین کاغــذ و زینک 
حمایت های الزم را انجام دهد. تقریبا دو ســال است که 
ما کاغذ دولتی دریافت نکردیم. قیمت های ما نســبت به 
دیگر ناشران خیلی ناچیز است و این در بحث نشر جوابگو 
نیست. دولت باید حمایت کند تا ما بتوانیم با کاغذ یارانه ای 
کتاب را با قیمت مناسب به دست مخاطب و دوستداران 
حضرت امام برسانیم. امســال بنا داریم به عنوان مرجع 
تولید و فروش قاب عکس حضرت امام در قالب و سایزهای 

مختلف تولید و روانه بازار کنیم.

علی یوسفی:

موسسه عروج به صورت مستقل و بدون 
وابستگی مالی به جایی اداره می شود

نگاهی به نمایشگاه حضور صدساله خورشید
عملکردسیوسهسالهموسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی

آقایعلییوسفیمدیرعاملمؤسسهچاپونشرعروجدر
گفتگوباحریمامامبااشارهبهاستقبالکمنظیرآثارحضرت
امامدرنمایشگاهبینالمللیکتابتهرانونمایشگاهحضور
صدسالهخورشید،بهمعرفیتولیداتوبخشهایمختلف

وفعالیتهایموسسهعروجپرداخت.
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گزارش تصویری از نمایشگاه »حضور صدساله خورشید«

نمایشوسایلشخصیامامخمینی

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 501 | شنبه 28 خرداد 1401



دبیرپروندهچهرهها:
سیدمهدیحسینیدورود

71

آیت الله شیخ محمد شبیری خاقانی در اول شهریور 
1319 شمسی در محله العماره نجف اشرف در بیت 

علم دیده به جهان گشود.
پــدر او مرحوم آیت الله حاج شــیخ محمد طاهر آل 
شبیر خاقانی از علما و بزرگان خرمشهر بود؛ اجداد او 
از عالمان و مجتهدان وارسته و مورد توجه عموم مردم 
و خواص بودند و بیش از ســه قرن است که فرزندان 
خاندان شــبیری خاقانــی در راه خدمت به مذهب 
تشیع و علوم و معارف اهل بیت)ع( فعالیت می نمایند.
مادر او از بیت مرحوم آیت الله زین العابدین است که 

از خاندان های مشهور جنوب ایران می باشند.
آیت الله شیخ محمد شبیری خاقانی نزد پدر مراحل 
ابتدایــی تحصیل علوم دینــی را آغاز کــرد و در 12 
ســالگی معمم شــد. پس از پایــان دروس مقدمات، 
کفایه و رســائل را نزد آیت الله شیخ علی زین الدین، 
آیت الله شیخ صدرا بادکوبی، آیت الله سیدعبدالکریم 
کشــمیری، آیت الله شــیخ محمد جواد آل راضی و 

آیت الله شیخ هادی حموز تلمذ کرد. 
وی در نجف از شاگردان امام خمینی و حضرات آیات 
خوئی، ســید حســن بجنوردی، میرزا باقر زنجانی، 
شــیخ عباس قوچانی و شیخ حســین حلی بود و با 
آیت الله سیستانی در درس آیت الله خوئی هم بحث 

بود.
از جملــه اســاتید وی در قم؛ آیت اللــه گلپایگانی، 
آیت الله شریعتمداری و میرزا هاشم آملی بود. آیت الله 
شبیری خاقانی از پدر خویش و آیت الله میرزا هاشم 
آملی مفتخر به دریافت اجازه اجتهاد گردید و پس از 
دریافت اجازه اجتهاد، به تربیت طالب علوم دینی و 

پرورش فضال اهتمام ورزید.
مهاجرت به کویت و سوریه

آیت الله محمد شبیری خاقانی در اواخر دهه 1380 
قمری که عراق تحت ســیطره رژیم بعث بود، مجبور 
شد این کشور را ترک گفته و به کویت مهاجرت کند. 
پس از مدتی فعالیت علمی و تأسیس مراکز علمی در 
کویت به دلیل هجوم رژیم بعث به این کشور، کویت را 
ترک، و عازم ســوریه شــد و در آنجا درس فقه و اصول 
را شــروع کرد. وی در ســال 1379 شمسی به دعوت 
جمعــی از علما به قــم مهاجرت و تدریــس را در این 
شهر آغاز کرد. پس از نابودی رژیم بعث عراق، آیت الله 
شــبیری خاقانی از نخستین علمایی بود که به شهر 
نجف بازگشت و با تأسیس دفتر، حوزه درس و موسسه 

علمی به فعالیت های علمی و دینی مشغول شد.
فعالیت های اجتماعی و دینی

آیت الله شبیری خاقانی در طول فعالیت های خود 
اقدام به تأسیس مراکز علمی و اسالمی نموده است. 
همچنین مؤسساتی که پدرشان تأسیس کرده را اداره 

می کند.
این مراکز و مؤسسات عبارت است از:

ـ فقهی امام صادق)ع( در  تأسیس مؤسســه علمی 
ـ علمی امام صادق)ع(  قم، تأسیس مؤسســه فقهی 
در نجف، تأسیس پژوهشکده علوم معرفتی در نجف، 
تأسیس مرکز استنباط علمی در نجف، تأسیس مرکز 
علمی امام صادق)ع( در خرمشــهر، تأســیس مرکز 
علمی در کویت، تأسیس حوزه علمی دینی در کویت، 
تشکیل حوزه علمیه دینی در ســوریه، مرکز علمی 
و مدرســه علمیه در قم، مرکز علمی و مدرسه علمیه 

در خرمشــهر، دفتر فرهنگــی و نمایندگی در مصر، 
نظارت بر مؤسسات آیت الله خوئی در لندن، نوسازی 
و بازسازی مسجد امام صادق)ع( در خرمشهر که در 
جریان جنگ تحمیلی ویران شــده بود، بنــا و اداره 
مســجد در کویت، تأســیس مرکز فرهنگی اسالمی 
در اندونزی و مشــارکت در تأســیس بنای مساجد، 
حســینیه ها، مراکز علمی، مراکز دینی، حوزه های 

علمیه، دانشگاه های اسالمی و ...
آیت الله شــبیری خاقانی برای تبــادل آراء و تبلیغ 
مذهب تشیع و رساندن پیام حقه مذهب در همایش ها 

و کنفرانس های علمی زیادی شرکت کرده است.
برخی از این کنفرانس های علمی و دینی به شرح زیر 

است:
شرکت و ارائه مقاله در کنگره شیخ انصاری در ایران، 
شــرکت و ارائه مقاله در کنگره اســالمی در آمریکا، 
شرکت و ارائه مقاله در کنگره عمان )مسقط( پیرامون 
اجتهاد، شرکت و ارائه مقاله در کنگره سوریه )دمشق( 
پیرامون تقریب مذاهب اسالمی، شرکت و ارائه مقاله 
در کنفرانس »فاطمه زهرا)س( و روش های علمی« 
در ایران و شــرکت و ارائه مقاله در کنفرانس غدیر در 

لندن.
آیت الله شــبیری خاقانی با شرکت در مناظره های 
تبلیغی و رعایت اصول اخالقی موجب هدایت اقشار 

فرهنگی و دانشگاهیان به مذهب تشیع شد. 
از دیدگاه وی نقش مدرسه اعالم سه گانه نائینی، آقا 
ضیاء عراقی و کمپانی؛ محور تکامل فکری حوزه قم و 
نجف است و دوری از این محوریت، دوری از تکامل و 

پیشرفت علمی است.

میراث دار علم و اجتهاد
بزرگداشت آیت اهلل محمد شبیری خاقانی



دربارهارتباطخودباحضرتامامبگویید.
ارتباط ما با مرحوم امام )ره( از قدیم االیام قبل از سفر 
ایشان به نجف اشرف بود. از آن جهت که در آن زمان در 
نجف کسی غیر از خواص، ایشان را نمی شناخت و از 
باب شناخت سابق، در روز عید غدیر با جمعی از طالب 
خدمت ایشــان  رفتیم و حضرت امام با کمال تواضع و 
با دست مبارکشان برای ما شــیرینی و چای آورد؛ در 
هنــگام خروج به فضالیی که همــراه من بودند گفتم 
ایشان از جهتی فقیه وارسته و از جهت دیگر متواضع 
و صاحب اخالق است، اما عالمی مجهول است و باید 

رفت و آمد زیادی خدمت شان داشته باشیم.
در نجــف در درس خارج مکاســب حضــرت امام در 
مسجد شیخ انصاری شرکت کردم و از جمله کسانی که 
در درس ایشان حضور داشتند شهید مصطفی خمینی 
بود که خیلی اشکال می کرد و اشکاالت ایشان بیشتر 
در زمینه های فلســفی بود و حضرت امام اشکال را رد 
می کردند و می فرمودند، بهتر است اشکاالت در مورد 
بحث فقهی باشــد و نه فلسفی. از جهت دیگر ارتباط 
مرحوم والد آیت الله شیخ محمد طاهر شبیری خاقانی 
با حضرت امام، استوار و پابرجا بود و دیدارهای زیادی 
با یکدیگر داشتند؛ هم مرحوم امام به منزل ما تشریف 
می آوردند و هم مرحوم والد به بیت ایشان می رفت. من 
هم به صورت خصوصی خدمت ایشــان می رسیدم، 
دست مبارک شان را می بوسیدم، سؤاالت و اشکاالت 
علمی خود را به حضرت امام عرض می کردم و ایشان 
با کمال تواضع، برخی اشکاالت را تأیید و برخی دیگر 

را رد می کردند. 
یادم می آید، یکی از روزها شخصی از طرف حضرت 
امام آمد و گفت، ســید قصد زیارت والد شما را دارند. 
حضرت امام بعد از چند ســاعت به منزل ما در محله 
عماره آمدند و چون منزل ما کوچک بود پرده ای بین 
خانواده و مجلس گذاشتیم. حضرت امام به همراهان 
اشاره کردند که مجلس را ترک کنند. من هم مجلس 
را ترک کردم و مجلس بین والد و امام کامال خصوصی 

شــد. بعدًا مرحوم والد گفت که از حضرت امام درباره 
مســائل ایران ســؤال کردم و امام در جواب فرمودند، 
لوایح شــش گانه ای که شاه اعالم کرده، مخالف شرع 
است و باید رفع شــود؛ در غیر این صورت مادام العمر 
بــا آن مخالفت می کنم. مرحوم والد پرســیده بود، آیا 
می توانید شــاه را از منصب خــود برداریــد؟ امام در 
جواب با تبسم فرموده بود که رفع آن از طریق صبر و با 
استقامت ممکن است و امر ممتنعی نیست. مکرر این 
دیدارها ادامه داشت و دو طرف مسائل مختلف علمی 

و سیاسی ایران را مطرح و گفتگو می کردند.
در یکــی از روزها جمعی از تّجــار خرما از بصره آمده 
بودند و قصد زیارت مراجع را داشــتند؛ من هم آنها را 
خدمت مراجع می بردم. نــزد آیت الله خوئی رفتیم و 
شوخ طبعی از ویژگی های اخالقی ایشان بود تا مردم را 
جذب کند؛ این ویژگی علمای نجف است که مقتضای 
طبع مردم اهل منطقه باشند. همچنین آنها را خدمت 
آیت الله سید محمود شاهرودی بردم. ایشان نیز اهل 
مزاح و اخالق عالی بود. بعد به دیدار مرحوم حضرت 
امــام )ره( رفتیم و بعد از دیدار با تّجار، امام از وضعیت 
مرحوم والد در ایران ســوال کردند، اندکی نشستیم و 

بلند شدیم.
کیفیتدرسوبحثحضرتامامچگونهبود؟

تدریس ایشان دقیق بود و با جّدیت مطالب را مطرح 
می کردند؛ شاگرد می بایست قواعد و زیربنای علمی 
ایشان را بفهمد؛ صاحب مطالب عمیقی بودند و این 
را بدون هیچ مجامله می گویم که امام مبانی و کبریات 
را بــه صورت عمیق و قوت علمــی مطرح می کردند؛ 
این قول را از این جهت که اهل خبره هســتم مطرح 
می کنم. البته در درس امام، اکثر افرادی که شــرکت 
می کردند فارســی زبان بودند و حضــرت امام به زبان 

فارسی تدریس می کرد.
از جمله اســاتید مــن در درس خــارج در قم آیت الله 
گلپایگانی، آیت الله شریعتمداری و میرزا هاشم آملی 
بود، و اجازه اجتهاد من در قم از مرحوم میرزا هاشــم 

آملی و مرحوم والد بود. در نجف از شاگردان آیات معظم 
خوئی، سید حسن بجنوردی، میرزا باقر زنجانی، شیخ 
عباس قوچانی و شیخ حسین حلی بودم و با آیت الله 

سیستانی در درس آقای خوئی هم بحث بودیم.
دربارهحشرونشــرباشهیدسیدمصطفی

خمینیبگویید.
با مرحوم ســید مصطفی خمینی دوســت صمیمی 
بودیم و در مناســبت های مختلــف دیدارهای زیادی 
داشتیم؛ ســید مصطفی صاحب اخالق خوب و اهل 

مزاح بود.
اوضاعواحوالحوزهنجفراچگونهمیبینید؟
بایــد نقطه التقاء جامعی بین عقــل قم و عقل نجف 
وجود داشته باشــد و این امر حاصل نمی شود مگر از 
راه رجوع و برگشت به محوریت مدرسه اعالم سه گانه 
یعنی میرزای نائینی، شیخ عراقی و شیخ اصفهانی. 
چون این ها مؤسس حرکت علمی استنباطی هستند 
و نباید در کتم نســیان و فراموشــی واقع شوند؛ اینها 
اقطاب و ثقل واقعی هســتند و ارتباط بین قم و نجف 
و تکامل این دو مدرسه عظیم ممکن نیست مگر از راه 
برگشت به محوریت این سه مدرسه، و اگر برگشت به 
این ســه اساس حاصل شد پس مدرسه قم و نجف در 
جامع واحدی جمع می شــوند. چــون این مدارس بر 
اساس اعلمیت، ابداع و ابتکار در کبریات مبانی اصولی 

بوده اند.
جایــگاهامامرادرشــکوفاییتشــیعچگونه

میبینید؟
انقالب امام، انقالبی برای بیداری و آگاهی شیعه بود. 
در این امر باید دقت شــود چون تشــیع باید از جهت 
علمی و اعتقادی و همه جهات تکامل یابد و نه تکامل 

سیاسی فقط. 
رمزموفقیتخودرادرچهاموریمیدانید؟

رمز موفقیت خود را در توجه به اهل بیت)ع( می دانم و 
درس من در زمینه بحث های اعالم سه گانه است و رأی 

خود را بعد از آن مطرح می کنم.

محمد شبیری خاقانی:

انقالب امام، انقالبی برای بیداری و آگاهی شیعه بود

بزرگداشت آیت اهلل محمد شبیری خاقانی

آیتاللهشیخمحمدشبیریخاقانیفرزندمرحومآیتاللهمحمدطاهر
آلشبیرخاقانیاست.ایشــاندردورانیکهامامخمینی)ره(درنجف
بودنددردرسآنمرحومشرکتوازشاگردانایشانبهشمارمیآید.

ارتبــاطپــدِرآیتاللهشــبیریخاقانیوحضــرتاماموحضــورامام
خمینی)ره(دربیتایشــاندرقموتصاویربهجایماندهازآندیدار،از
افتخاراتاینبیتشــریفبهحسابمیآیدبهگونهایکههماناتاقبا

همانشکلیکهدرتصاویراست،دستنخوردهباقیماندهاست.
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ازدیدگاهشمامهمترینویژگیهایاخالقی
آیتاللهشبیریخاقانیچیست؟

مهمتریــن نکتــه  در ویژگی های اخالقــی آیت الله 
شبیری خاقانی، عالقه ایشان به اهل بیت)ع( است. 
هر کس باسواد یا بی ســواد به در خانه اهل بیت)ع( 
برود، در کارهای خود موفق خواهد بود و اهل بیت)ع( 
جایگاهی به آنها می دهند که به ذهن کسی نمی رسد 

و تصور نمی کند. 
ایشان هر زمان در خفا یا آشکار همیشه به من گوشزد 
می کنــد که از در خانه اهل بیت)ع( کوتاهی نکنید و 
لو در هر هفته یک بار مراسم زیارت عاشورا را در دفتر 
برگزار کنید. در چند سال اخیر که جریان کرونا پیش 
آمد، آیت الله شــبیری خاقانــی تأکید می کرد که هر 
هفته، با پنج یا شش نفر در دفتر زیارت عاشورا قرائت 

کنید.
به ســفارش و تأکید ایشــان هر هفته روز پنج شنبه 
در دفتــر، منبر اباعبدالله)ع( داریــم؛ افرادی دعوت 
می کنیــم و آنــان خطابــه و روضــه می خواننــد، در 
دفتــر ده هــا نفر حضــور پیــدا می کننــد و در پایان 
پذیرایی صورت می گیرد. آیت الله شــبیری خاقانی 
توصیه می کند که حتمًا توســل به اهــل بیت)ع( در 
مناسبت های گوناگون صورت گیرد و ما تا آنجا که در 

توان داریم خواسته ایشان را انجام می دهیم.
همچنین ایشان عالقه وافری به زیارت بارگاه ملکوتی 
ائمه اطهار)ع( دارد و همواره مراقب است که در سفر 
به شهرهای مذهبی به زیارت حرم اهل بیت)ع( برود.
»ولــد العاِلم نصف العاِلم« در خانواده مجتهد وعالم 
بودن باعث می شود که انسان نصف پله های ترقی را 

طی کند و نصف دیگر، دست خود شخص است که 
چه مقدار جّدیت برای فراگیری علوم داشــته باشد. 
خداوند به آیت الله شــبیری خاقانــی این موهبت را 
عنایت کرد کــه ادامه دهنــده راه خانــدان خود در 

علم آموزی باشد.
پدر آیت الله شــبیری خاقانی، آیت الله شیخ محمد 
طاهر آل شبیر خاقانی تحصیلکرده نجف اشرف بود و 
از آقا ضیاءالدین عراقی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی 
و شــیخ محمد حســین اصفهانی )کمپانی( اجازه 
اجتهاد مطلق داشت. ایشان در اصول هم بحث و هم 

درس آیت الله خوئی بود. 
آیت الله شبیری خاقانی در تمام دوران تحصیل خود 
هیچ گاه از سهم امام استفاده نکرده و اکنون نیز بر این 

رویه و روش پدران و اسالف خود است.
خداوند استعداد عجیبی به آیت الله شبیری خاقانی 
عنایت کرده و آن اهل قلم بودن است. یکی از دوستان 
نزدیک و صمیمی نقل می کرد که آیت الله بروجردی 
به ایشان توجه خاصی داشت و در وجود وی می دید 
که از همان اوان طلبگی صاحب قلم اســت و تأکید 
داشت که خداوند به شما ذهن عجیبی داده، من از 

شما در امر نوشتن کتاب حمایت می کنم.
آیت الله شــبیری خاقانی قلم توانا و روانی دارد و در 
مباحث فقهی، اصولی، اجتماعی، اقتصادی اعتقادی 
و ... کتاب های متعددی نوشــته که برخی از آنها به 
زبان های دیگر ترجمه شــده است. اخیرًا با یک تیم 
ـ فقهی امام صادق)ع(  هفت نفره در موسسه علمی 
روی موسوعه فقهی »مدرک العروة« آیت الله شبیری 
خاقانی به مدت ده ســال کار کردیم. در ســفر اخیر 

ایشان به قم، الحمدلله افتتاحیه حسینیه موسسه امام 
صادق)ع( و انتشار موسوعه مدرک العروة برگرفته از 

مسائل فقهی روز را داشتیم.
آیت الله شــبیری خاقانی انســان زاهدی است، از 
تجمالت زندگی به دور بوده، خوش برخورد و خوش 
اخالق است. همیشه با طالب جوان با روی گشاده و 
اخالق نیکو ساعت ها به بحث و تبادل نظر می پردازد؛ 
به گفته های مخاطب و سخنان آنان گوش می کند و به 

خوبی به سؤاالت آنان پاسخ می گوید.
از خصوصیات بارز ایشــان دائم الوضو بودن است و 
عقیــده دارد که وضو، موجب نورانیت نفس انســان 

است.
ایشان نظم را سرلوحه اعمال خود قرار داده است و 
طالب را نیز به آن ســفارش می کند تا در طی مسیر 
دانش موفق باشــند. دقــت در وقت نماز، ســاعات 
عبــادات و زمــان تدریــس از ویژگی های برجســته 
آیت الله شبیری خاقانی است. ایشان حتی دیدارهای 
خصوصی و عمومی خود را به گونه ای تنظیم می کند 
که لطمه ای به فعالیت های علمی و مباحث درســی 

نزند.
نگاهآیتاللهشبیریخاقانیبهانسان،جامعه

وحوزههایعلمیهچگونهاست؟
آیت الله شبیری خاقانی بر این عقیده است که یکی 
از اصول اساســی و مهم تعالیم قرآن دعوت به تفکر و 
تدبر است. فهِم مهم ترین مسائل اعتقادی و دینی، به 
نیروی تفکر و اندیشه محول شده است و راه شناخت 
مبدأ و معاد از طریق فهم و تفکر است. پرداختن به این 
اصل از سفارشات اکید ایشان به حوزه و جامعه است.

محمد قادری:

 از تجمالت زندگی به دور بوده، خوش برخورد و خوش اخالق است
آیت اهلل شبیری خاقانی در تمام دوران تحصیل خود هیچ گاه از سهم امام استفاده نکرده است

بزرگداشت آیت اهلل محمد شبیری خاقانی

تبییــنویژگیهایاخالقی،ســیرهعملــیوروشدرس
وبحثآیتاللهشــبیریخاقانــیازجملهمباحثیبودکه
موردتوجهحجتاالسالموالمسلمینمحمدقادریمدیر
دفتروشاگردایشانقرارگرفت.آقایقادریدانشآموخته

حوزههایعلمیهکاشانوقماست.
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از سوی دیگر ایشان در طول فعالیت های علمی خود 
بر اخالق تأکیــد فــراوان دارد و آن را زیربنای قواعد 
اسالمی می داند؛ چرا که اهل بیت)ع( نیز اسوه های 

اخالق هستند.
همچنین آیت الله شبیری خاقانی معتقد است که 
گسترش اســالم در جامعه با حذف فرهنگ منحط 
و مخرب غربی و اجرای موازین و قوانین اســالمی با 
تمسک به اخالق و اسوه قرار دادن اسطوره های دین، 
میسر و شــدنی اســت و همواره مخاطبان و طالب 
علــوم دینی را به این امر مهم ســفارش می کند و در 

نوشته های خود آورده است. 
ایشان نیاز فعلی جهان اســالم را داشتن نیروهای 
متخصص، متعهد و کاردان می داند که بتوانند در برابر 
هجمه های دشمن و شبهه های فکری و انحرافی آنان 
به مقابله و مبارزه بپردازند و این امر میســر نمی شود 
مگــر با تربیت طالب و فضالیی که بتوانند به صورت 
دقیــق و عمیق، همراه با اخــالق و منش اجتماعی 

مناسب به مقابله و پاسخگویی بپردازند.
آیت الله شــبیری خاقانی تأکیــد می کند که طالب 
همیشــه باید بین مردم باشــند. به قول رهبر معظم 
انقالب، طالب باید جهاد تبیین انجام دهند تا مردم 
از عملکرد آنان مطلع شــوند چون جامعه از عملکرد 

طالب اطالعات کافی ندارد.
در دوران شــیوع کرونا، طالب از مبتدی تا ســطوح 
عالی، کارهــا و خدماتی انجــام دادند که هیچ کس 
حاضر به انجــام آن ها نبــود. طــالب و روحانیون با 
اخالقی که در وجود علمای اعالم اســت که برگرفته 
از اخالق ائمه علیهم السالم است، حرکت کردند و با 
همراهی کادر درمان، نیروهای جهادی و مسئولین 
شــّر این ویروس از کشــور ما رفع شــد. یعنی اینکه 
روحانیت باید خادم مردم باشد و به مردم خدمت کند. 
فردی نصف شب درب دفتر آیت الله بروجردی را دق 
الباب کرد. خادم گفت، چه می خواهی؟ او پاسخ داد، 
زمستان و سرد است آمده ام دنبال ذغال! خادم گفت، 
مگر اینجا ذغال فروشی است! آقا بیدار شد و پرسید 
چه خبر اســت؟ عرض کردند، شخصی نصف شب 
آمده و ذغال می خواهد! آقا در پاســخ فرمود، درست 
است که اینجا ذغال فروشــی نیست اما سرما فشار 
آورده و برای وی ذغال تهیه کنید. خادم می گوید، آقا 
پول دادند و بــرای او ذغال تهیه کردم. علمای اعالم 

اینگونه خود را در اختیار مردم قرار می دادند.
آیت اللــه شــبیری خاقانی نیــز در زندگــی مادی، 
مســاعدت به دیگران را جزء ســلوک عبــادی خود 
دانســته و علی رغم فعالیت های بسیار علمی از این 
مقوله فارغ نبــوده و در کمک به نیازمندان پیشــتاز 
است. لذا بخشی از دفتر ایشان محل رجوع طبقات 
مختلــف گردیــده و دفتر بر اســاس وســع و توان به 

محرومین کمک می کند.
ایشان مبالغی کنار گذاشته و هر هفته می فرماید که 
به افراد تهی دست کمک کنم. همچنین بسته های 
معیشــتی و آذوقــه تــدراک می کنیــم و به دســت 

مستمندان و فقرا می رسانیم.
عمــدهفعالیتهایدفترآیتاللهشــبیری

خاقانیدرقمچیست؟
بخشــی از کارهــای دفتــر شــامل پاســخ دهی به 
اســتفتاءات و جواب گویی به مســائل مستحدثه روز 
اســت. ســوال های گوناگونی که جنبــه فقهی دارد 

بــه دفتر می آیند، اگر جواب آن موجود باشــد، گفته 
می شــود و اگر نباشــد به دفتــر آقا در نجــف ارجاع 

می دهیم و پاسخ آن ظرف دو روز می آید.
برپایی مجالس روضه  و مراسم ها در وفیات و موالید 
اهــل بیت)ع( از دیگر برنامه های دفتر اســت. دفتر، 
جوابگوی خواســته های اقشار مختلف مردم است و 
کمک های نقدی و غیر نقدی به نیازمندان پرداخت 
می کنیم. اخیرًا مقداری از بودجه دفتر را برای کمک 
به ایتام اختصاص داده ایــم و ماهیانه به این عزیزان 

کمک هایی پرداخت می کنیم.
در مناسبت ها و در آغاز بازگشایی مدارس، آیت الله 
شبیری خاقانی دستور داده است تا به خانواده هایی 
کــه وضعیت مالی مناســبی ندارند لــوازم التحریر، 

پوشاک و ... از طریق دفتر کمک شود.
ایشانبهطالبشهریهمیدهند؟

بله، شــرکت کنندگان در درس آقا، ماهیانه شهریه 
دریافت می کنند.

دربــارهویژگیهــایدرسوتدریسآیتالله
شبیریخاقانیبگویید.

آیت اللــه شــبیری خاقانی از پدر خویــش و اصولی 
بــزرگ آیت الله میرزا هاشــم آملی مفتخر به دریافت 
اجازه اجتهاد گردید و پس از دریافت اجازه اجتهاد، 
به تربیت طالب علوم دینــی و پرورش فضال اهتمام 

ورزید.
آیت الله شبیری خاقانی بنا بر ضرورت و مقتضیات 
زمان به کشــورهای مختلف از جمله ایران، عراق، 
کویــت، ســوریه و بحریــن بــرای تبلیــغ و تدریس 
مهاجرت کرده  اســت. وی چند سالی برای تبلیغ و 
تدریس علوم حوزوی ســاکن کویت شــد اما پس از 
حمله عراق به این کشــور، به سوریه مهاجرت کرد و 
با تأسیس مدرســه و حوزه به تدریس علوم حوزوی 

پرداخت.
وی از هر فرصتی برای تدریس و فعالیت های دینی 
استفاده می کند و سعی می کند مسائل دقیق علمی، 
فقهــی و کالمی را با بیانی شــیوا طــرح کند تا مورد 

استفاده عموم قرار گیرد.
تسلط ایشان به دو زبان عربی و فارسی موجب شده 
که در بســتری گســترده، دانش دینی خود را پر بار 
نماید و از هر دو زبان در کسب معارف الهی استفاده 

کند.
از ویژگی های آیت الله شبیری خاقانی این است که 
درس ها را با صوت دلنشین بیان می کند و به مسائل 
روز آگاهــی دارد؛ چون امــروزه صرفًا فقاهت مالک 
نیست و مجتهد باید از اقتضائات روز آگاه و به سالح 

علمی روز مسلح باشد.
امروزه مسائل مستحدثه بسیاری به دفتر می آید که 
اگر مجتهد تســلط الزم بر مباحث علم روز را نداشته 

باشد نمی تواند پاسخگو باشد.
آیت الله شــبیری خاقانی نوآوری هــا و ابداعاتی در 
اجتهاد دارد؛ در فقه دارای منشــی است که عبارت 
از توجه داشــتن به روح اســتدالل، تطبیق کبری بر 
مصادیق جزئی و در نظر داشــتن فروع است و ابتکار 
کبریــات قواعد اصولــی و ذکر آن در مناســبت های 
مختلف فقهی که همین اصل، پایه و اساس تشخیص 

اعلم در نظر ایشان است.
ایشــان با شــیوه نوین و بدیع به ساحت تفسیر وارد 
شده و عالوه بر تفسیر روایی و ادبی به تفسیر فلسفی 

و فقهی ورود کرده و از تفسیر آیه به آیه نیز غافل نبوده 
است. 

همچنین ایشــان پس از تدریس، چند دقیقه برای 
پاســخگویی به ســؤاالت طالب وقت می گــذارد تا 

اشکاالت آنها را رفع کند.
دربارهفعالیتهایاجتماعیودینیایشان

بفرمایید.
آیت الله خاقانی در طول فعالیت های خود اقدام به 
تأسیس مراکز علمی و اسالمی نموده است. همچنین 
مؤسساتی که پدرشان تأسیس کرده را اداره می کند. 

این مراکز و مؤسسات عبارت است از:
ـ فقهی امام صادق)ع( در  تأسیس مؤسسه علمی 
ـ علمی امام صادق)ع(  قم، تأسیس مؤسسه فقهی 
در نجف، تأســیس پژوهشــکده علوم معرفتی در 
نجف، تأســیس مرکز اســتنباط علمی در نجف، 
تأســیس مرکز علمی امام صادق)ع( در خرمشهر، 
تأســیس مرکز علمــی در کویت، تأســیس حوزه 
علمی دینی در کویت، تشکیل حوزه علمیه دینی 
در سوریه، مرکز علمی و مدرسه علمیه در قم، مرکز 
علمی و مدرسه علمیه در خرمشهر، دفتر فرهنگی 
و نمایندگی در مصر، نظارت بر مؤسسات آیت الله 
خوئی در لندن، نوســازی و بازســازی مسجد امام 
صادق)ع( در خرمشهر که در جریان جنگ تحمیلی 
ویران شده بود، بنا و اداره مسجد در کویت، تأسیس 
مرکز فرهنگی اســالمی در اندونزی و مشارکت در 
تأسیس بنای مساجد، حسینیه ها، مراکز علمی، 
مراکــز دینی، حوزه هــای علمیه، دانشــگاه های 

اسالمی و ...
آیت الله شــبیری خاقانی برای تبــادل آراء و تبلیغ 
مذهب تشیع و رساندن پیام حقه مذهب در همایش ها 
و کنفرانس های علمی زیادی شــرکت کرده اســت. 
برخی از این کنفرانس های علمی و دینی به شرح زیر 

است:
شرکت و ارائه مقاله در کنگره شیخ انصاری در ایران، 
شــرکت و ارائه مقاله در کنگره اســالمی در آمریکا، 
شرکت و ارائه مقاله در کنگره عمان )مسقط( پیرامون 
اجتهاد، شرکت و ارائه مقاله در کنگره سوریه )دمشق( 
پیرامون تقریب مذاهب اسالمی، شرکت و ارائه مقاله 
در کنفرانس "فاطمه زهــرا)س( و روش های علمی" 
در ایران و شــرکت و ارائه مقاله در کنفرانس غدیر در 

لندن.
آیتاللهشبیریخاقانیآثارزیادیتألیفکرده

است،ویژگیآثارایشانچیست؟
بله، تألیفات منتشر شده از آیت الله شبیری خاقانی 
به صدها جلد می رسد که هر کدام از آنها چندین بار 
در تیراژهای مختلف چاپ شــده است و به زبان های 
زنده دنیا ترجمه شده است. البته برخی از نوشته های 
ایشــان هنوز به زیور طبع آراسته نشــده که در آینده 

نزدیک منتشر خواهد شد.
از مقوله های برجسته ایشان، آزادی فکر و جوالن باز 
اندیشــه است و با این خصوصیت و پشتوانه علمی و 
اجتهادی وارد ساحت علوم مختلف شده و اظهارنظر 

می نماید.
وی در تمامی سخنرانی ها و آثار خود بر ُبعد عرفانی 
و سیر معنوی و اتصال به مبدأ اساسی تأکید دارد و به 
علوم روز ورود کرده و فکر و اندیشه خود را عرضه کرده 

است.
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درابتداآثارعلمیپدربزرگوارتانرامعرفی
کنیــدواینکهایشــانچهزمانیدســتبهقلم

شدند؟
بیش از ســه قرن است که فرزندان خاندان بابرکت 
شبیری خاقانی در راه خدمت به مذهب تشیع و علوم 
و معارف اســالمی فعالیت می کنند. در حال حاضر 
این مســئولیت بزرگ بر عهده آیت الله شیخ محمد 
شبیری خاقانی اســت. اجداد پدری ایشان تا هفت 
نسل، همه از عالمان و مجتهدان وارسته و مورد توجه 

و رجوع مردم و خواص و اهل علم بودند.
آیت الله شیخ محمد شبیری خاقانی در نوجوانی و 
در سن 12 سالگی معمم شد. اولین استاد او آیت الله 
محمد طاهر آل شبیر خاقانی، مرحوم والدشان بود. 
وی همچنین نزد دایی اش شــیخ علی زین الدین، 
کفایتیــن را تلمذ کرد. پدر، پــس از پایان مقدمات و 
سطوح، در درس آیت الله خوئی، حضرت امام، میرزا 
باقر زنجانی، آقا میرزا هاشم آملی و آقای سید حسن 

بجنوردی در نجف شرکت کرد. 
آیت الله شــیخ محمد شــبیری خاقانــی از علمای 
صاحب قلم و اندیشــه اســت که در مباحث فقهی، 
اصولی و موضوعات مختلف دینی، کتاب های زیادی 
نگاشته و در زمینه نگارش کتاب بسیار فعال و پرکار 
اســت. کتاب های ایشــان در تیراژهای مختلف و به 

زبان های زنده دنیا ترجمه شده است. 
آیت الله شیخ محمد شــبیری خاقانی چهل و پنج 
ســال پیش کتاب »علــم االجتماع بیــن المتغیر و 
الثابت« را نوشت. این کتاب »جامعه شناسی ثابت و 
متغیر« است. ایشــان در این کتاب به صورت ابتکار 

در موضوع جامعه  ثابت و متغیر در فلســفه اسالمی 
مباحثــی ارائه کرده و راهی جدیــد در این بحث باز 
نموده است. بررسی های نویسنده در جامعه شناسی 
ثابت و متغیر کــه در زبان های مختلف، فرهنگ ها و 
تمدن های گوناگون وجود داشته، این نتیجه را در پی 
دارد که این تحقیق گاه به صورت مبحث »میدانی« و 
گاه به صورت بررسی »مجرد« انجام گرفته و ایشان 
این مباحث را در ســه فصل موضوعی تقسیم کرده 
است. ایشــان در این فصل ها، مشکالت اجتماعی 
مانند عادات و تقلیدهــای اجتماعی، عوامل مؤثر و 
ابعاد طبیعی و فرهنگی و اجتماعی آن را در جامعه 
یا نظام هــای ســرمایه داری و دولتی مورد بررســی 
قرار داده و درباره دیدگاه های اســالم ناب محمدِی 
اصیل مبتنی بر فکر اهل بیت)ع( سخن گفته است. 
همچنین نویســنده در این کتــاب درباره حکمت و 
فلسفه مسائل مختلف شرعی در علم اجتماع سخن 

می گوید. 
در این راستا، این کتاب به افکار یهودیت و مسیحیت 
و تأثیر آنها در زندگی فردی و اجتماعی اشاره نموده 
و عوامل انحراف آنها که در مدت زمان کوتاهی پس 
از به وجود آمدن ادیان اتفاق افتاده را بررسی کرده و 
یادآور می شود که تغییر و تحریف در این ادیان مانند 
بازنویسی آنها توسط دانشمندان یهودی و مسیحی از 
قرن پنجم تا نهم میالدی که دارای سند و مدارک غیر 
معتبر است، رخ داده است. اهمیت این کتاب چنان 
است که در دانشگاه های کشورهای عربی و مجامع 

آکادمی به عنوان کتاب درسی، تدریس می شود.
کتاب دیگر با عنوان »نقد المذهب التجریبي« است 

که مارکسیسم و مادی گرایی را نقد می کند. آیت الله 
شبیری خاقانی در این کتاب به نقد مکاتب تجربی 
پرداخته اســت و بیان می دارد که آنچه مکتب های 
گوناگون در آخرین دســتاوردهای محــدود خود به 
آن رســیده اند، نتیجــه اش ســردرگمی و گمراهی 
بشر است. مؤلف در این کتاب طرح رسیدن فلسفه 
عقالنی و انتزاعی به یقیــن و ثبات را بحث کرده که 
فلسفه عقالنی و انتزاعی می تواند در همه بررسی ها 
و نتایجش به نتیجه یقینی و ثابت برسد، بدون اینکه 
هیچگونه شــک و تردیدی در بررسی های موضوع و 
معیارهای ثابت آن رخ دهد. نویســنده در این کتاب 
ماتریالیسم جدلی را که بر پایه تناقض استوار است 
و هگل و هم مســلکان او به آن اعتقاد دارند را به نقد 
کشــیده و آن را متزلزل دانسته است. در نتیجه این 
نقد، بیش از هفتاد دلیل منطقی و برهان فلســفی 
برای اثبات حق تعالی ارائه شــده اســت. این کتاب 
جوایــز مهمی را در اروپــا و آمریکا به خود اختصاص 

داده است.
این کتاب در زمان مادی گراها خیلی معروف شــد 
و محققان در کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی 
از آن اســتفاده می کنند. این کتــاب در مورد تجرید 
حقائق بحث می کند که اصالت در تجرید است و نه 
در امور مــادی؛ همه مادیات برای اصل واقع و اصل 
وجودی، طریق هســتند و نویســنده اصل عقلی و 

عقالیی را معیار قرار داده است.
آیت الله شــبیری خاقانــی در کتاب»االخالق بین 
النظریة و التطبیق«، به شیوه های اخالقی، اخالق 
تکوینی و تشریعی، و اخالق نظری و عملی پرداخته 

امیرشبیری خاقانی:

قائل به نوآوری بر اساس اتکاء به سنت قدیم است

بزرگداشت آیت اهلل محمد شبیری خاقانی

حجتاالسالموالمســلمینامیرشبیریخاقانیفرزند
آیتاللهشیخمحمدشبیریخاقانیومدرسحوزهعلمیه
درگفتوگوباحریمامامضمناشارهبهدرخششخاندان
خاقانیدرعرصههایعلمیوحوزویدرسهقرنگذشته

بهمعرفیآثاروتبیینجایگاهعلمیایشانپرداخت.
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اســت. بررســی مــکارم و رذائــل اخــالق و آفت ها 
و آســیب های آن، بداخالقی هــای رایــج، اخــالق 
اجتماعی، تعادل صفات اخالقی، اخالق حســنه، 
اخالق نیکو و اســالمی و .. از موضوعات مهم بحث 

شده در این کتاب است.
مؤلف در این کتاب می گوید که ائمه)ع( نظریات را 
در قالب تطبیق بیان می کردند و نه به صورت نظریه، 
و این ممیزه اصلی افکار اسالمی با افکار غربی است. 
در فلسفه های غرب، نظریه طرح می کنند اما تطبیق 
دیده نمی شود؛ چون در بین آنها مالک های واقعی 
دربــاره اخالق وجود ندارد اما در اســالم، اصالت در 
مالک هــای اخالقــی و ارزش های انســانی واقعی 

است.
»علم السیاسة« کتاب دیگر آیت الله شبیری خاقانی 
اســت. ایشــان در این کتاب عالوه بــر تعریف علم 
سیاســت به اهداف و موضــوع آن پرداخته و ارتباط 
سیاست با علوم مختلف را شرح داده و فلسفه و نظریه 
سیاسی و مذهب سیاسی را توضیح داده است. این 
کتاب پس از بررســی ریشه ای سیاســت به سیر آن 
در تمدن های گذشــته بشری پرداخته و به دنبال آن 
اندیشه سیاسی متفکرین آنها مورد بحث قرار گرفته 

است.
نویســنده در این کتاب به اندیشــه سیاسی اسالم 
پرداخته و به موضوعات مهمی چون حکومت، بیعت، 
اجتهاد، آزادی، احزاب، حقوق انســان، قوانین و ... 
اشــاره کرده و به صورت روشن و دقیق متذکر شده 
اســت که تنها راه نجات تمسک به اندیشه سیاسی 
اســالم اســت که نشــأت گرفته از تعالیم و ســنت 

اهل بیت)ع( است. 
نویسنده اشاره کرده اســت که سخنان و نامه های 
حضــرت علــی)ع( در نهــج البالغه معیار اســت و 
سیاســت را به صورت حقیقی و ثابــت مطرح کرده 
است و نه متغیر. وی اندیشه ماکیاولی را نقد می کند 
و اصول فکر سیاسی امیرالمومنین)ع( را طرح کرده 

است. 
این اثر در دانشگاه های مختلف عربی مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته و در تیراژ بسیار تجدید چاپ شده 

است.
اینکتابهایعربی،ترجمههمشدهاند؟

ـ فقهی امام صادق)ع( که زیر نظر  مؤسســه علمی 
آیت الله شــبیری خاقانی فعالیت می کند، در حال 
ترجمه آثار وی به چندین زبان است. البته به صورت 
فنــی ترجمه می کنیم و نه تحت اللفظی؛ چون بین 
این دو تفاوت زیادی در نزد اهل تخصص وجود دارد و 

ترجمه  ها باید دقیق باشند.
"الزواج و الطالق فی رســاالت السماء" کتاب دیگر 
آیت الله شبیری خاقانی اســت. مؤلف دراین کتاب 
بــه قوانیــن ازدواج و طالق در میان ادیان آســمانی 
پرداخته است. وی این قوانین را به صورت تطبیقی 
مورد بررسی قرار داده و فتواهای علمای آنها را با هم 
مقایســه کرده و از هرگونه مقایسه استداللی در فقه 
پرهیز نموده است تا از هدفی که بررسی موضوعی 
در زمینــه مقایســه و مطالعات تطبیقی در مســائل 
فتوایی دارد، خارج نشود. این کتاب مورد استقبال 
جامعه شناسان و کارشناسان امور خانواده قرار گرفت 

و چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
کتــاب »مــدرک العروة« بــه قلم آیت الله شــبیری 

خاقانــی، مجموعــه ای دربردارنده مســائل و فروع 
مختلف فقهی از طهارت، صالة، صوم و ... می باشد. 
در ایــن مجموعه، مســائل عروة الوثقــی به صورت 
استداللی و به شیوه ای نوین مورد بررسی قرار گرفته 
و شــامل نظریات آیت الله شــبیری خاقانی اســت. 
تاکنون چهل جلد از این مجموعه به چاپ رسیده و 

بقیه در دست اقدام است.
 آیت الله شبیری خاقانی در ایامی که در سوریه بود و 
دوره اول که بحث های خارج را شروع کرد، به نوشتن 

این مجموعه مبادرت ورزید.
این کتاب در ابواب فقه به نظریات فقهی از زمان شیخ 
طوسی، شهیدین، صاحب جواهر، محقق همدانی، 
تــا دیدگاه هــای آیت الله خوئی و حکیــم پرداخته و 
دیدگاه هر صاحب نظریه را با رعایت امانت علمی به 

اصل خود برگردانده است.
نویســنده در کتاب، به ارجاع مبنایی اشــاره کرده 
است. ارجاع مبنایی نظریه گرانسنگ آیت الله شبیری 
خاقانی است و به این معنی است که هر نظریه را به 
صورت لفظی مالحظه نکنیم و باید به مبدأ اعتباری 

فلسفی و مقولی آن برگردانیم.
دیدگاه آیت الله شبیری خاقانی نه در فقه، بلکه در 
تمامی علوم این است که اعلمیت باید حفظ شود. از 
نظریات مهم ایشان نظریه اعلمیت است. وی اعلمیت 
را بــه صورت حســن التطبیق و معرفــت به مصادر 
نمی داند بلکه از دیدگاه او حسن التطبیق و معرفت 
به مصادر، طریقی برای ابداع و ابتکار کبریات اصولی 
اســت و فروع فقهی مبتنی بر همــان اصل عنوانی 
اســت؛ نه اینکه عکس باشد و نه اینکه اصل عنوانی 
را مقید به فروع فقهی کند. چون فروع فقهی مسائل 
استقرائی هســتند و اصول جامع، مبتنی بر اصول 
فرعی نمی شوند. مبنای ایشان مبنای عنوانی است 
و نه مبنای معنونی؛ چون مدرســه عنوان و معنون، 
دو مدرسه متقابل هستند. مدرسه عنوان مبتنی بر 
اصول مجرده می باشد که این اصول مجرده، ثابت و 
غیر قابل تغّیر است و اگر این اصول ثابت باشد فروع 
هم ثابت می شود. اگر این اصول را به صورت ناظریت 
به فرد بدانیم، فردیِت فرد متغیر است و الزمه آن این 
اســت که اصول هم متفرع بر فرد باشد و »ما یبتنی 

علی المتغیر یکون متغیرا«. 
کتابهایدیگرآیتاللهشــبیریخاقانیرا

نیزنامببرید.
کتاب »القــرآن و االصول الموضوعة العامة« به قلم 
آیت الله شــبیری خاقانی به شیوه ای جدید و مدرن 
درباره قرآن و تفسیر نگاشته شده است. مؤلف ضمن 
بیان روش های مختلف تفسیری به شیوه های مختلف 
تفســیر قرآن در طول تاریخ اشــاره کرده است. این 
مجموعه در چهار جلد به زبان عربی به چاپ رسیده 
و نویســنده ضمن گشودن فصلی به نام گفتگوهای 
قرآنی تالش کرده است تا تمام ظرافت های تفسیر 
قرآن به کار گرفته شــود و بــه تمام جوانب اختالفی 

پاسخ دقیق و شایسته دهد. 
مؤلف بر مبنای ارجاع قرآن به اصول ثابت فلســفی 
اعتباری معرفتی تفســیر را نگاشــته است. مبنای 
ایشــان در تفســیر قرآن و اصول موضوعه این است 
ر بیاید و  ــر است نه اینکه مفسِّ ک، مفسِّ که قرآن محرِّ
ک قرآن باشد. مؤلف معتقد است که هر چه قدر  محرِّ
انسان اصول موضوعه و ثابته داشته باشد می تواند در 

قرآن غور کند و هر چه قدر مفسر در اصول موضوعه 
قدرت داشته باشــد بهتر می تواند از قرآن استنباط 

کند. 
»دراســات اصولیــة« کتاب دیگر آیت الله شــبیری 
خاقانی اســت. این کتاب متناســب با روش مکتب 
اصولی ابتکاری نوشته شده و نویسنده دیدگاه های 
اصولی قدیم و جدید را مورد بررسی قرار داده و آنها 
را به بوته تحلیل و نقد کشانده و دیدگاه های بدیع و نو 
ارائه کرده است. وی استنباط را به دو بخش جداگانه 
تقسیم کرده است، الف: استنباط عام که شامل همه 
علوم می شود از جمله، فلسفه تقلیدی، فلسفه جدید 
و جامعه شناسی. ب: استنباط خاص که مخصوص 
علم اصول است. این کتاب در چهارده جلد منتشر 
شده است که از اول مباحث لفظی تا پایان اجتهاد و 

تقلید است.
ایشان همچنین دو کتاب »فقه معامالت« و »ابتکار 
در مبانی اصولــی« دارد. »ابتکار در مبانی اصولی« 
کتابی 14 جلدی است که آیت الله شبیری خاقانی 

نظریات خاص خود را در آن مطرح کرده است.
آیتاللهشــبیریخاقانــیدرمجموعچند

جلدکتابتألیفکردهاست؟
حدودا 120 جلد کتاب به قلم ایشان است.

ویژگیهایقلمایشانچیست؟
از ویژگی های قلم ایشــان این است که جامع بین 
فرهنگ قدیم و حداثت عصر جدید اســت. آیت الله 
شــبیری خاقانی قائل به نوآوری بر اســاس اتکاء به 
سنت قدیم است؛ این ویژگی بارز آثار ایشان است و 

قلم و بیان روانی دارد. 
دربــارهویژگیهــایبیانآیتاللهشــبیری

خاقانیهمبگویید.
 ایشان مرّبی حقیقی است. آیت الله شبیری خاقانی 
به کسی که بخواهد به مرحله اجتهاد برسد، کمک 
می کند؛ از راه فهم، طلبه را رشــد می دهد و تقویت 
می کند و در فقه، اصول و فلســفه شاگردپرور است. 
زمانی که خدمت ایشــان درس می خواندم از شیوه 

طرح سؤال، علم افزایی این حقیر را تقویت می کرد.
آیتاللهشــبیریخاقانیدرشــبانهروزچه
مقدارزمانخودرابرایمطالعهوتحقیقصرف

میکند؟
من ایشــان را بی کار ندیده ام. پــس از تهجد و نماز 
صبــح، مطالعه و تحقیق را شــروع می کند و تا ظهر 
ادامه می دهد؛ مرتب مشــغول اســت و بــه تألیف و 

نوشتن اهمیت می دهد.
دربارهخصوصیتتربیتیایشاندرخانواده

بگویید.
در خانواده، هم پدر و هم دوســت ما است و به مادر 

بسیار احترام می گذارد.
حاجآقاچنداوالددارند؟

چهــار پســر و دو دختــر دارد. یکی از بــرادران 
مــا شــغل آزاد دارد اما بقیه در ســلک روحانیت 
هســتیم. دامادها حــوزوی نیســتند و در نجف 

سکونت دارند.
مهمتریــندرســیکــهازپــدرگرفتیدکه
میتواندبرایمخاطبانوطالبوجوانانمفید

باشد،چیست؟
عمل ایشــان خالصانــه و بی ریا اســت و به اخالق 

اهل بیت)ع( توجه دارد.

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 501 | شنبه 28 خرداد 1401



مِن ساده، باز هم حرف بابام را باور کردم. دیشب قول داد 
فردا ظهر هر طور شــده خودش را می رســاند، ولی نیامد. 
یک ساعِت تمام، نزدیک نگهبانی، توی محوطه سوت وکوِر 
شــهرک رژه رفتم. توی یک سال مأموریتش، این چندمین 
بار بود که سِرکارم می گذاشت. طاقتم تمام شد و راه افتادم 
ســمت خانه. از پشِت پنجره می دیدم مامانم رفته سروقِت 
یخچال و دارد قرص هاش را می ریزد کِف دســتش. به این 
فکر کردم که تقصیِر خودم است. دیشب خودم خریت کردم 
و گفتم: »اگــه فردا نیای، خودم مــی رم!« بابا هم به جای 
این که تحویلم بگیرد، اخم کرد. شیلنِگ قلیان را زد زمین: 
»بی خود کردی! خودم هم باید باشم. تو که شنا بلد نیستی. 
نکنه می خوای مثِل داداشت کله پا شی؟ مثه این که یادت 

نمی آد اون دفعه کم مونده بود غرق شی!«
قهرم گرفت. پاشــدم که بروم توی اتاقم. تا برســم گفتم: 
»مامان! به خدا اگه فردا بابا نیاد، خودم می رم. گفته باشم!« 
و در را کوبیدم به هم. یواشــکی در را باز کــردم و از الِی در، 
بابــا را زیِر نظر گرفتم. چایــی اش را از نعلبکی ریخت توی 
استکاِن کمرباریکش و رو به مامانم گفت: »ِگل بگیره این 
زندگی رو، که دارم الکی توش ُوول می خورم، تا مثاًل به شما 
خوش بگذره. آخه دست و پا چلفتی! تو که نمی تونی شلواِر 
خودتو درست و حسابی باال بکشــی، چه جوری می تونی 
خودتو تو دریا جمع و جور کنی؟! بی شعور، دارم بهت می گم 
خطرناکه. چرا توی مغزت نمی ره؟!« بعد آن چنان دستش 
را روی ابروها و چشم هاش کشید و چنگ زد به ریش هاش، 
که یکی از رگ های توی پیشانیم شروع کرد به پریدن. دوباره 
بابا را ورانداز کردم. نفسش را جوری بیرون داد که اگر یک 
قاصدک روبه روش بود پرپر می شد. از روی شلوار ُکردی اش 
زانوش را خاراند. ســرفه ای کــرد. و یک ُتِف ُگنده انداخت 
روی قالِی دست بافِت مامان. جاش نبود. یعنی می ترسیدم 
یک دســت کتِک حســابی بخورم، وگرنه ُچغلــی اش را به 
مامانم می کردم. جوری  که من بشــنوم داد کشــید: »اون 
از داداشت، که با ماشــین له و لورده شد، این هم از تو، که 
می خوای ما رو توِی شهر غریب بیچاره کنی.« مامانم سینی 
چایی را آورد و اســتکان ها را جمع کرد. یک قرص سفید با 
یک لیوان آب داد دســِت بابا. با گوشــه چادرش، جاِی ُتِف 
بابا را چند بار سابید. یکهو ســرش را کج کرد سمِت من و 
با صداِی آهسته گفت: »می گه میاد دیگه. بگیر بخواب.« 
در اتاق را ســفت بستم. صداش توی سرم پیچید. با مشت 
به در کوبیدم: »من دیگه بزرگ شدم. خودم بلدم دریا برم. 
همش که نباید منتظر بابا باشــم.« صدای ســرفه بابا آمد. 
چند ثانیــه بعدش هم، یک چیزی محکم کوبیده شــد به 
در و وقتی افتاد روی ســرامیک، فهمیدم لیواِن آبش بوده. 
یکی از شیشه خورده های لیوان از زیِر در آمد تو. یادم افتاد 
باید در را قفل کنم، ولی بس که دست هام می لرزید، کلید 
جا نمی رفت. یک دفعه دستگیره در رفت پایین. در آن قدر 

محکم باز شد که با صورت خوردم زمین. قبل از این که فرار 
کنم با لگد زد توی کمرم: »پرروبازی در نیاری دیگه. خب؟ 
روی حرِف منم حرف نزن.« و سرش را آورد نزدیک صورتم: 
»مفهوم شد؟«. احساس کردم صورتم خیس شد. دستم را 
کشیدم روی صورتم. خونِی خونی شد. چنگ زد توی موهام 
و گفت: »بگو غلط کردم. بگو مثِل بچه آدم منتظر می مونم 
تا با هم بریم.« دستم را گرفتم روی دستش و گفتم: »باشه 
نمی رم. اصاًل هیچ وقت لِب دریا نمی رم. فقط می مونم توی 
اتاقم.« مامانم خودش را رساند. زیرپیراهِن آبِی کثیِف بابام 
را کشــید. و صداش را انداخت توی ســرش: »چه خبرته 
َمرد؟! نزن بچه رو. گنــاه داره. اون که ُمرد. می خوای اینم 
بمیره؟ این قدر زهرمار می کشی که می زنه به عقلت. ببین 

داری چه جور سرفه می کنی؟«
کمــی خــودم را دراز کــردم ســمِت دیــوار و بــا مایــوی 
فســفری رنگم، خــوِن صورتم را پــاک کردم و جــوری که 
مامانــم متوجه شــود، چنــد بار حرکتــم را تکــرار کردم. 
قربان صدقه رفتن های مامانم شــروع شد. خم شد و دست 
کشــید روی صورتم: »خدا مرگم بده. نمی شه این جوری 
بلبل زبونــی نکنی تا حرص بابــات درنیاد؟ مگه نمی بینی 
اعصابش ضعیفه. می زنه می میری، من بدبخت می شما!« 
دســتش را پس زدم و گفتم: »برو بــا توأم قهرم. برو.« چند 
قطره اشــک ریخت. شیشه خورده ها را از روی زمین جمع 
کــرد و رفت. با پاهام، عقب عقبکــی در را هل دادم. المپ 
را خامــوش کردم و صورتم را گذاشــتم روی بالش. گریه ام 
گرفته بود. یاد داداشم افتادم. اگر بود اآلن بغلش می کردم. 
اصاًل خودش بغلم می کرد. می آمد گوشه ُلپم را می کشید 
و می گفت: »من هم هم سِن تو که بودم، همین کتک ها را 
خوردم.« ســه سال از من بزرگ تر بود، اما مثل یک داداِش 
خیلی بزرگ هوام را داشــت. وقتی ُمرد، من مدرسه بودم. 
از اورژانِس بیمارستان زنگ زده بودند به گوشِی بابام. بابام 
هــم قبل از این که جنازه را تحویِل ســردخانه بدهد، زنگ 
زد به خانه: »دســت مامانت را بگیر و بیارش بیمارستان.« 
توی اورژانس، مامانم غش کرد. صدای گریه بابام پیچیده 
بود توی راهرو. وقتی رسیدیم توی سالن، دیدیم پتو را روی 
صورت داداشم کشیده اند. بابا می گفت نشسته ترِک موتور 
یکی از دوست هاش. الستیِک موتور ترکیده. کوبیده اند به 
یک ماشین و هر دوشان درجا ُمرده اند. موقِع مراسم، مامانم 
لباس مجلسی و ُگل ُگلی اش را پوشید و چندبار ِکل کشید. 
آن موقع ها من هنوز با مداد می نوشتم و معلممان خانم بود. 
به این خاطر، می شد بروم توی مجلس زنانه. یکی از زن ها 
دِر گوشــم گفت: »به مامانت بگو زشته. بقیه می بینن. بره 
لباسش رو عوض کنه. مگه داره می روه مجلِس عروسی؟« 
بعدش زِن همسایه دستم را گرفت و گفت: »تو کاری نداشته 
باش. داداشــت ُمــرده و مامانت حــق داره قاطی کنه.« و 
آن موقع بود که من هم خیلی گریه کردم. ولی گریه مامانم 
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هیچ وقت تمام نشــد. مجبور شدیم چندبار ببریمش 
دکتر. قرص و دارو می خورد که کم تر گریه کند.

دیدم سه تا قرِص زرد و سفید و آبِی کم رنگ را انداخت 
توی دهانش و لیواِن آب را َسرکشــید. از دیوار کشیدم 
باال. رفتم سروقِت درخِت نارنج و ازگیِل خانه همسایه. از 
البه الی شاخه ها برای مامانم شکلک درآوردم. چندتایی 
بوس فرســتادم. همسایه مان سفارش کرده بود هر روز 
چنــد تا ازگیل بدهم به مامانــم. می گفت برای تقویت 
اعصابش خیلی خوب اســت. ویتامین ب دارد. چندتا 
ریختم توی جیب هــام و رفتم توی خانــه. ازگیل ها را 
ریختم روی ُاپِن. گفتم آشپزخانه: »چرا این قدر ُاپن داغ 
اســت؟« و یکی از ازگیل ها را گذاشــتم دهانم. صدای 
مامانم درآمد: »بشور بخور.« هسته اش را توی سینِک 
ظرفشویی ُتف کردم: »می بینی مامان؟ حواست هست 
بابا دارد چه جوری مســخره بازی در مــی آورد.« مامانم 
داشت ریحان و پونه هایی را که از دشِت کناِر شهرکمان 
چیده بود، روی کابینِت کنار پنجره پهن می کرد. نگاهی 
به ســاعِت باالِی شومینه انداخت و گفت: »چه خبر از 
بابات؟« انگشت هاش را به هم گره زد و رفت سمِت در 
هال و برگشــت. همین طور که با سبزی ها ورمی رفت، 
یک چشــمش بــه در حیاط هــم بود. صدای ماشــیِن 
چمن زنِی عباس آقا می آمد. گفتم: »این عباس آقا خوب 
از گرما نمی پزه  ها.« رفتم دکمه کولرگازی را زدم. خودم 
را جلوی آیینه دراِز کناِر حمام دید زدم. موهام بلند شده 
بودند. یاِد ناظِم مدرســه افتادم که کارش گیر دادن به 
موهای بلند بود: »هروقت موهای سرتان روی شقیقه ها 
و گوش هاتان بریزند، یعنی از مرز خودشــان پیش روی 
کرده انــد!« مامانــم لنگ لنــگان آمد ســمتم. موهای 
حنایی اش را برد داخل روســری اش. انگشت هاش را 
کرد توی موهام: »کاش می تونستم تنهایی بفرستمت 
بری شــهرک بغلی، آرایشگاه.« با دست موهام را شانه 
کردم: »بزرگم دیگه. نمی دونم چرا بعضیا فکر می کنن 
مــن بچه ام.« و پاهام را کوبیدم به زمین و کلمه به کلمه 
با صدای بلند گفتــم: »من دریا می خوام.« مامانم گره 
روسری اش را ُشل کرد و ایســتاد روبه روی کولرگازی: 
»برو سِر شــهرک ببین حســین آقا اومده خونه؟ ازش 
بپرس از بابات خبر داره؟« رفت سراغ کشوی کابینت: 
»بیا این چند تا مغز گردو و بادوم رو توی راه بخور.« نیشم 
باز شد. سفت بغلش کردم. بدِن چاقش داغ شده بود. 
گفتم: »اآلن می رم ســراغ حســین آقا تا بپرسم از بابا 
خبــر داره یا نه.« دویدم. خانه حســین آقا، چند کوچه 
آن طرف تر از ما بود. صــداِی جیرجیرک و کولر گازی،  
روی مخم بود. وانِت حسین آقا دِم در بود. درشان را زدم. 
دختِر کوچکش از الِی در ســرش را بیرون آورد و با یک 

صدای جیغ جیغی گفت: »کیه؟«
گفتم: »بابات هست؟«

حسین آقا آمد جلوی در. لباس کار تَنش بود. روغنی و 
سیاه. نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت: »سالم. پس 

چطور دریا نرفتی؟«
گفتم: »منتظر بابامم. هنوز نیومده.«

زبانش را انداخت زیر ُلپش و با انگشــت هاش شروع 
کرد به خاراندن ریش هاش: »امروز که نیم ساعت زودتر 

راه افتاد. گفت به تو قول داده ببرتت دریا.«
گفتم: »نیومده که. سرکاریه. تازه مامانمم نگرانشه.«

با یکی از لکه های لباســش ور رفــت و گفت: »البته 
ماشــینش به ِپت ِپت افتاده بود. شــاید گیــر افتاده. 
صد دفعه بهــش گفتم میزونش کن. بــده ببیننش. 

یه دنده ست دیگه. گوش به حرف نمی ده.«
تشکر کردم و خودم را بدو به خانه رساندم. مامانم داشت 
بــا عباس آقا خوش و بش می کرد. شــنیدم که گفت: 
»این مرد، منو دیوونه کرده. اصاًل حواســش به هیچی 
نیســت.« داد زدم: »عباس آقا صدای این دســتگاهه 
خیلــی رو مخه. مگه چی می شــه چمنا بلند شــن؟« 
رفتم نزدیکشــان. رو به مامانم گفتم »حسین آقا اومده 
و قراره بابا هم بیاد.« مامانم دســتم را گرفت که برویم 
ســمت خانه. خودم را سفت گرفتم و گفتم: »نمیام.« 
یک ســیلِی محکم زد توی صورتم. عباس آقا هم دید. 
من هم مامانم را ُهل دادم. دلم می خواســت بزنمش. 
عباس آقا خودش را انداخت وسط: »زشته پسر. ادب 
داشته باش.« صورتم را از هردوشان برگرداندم و دویدم 
سمت خانه. تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده بروم دریا. 
اصاًل دلم می خواست برای یک بار هم که شده تنهایی 
دریا بروم. ساِک وسایِل شنام را برداشتم. نشستم روی 
جدول حیاط. زیر ســایۀ درخت نارنــج. مامان هم آمد 
نشست پیشم. دســتش را روی سرم کشــید. سرم را 
بردم پایین. نزدیک دمپایِی انگشــتی ام، دو حلزوِن به 
هم چسبیده، داشتند تکان می خوردند. برگ هاِی پهن 
براشــان مثل یک پارک بود. با انگشتم تکانشان دادم. 
سریع خودشان را کشیدند توی النه هاشان. هزار تا پشه  
سیاه و ریز از روی دست و پاِی ُلختم بلند  شدند. مامانم 
گفت: »خیلی دیر شده. کاش دوباره یه سر بری پیش 
حسین آقا ببینی بابات کجا مونده؟« نارنِج ِله شده ای 
را از روی زمین برداشــتم و پرت کردم توی حیاط خانه 
روبه رویی مــان. هیچ وقت ندیدم هیچ آدمی توش رفت 
و آمد کرده باشــد. گفتم: »چه بابا بیــاد چه نیاد، من 
می خوام برم.« و دســت مامانم را پرت کردم آن طرف. 
ساکم را برداشتم و از خانه زدم بیرون. داد زد: »به خدا 
اگه بابات بیاد ببینه خودت رفتی، می ُکشِدت.« خانِم 
همسایه بغلی مان، که بیشتِر وقت ها پشِت پنجره است، 
خودش را انداخت وسِط دعوای من و مامانم: »گوش 

بده به حرِف مامانت.« جوابش را ندادم.
هنوز خیلی دور نشده بودم که دیدم مامانم دارد پشِت 
سرم می دود. با آن هیکِل چاقش بدجوری اذیت بود. 
سِر جام ایستادم تا به من برسد. تا رسید، دستش را داد 
به دستم و گفت: »باشه بریم. فقط اول برو به حسین آقا 
بگو مامانم نگرانه. بگو یه خبر از بابات بگیره.« گفتم: 
»مگه بابا بچه ســت؟! خب چهل دقیقه یک ساعت که 
چیزی نیست.« زل زد به چشم هام و گفت: »برو بگو. 
کاریت نباشــه. آخه هر موقع می خواست دیر بیاد، به 
حســین آقا می گفت که بهمون خبر بده. می دونه من 
نگرانشم. اعصابم می ریزه به هم.« آب دهانم را قورت 

دادم و گفتم: »چشم!«
جیک ثانیه ای خودم را رساندم در خانه حسین آقا. از 
الی در، دیدم که داشت صورتش را تیغ می زد. فهمید 
پشــِت درم. گفت: »هنوز نیومده؟« گفتم: »نه هنوز. 
شاید جای دیگه، کاری براش پیش اومده. مامانم گفت 
به شما بگم.« از پنجره گوشه حیاطشان، ُزل زد به دِر 
ورودِی شــهرک: »باشــه. اآلن با ماشین می رم یه سر 
و گوشــی آب می دم. خودمم نگرانش شدم. احتمااًل 

ماشینش تو جاده مونده.«
برگشتم پیش مامانم: »حسین آقا رفت دنبالش. گفت 
شاید ماشینش به ِپت ِپت افتاده. آخه ترمزش مشکل 
داشــته. احتمااًل رفته تعمیرگاه.« دستش را گرفتم و 
خــودم را زیر کتفش انداختم تا راحت تر راه برود. یک 

قطره عرق از گوشــه پیشــانیش راه افتاد و لیز خورد 
زیِر چانه اش. گفتم: »ما می ریم دریا تا بابا تنبیه بشه. 
باشــه؟« گفت: »چی بگم واال. دلم شور می زنه. بیاد 
ببینه نیستیم شاکی می شه؟« گفتم: »هر روز که قرار 

نیست بریم. دیگه بزرگ شدم. نباید بهم گیر بدید.«
مامانــم برگشــت ســمتم. طــوری نگاهم کــرد که 
مجبور شدم چشــم هام را بچرخانم یک سمت دیگر. 
انگشــت هاش را جــا کرد مابین انگشــت هام: »چی 
می دونــی از دل بابــات؟! بعد از داداشــت هر دومون 
دیوونه شــدیم. می ترسه تو این شــهر غریب، تو هم از 

دستمون بری.«
آِب دهانــم را قــورت دادم. گفتم: »من بزرگ شــدم 

دیگه.«
دستم را سفت تر گرفت: »دریا گرگه. بزرگ و کوچیک 
نمی شناسه. بعدشم مگه چندســالته این قدر شاخ و 

شونه می کشی؟«
از حرفش خوشــم نیامد. گفتم: »مامــان جان! من 
دیگه بچه نیستم. هم سن وساالی من، خودشون شنا 

می کنن.«
گوشــه مانتوش را کشــید بــاال و روی پیشــانی اش 
مالیــد: »عزیزم! ما غیر از تو هیشــکی رو نداریم. اینو 

می فهمی؟«
دریا را که دیدم، دستش را فشار دادم: »مامان جان! 

برم یه نیم ساعت دیگه برگردم؟« 
زبانش گیر کرد. گفت: »من رو توی این دل شوره ول 

می کنی به امون خدا که چی؟ خجالت نمی کشی؟«
تیشرتم را درآوردم: »مامان من دیگه آماده شدم. بابا 

هم که هنوز نیومده.«
دنبالم راه افتاد: »باشــه. ُغر نزن. با هم بریم. اما اگه 

بابات گیر داد، خودت جوابش رو می دی.«
بــدون این که نگاهش کنــم، گفتم: »باشــه، خودم 

جوابش رو می دم. بدقولی کرده، حقشه.«
راهمان را کج کردیم ســمت دریا. ساحِل دریا پشِت 
شهرک بود و کاًل پنج دقیقه با خانه مان فاصله داشت. 
بدو رفتم جلو و زنجیِر پشــِت در را باز کردم. به هیچ جا 
قفــل نبود و فقط الزم بــود از دوِر میله های باریِک در، 
بازش کنم. شن  و ماسه های ساحل، ریخته بودند روی 
آســفالت و اگر چند قدِم دیگر می رفتم جلو، می شــد 
دمپایی ام را دربیاورم. یک نگاِه دزدکی به مامانم کردم. 
برگشته بود و داشت دِر ورودی ساحل را نگاه می کرد. 
نصِف بیشــتِر فکرش، پیِش بابا بود. ساکم را انداختم 
روی زمین و دست به سینه منتظر رسیدِن مامانم شدم. 
اگر بابا بود، از همان صدمتری، گیر دادن هاش را شروع 
کرده بود: »مواظب باش. ندو. پات زخم نشه. حواست 
به سنگ ها باشه. خیلی جلو نری. آب باالتر از زانوهات 

نره. گنده تر از تو غرق شدن.«
باألخره مامانم رسید. نشست روی نیمکِت زنگ زده 
کناِر ســاحل. داد زد: »خب برو شــنا کــن زود بریم.« 
حواسم نبود که ُزل زده ام به قیافه اش. لب هاش را کج 
و معوج کرد و گفت: »مگه نمی خواســتی شنا کنی؟ 
خب برو دیگه.« حس  کردم یک چیز هایی کم اســت. 
مثاًل چند تا تذکر بدهد یا اصاًل خودش هم تا لِب دریا 
باهام بیاید. ابروهاش را کشید توی هم و گفت: »نری 
برمی گردیمــا.« آِب دهانم را قــورت دادم. دور و َبرم را 
نگاه کردم. برگشتم سمِت دریا. احساس کردم دریا با 
همه ماهی ها و شن هاش، مال من است. یاِد ناخدای 
یک چشِم قصه های بابابزرگم افتادم. می گفت همیشه 
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توی دریا زندگی می کرده. یعنی بیشتِر عمرش را.
تیشــرتم را کندم و انداختم روی یکی از ســنگ های 
ُگنده. رفتم جلوتر. موِج آب آمد روی انگشت های پاهام. 
اگر بابام بــود می گفت: »چرا مثِل گربــه یواش یواش 
کِف پاهات را می گذاری توی آب؟« من هم می گفتم: 
»می ترسم زیر پاهام خالی شود.« دوباره می گفت: »بیا 

جلوتر. حواسم هست.« من هم ترسم می ریخت.
برگشتم به مامانم نگاه کردم. ُزل زده بود به من. خیلی 
خوب بود که گیر نمی داد، ولی خوب نبود که این همه 
ناراحت بود. حالم را می گرفــت. داد زدم: »مامان برم 
جلوتر؟« دســت هاش را گرفت دور دهانش: »نه. نری 
جلوتر.« نشســتم و چند مشت آب به شکمم پاشیدم. 
نیم خیز شد و گفت: »تو رو خدا مراقب باشی ها. خیلی 

جلو نرو.« داشت می شد عین بابام. 
سِر جام ایســتادم. نور خورشــید مثِل یک خِط دراز 
افتاده بود روی آب. بعد از چند قدم، زیِر پام خالی شد. 
این پا و آن پا  شدم. مامانم روسری اش را کشیده بود جلو 
و برای صورتش سایبان درست کرده بود. داد زد: »زهر 
مار. چرا وایســادی؟ یه ذره آب بــازی کن که زود بریم. 

اآلن بابات میاد.«
عینِک شنام را به چشم هام زدم. رفتم جلو. آب تا قوزک 
پاهام می رسید. گفتم: »مامان! خورشید خیلی داغه. 
به قوِل بابا، انگار دارن با ذره بین پوستمو می سوزونن.« 
دوباره دســت هاش را گرفت دور دهانش: »می خوای 
بیام پیشت؟« گفتم: »نه« و یک قدم برداشتم جلوتر. 
صداِی بابام آمد: »آب نباید باالتر از زانوهات بره.« چند 
قدمی برگشــتم سمت ساحل. به مامانم اشاره کردم: 
»مامان من اینجام.« مامانم دســت تکان داد: »آفرین. 
جلو نرو مامان.« توی نیم ساعتی که لِب ساحل بودیم، 
فقط رسیدم چند مشت آب روی سر خودم بریزم و چند 

تا صدف جمع کنم. کمی هم جلوی ساحل دویدم.
صدف ها را دادم به مامانم. ریختشــان توی جیبش. 
شروع کرد به خشک کردن سرم. صدای زنجیِر در آمد. 
عباس آقا بود. مامانم را صدا کرد. آمد نزدیِک مامانم و 
دِر گوشــش حرفی زد. داشتم کله ام را از توی تیشرتم 
درمی آوردم که یکهو مامانم بی حال، ولو شد روی زمین. 
دویدم سمتش و خودم را انداختم روش. جوابم را نداد. 
به عباس آقا گفتم: »به مامانم چی گفتی؟« رفت سمت 
دریا و با کِف دســت، یک مشت آب پاشید روی صورت 
مامانم. از داد و بیدادهای مامانم فهمیدم بابام تصادف 

کرده و توی بیمارستان است.
توی راه خدا خدا  کردم که بابام سالم باشد. به عباس آقا 
گفتم: »بابام چش شده؟« رفت سمِت پذیرش و از دور 
گفت: »حواســت به مامانت باشــه ها.« زدم زیِر گریه. 
چند ســاِل پیش هم، این جملــه را خاله ام بهم گفت. 

همان روِز اولی که داداشم ُمرد و مامانم ِکل می کشید.
بــا گریــه دویدم ســمت پذیــرش. دوباره پرســیدم: 
»عباس آقا بابام مرده؟« اخمش را گذاشــت توی هم و 
گفت: »زبونت رو گاز بگیر بچه. مردن چیه؟ می خوای 
دستی دستی باباتو بکشی؟« فهمیدیم بابام توی بخش 
مراقبت های ویژه است. دکتر می گفت اول ایست قلبی 
کرده. بعد، ماشین از دستش ول شده. کوبیده به نرده 

کنار جاده.
بابا را از پشــِت پنجــره اتاق دیدیم، ولی نشــد برویم 
پیشش. هوا که تاریک شد، برگشتیم خانه. بساط قلیان 
و سیگاِر بابا توی هال بود. دعا کردم کاش زودی خوب 
شــود، حتی اگر دوباره با لگد بزند تــوی کمرم. رفتم 
توی اتاقش. حوله و مایوش، از توی ســاِک نیمه بازش 
معلوم بودند. ســاک را برداشتم و یواشکی از خانه زدم 
بیرون. زِن همســایه و شوهرش داشــتند توی کوچه 

پیاده روی می کردند. صدای موج دریا می آمد. از کناِر 
دیوار دویدم توی خیاباِن ساحلی. چند تا المپ، نزدیک 
ساحل، روشن بودند. صدای خوردِن موج ها به همدیگر 
را خیلی دوســت داشتم. آرام زنجیر را باز کردم و رفتم 
نشســتم جایی که مامانم ظهر نشســته بود. همه جا 
تاریک بود و فقط از روی کِف سفیِد موج ها، می شد دریا 
را ببینم. یکهو گریه ام گرفت. بعدش، چند تا داِد بلند 
کشیدم. تیشرتم را کندم و مایوی بابام را پوشیدم. شل 
و ول بود و از پام می افتاد. مجبور شــدم بندش را باالی 
شکمم گرهش بزنم. رفتم جلو. چشم هام را بستم و با 
کِف دســت هام کوبیدم روی آب. موج ها تندتند پشِت 
هم می آمدند و خودشــان را می زدند به پاهام. چندبار 
جاخالــی دادم. لجن ها و ِگل و الی، می پیچیدند الی 
انگشــت های پاهام. من هم پرتشان می کردم جلوتر. 
برگشتم و ساحل را نگاه کردم. صدای بابام  آمد: »آب 
نباید باالتر از زانوهات بره.« مایو را کشیدم باالتر. آب تا 
زیِر گلوم باال آمده بود و وقتی موج می زد، تا نزدیکی هاِی 
دماغم هم می رســید. خندیدم. آب پریــد توی گلوم. 
شروع کردم به سرفه کردن. هیچ کس توی ساحل نبود. 
زیِر پام خالی شــد و با سر رفتم توی آب. شروع کردم به 
تکان دادِن خودم، ولی فایده ای نداشــت. پام از زمین 
جدا شده بود و هر جا دست می بردم آب بود. حسابی 
گریه ام گرفته بود. اگر بابام پیشم بود حتمًا زودی بیرونم 
می کشید. صداش را شنیدم: »هر وقت زیِر پات خالی 
شــد، با دســت هات آب رو هول بده پایین و پاهات رو 
فنری بزن به زمیــن.« داد زدم: »بابا!« و چند ُقُلپ آب 
خــوردم. پاهام را فنری زدم به زمیــن و آب را هل دادم 
پایین. آمدم روی آب. چشمم افتاد به چراِغ دِم ساحل. 
ساکم کنار ساحل جا مانده بود. دوست داشتم بابام بود 

و می دید که آب از زانوهام هم باالتر رفت.

معرفی کتاب

اعتمادبهنفس؛دستیابیبهآنوزندگیباآن
نویسنده: باربارا دی آنجلیس

مترجم:هادی ابراهیمی
انتشارات: نسل نواندیش

رمزاعتمادبهنفس
نویسندگان: کتی ِکی وکلیر شیپ من

مترجم:مهسا ساعی شیرازی
انتشارات: نوین

ایجاداعتمادبهنفسبهزبانآدمیزاد
نویسندگان: کیت برتون و برینلی پلتز

مترجم: زینب شاهدی
انتشارات: هیرمند

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 501 | شنبه 28 خرداد 1401



2525

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 501 | شنبه 28 خرداد 1401

چــراانتقادگــِردرونمیتوانــدباتوســلبه
»بایدها«و»ارزشها«یذهنیفرد،عزتنفِساو

راتخریبکند؟
به این دلیل که فرد، موقعیت ها و شرایط را، به شکل 
واقعی شــان نگاه نمی کند، بلکه بر اســاس داده های 
پیشین و توقعات و انتظاراِت دیگران و خودش تفسیر 
می کند. یعنی در ذهن فرد، انتظــارات و توقعات، به 
شــکل »بایدهــا« و »نبایدها« وجود دارند و به شــکل 
دستاویزی برای صدای منفِی درونی، فرد را از واقعیِت 
موجــود غافــل می کنند و عــزت نفســش را از میان 
می برند. در واقع، هر زمان که فرد به بایدها و نبایدهای 
ذهنی اش بی اعتنایی کند، با احســاس گناه مواجه 
می شــود و انتقادگِر درونی، کار خــودش را با همین 
احساس گناه پیش می برد و احساس گناه هم چیزی 

جز خودتخریبی نیست.
وقتــیکهبایدهــاونبایدهایذهنــِیفرد،از
طرفدیگرانبهاوتحمیلمیشود،نقشانتقادگِر

درونکجاست؟
در این شــرایط، فــرد خــودش را دائمــًا در معرض 
ســرزنش ها و قضاوت های دیگران می بینــد، و برای 
این که از این وضعیت خالص شــود، تالش می کند تا 
خودش را مطابق با خواسته های آنان تنظیم کند. در 
نتیجه، یک لیســِت بلندباال از اوامــر و نواهِی دیگران 
جمــع آوری می کنــد و خودش را به ورطه فراموشــی 
می ســپارد. بازنگری های او در مورد خودش، کاماًل بر 
مبنای نظرات دیگران است و انتقاداِت صدای منفی 
درونــی، حول برآورده شــدِن توقعات دیگــران اتفاق 

می افتد.
گاهیاوقات،بایدهاونبایدهایما،تکلیفهایی
استکهخودمانبرخودمانبارمیکنیم.دراین
شــرایط،چرابازهمشاهِدسقوطعزتنفسمان

هستیم؟
در شرایط کمال گرایی، فرد اهداف سنگین و مطلقی 
را بــرای خودش تعریــف می کند. و همیــن موضوع 
باعث می شــود که در غالب اوقــات از خودش راضی 
نباشد. وقتی توقِع فرد از خودش باالست، دائمًا برای 
خودش بایدها و نبایدهای سنگین و طاقت فرسا تعریف 
می کند و به رقابت با خودش می پردازد. اما از آن جایی 
که برآورده کردن آن توقعات، بســیار سخت است، از 

خودش ناراضی می شــود، خــودش را نمی بیند و به 
جدل با خودش می پــردازد و عزت نفس خودش را از 

دست می دهد.
آیابایداندیشبودن،یکامرمعقولومنطقی
نیســت؟آیامعقولنیســتکهمابــرایخودمان
بایدهاونبایدهاییراتعریفکنیموانتظارداشته

باشیمکهبرمبنایآنهاحرکتکنیم؟
اگر بایداندیشی، ناشــی از »انعطاف ناپذیری« باشد 
برای فرد مشــکل ایجــاد می کند. خیلــی از بایدها و 
نبایدهای ذهنی ما، ناشی از روِش تربیتِی ما و برآمده 
از ســخت گیرِی والدینمان هســتند؛ یعنــی ما برای 
کســب رضایت آن ها، خودمان را بــه رنج می اندازیم. 
گاهی نیز انعطاف ناپذیرِی ما درونی است. یعنی ما از 
برخی جزم اندیشــی ها  و تعصبات رنج می بریم، چون 
نمی خواهیم دورشان بریزیم. ما به برخی موضوعات 
باور پیدا کرده ایم و با این که می دانیم اشتباه هستند، 

هم چنان برای اثبات و انجامشان اصرار می کنیم.
آیانمیتوانیمبایدهاونبایدهاییکهانتقادگِر
درونبرایفردتعریفمیکندرابهشــکلمثبت
تعبیرکنیم؟مثاًلآنهاراپیشنهاداتیبرایبهتر

شدنورشدببینیم؟
جنس بایدهــا و نبایدهایی که انتقادگــِر درون برای 
فرد تعریف می کند، از جنِس پیشنهاداتی برای بهتر 
شدن نیست. زباِن انتقادگِر درون، از جنِس سرزنش و 
تخریب است. و بایدها و نبایدهایی را تعریف می کند که 

تحمیلی و نامناسبند.
درون انتقادگــِر کــه نبایدهایــی و بایدهــا
تعریفمیکنــد،نمیتواندبهنوعیتعیینکننده
چارچوبهــایدرونیفــردباشــدوراهاورابرای

زندگِیمنسجمترراحتکند؟
بایدها و نبایدهایی که صدای منفِی درونی تعیین 
می کنــد، نوعی احســاس تقصیر را در فــرد ایجاد 
می کند که موجب ناامید شدِن او از زندگی می شود 
و نتیجه ای جز پرخاشــگر شدِن فرد به دنبال ندارد. 
انتقادگــِر درون، بدون در نظر گرفتــن تفاوت های 
انسان ها با یکدیگر، از فرد می خواهد که پا جای پای 
دیگران بگذارد. به اوامر و نواهِی آن ها پایبند باشد. و 
سبکی را برای زندگی انتخاب کند که خوشایند بقیه 

باشد.

بهنظرمیرســدماخیلیازاوقــات،مایلبه
شنیدِنکلماِتانتقادگِردرونمانهستیم،چون
آنهــارابهنوعیمحــرِکدرونمــانمیدانیم.ما
اینطورفکرمیکنیمکــهانتقادگردرون،برنقاِط
ضعفــیدســتمیگذاردکــهمرتفعشدنشــان

میتواندانگیزهزیادیبهمابدهد.
اشــتباِه کار همین جاســت و ما بســیاری از اوقات، 
خودمان را با همین ادبیات و بر اساس همین حساب 
و کتاِب ذهنی جلو می بریم. یعنی با این اندیشه که این 
انتقادات، به کارمان می آیند و نکاِت خیلی راهگشایی 
توی خودشان دارند، وارد گود می شویم، اما در نهایت 
می بینیــم که این امــر و نهی ها، نتیجــه ای جز تمرد 

روحی مان ندارند.
آیافردیکهیکانتقادگِردروِنبسیارجدی
دارد،میتوانــدبــاتوجهبــهاینانتقــادات،برای
خودشیکشخصیتوچارچوِبخاصبسازد؟

چنین افرادی نمی توانند عملکرد خودشان را بدون 
قضاوت ببیند؛ همیشــه از خودشــان متوقع هستند 
و در نهایت هم به این نتیجه می رســند که زیاد خوب 
نیســتند! آن ها بعد از هر خطا و اشتباه، موجودیت و 
حقیقِت وجوِد خودشــان را زیِر سؤال می برند و دست 
به تحقیر و ســرزنش خودشان می زنند. و واضح است 
که در حالِت تحقیر، شخصیِت فرد فرو می ریزد و جایی 

برای رشد و چارچوب سازی پیدا نمی کند.
آیامصداقیوجودداردکهباتوجهبهآنبتوان

ردپایانتقادگِردرونراپیداکرد؟
کلمات و خواسته های انتقادگِر درون، خارج از وسع و 
ظرفیِت درونِی فرد است و عمومًا حول نظرات و عالیق 
و ســالیق دیگران می چرخد. فــرد را به هم می ریزد و 
موج سنگینی از فشــار روانی را در او ایجاد می کند. و 
در کنــار همه این ها، او را از وجوِد خودش شــرمنده و 
خجالت زده می کند. فردی که صــدای منفِی درونِی 
پررنگی دارد، خودش را آن چنان که باید دوست ندارد. 
می تواند ساعت ها در مورد عیب ها و ایرادات خودش 
صحبت کند، اما تمرکزی بر نقاط مثبت خودش ندارد. 
و در نهایت با عزت نفِس بســیار پایین، به گوشه انزوا و 
افســردگی فرو می رود. خطاب های نازیبایی که فرد 
نسبت به خودش دارد، او را در ورطه احساس حقارِت 

شدید گرفتار می کند.

حانیه نجفی:

بایدها و نبایدهای انتقادگِر درون
پیشنهاداتی برای بهتر شدن نیست
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بزرگ ترین ابزار انتقادگِر درون
صــدای منفِی درونی، از هر ابــزاری برای حمله 
علیه فرد اســتفاده می کند؛ اما این ابزار، در واقع 
اسلحه اوست. انتقادگِر درون با توسل به ابزارهای 
مختلف، تالش می کند که عزت نفس فرد را ُبکشد. 
خطرناک ترین و کاری ترین ابزاِر مورد استفاده او، 
ارز ش های زندگِی فرد هســتند. انتقادگِر درون، 
بــه قوانینی که از ابتدای کودکــی در فرد نهادینه 
شــده اند و به عنوان ارزش ها و بایدهای او مطرح 
هســتند حمله می کند و آن ها را بر ضّد خود فرد 
به کار می گیرد. در نتیجه، فرد ناگهان خودش را 
در مقابِل خودش می بیند و جنِگ درونی اش آغاز 
می شــود. ُافِت عزت نفس، نتیجه جنــِگ فرد با 
خودش اســت و این دقیقًا همان چیزی است که 

صدای منفِی درونی دوست دارد اتفاق بیفتد.
کاِر انتقادگِر درون، مقایسه وضعیِت کنونی فرد، 
با وضعیتی است که در آینده باید داشته باشد. در 
این حالت، انتقادگر، با چنــگ زدن به ارزش ها و 
قوانیِن زندگِی فرد، وضعیِت کنونی اش را قضاوت 
و تحقیــر می کنــد. او با دیدگاه منفی، شــروع به 
تجزیه و تحلیــل و نقِد فرد می کنــد. و در نهایت، 
این طور نتیجــه می گیرد که ســبِک زندگِی فرد 
اشتباه بود و انتخاب های بسیار بدی داشته است. 
انتقادگِر درون با قضاوت های تند و تیز و نقدهای 
غیر منصفانه، فرد را به این جمع بندی می رساند 
که بی کفایت است و هرگز نمی تواند به آن چیزی 
تبدیل شــود که باید باشــد. قضاوت های صدای 
منفِی درون، به قدری بی رحمانه اســت که حتی 
وقتــی فرد در انجــام یک کاِر خــاص هم بهترین 
اســت، بهترین بودِن او به چشــم نمی آید و بلکه 
تقبیح می شود. به عنوان مثال، در ذهِن فرد، یک 
»باید« و »ارزش« شــکل گرفته است که طبق آن، 
در هیچ شرایطی قطع ارتباط با دیگری، شایسته 
و درست نیســت! انتقادگِر درون، از این وضعیت 
برای کنترل و سرکوِب فرد استفاده می کند. یعنی 
به محض این که می بیند فرد تصمیم گرفته برای 
خودش ارزش و اهمیِت بیشتری قائل باشد، شروع 
به دست و پا زدن می کند. تالش می کند به باوری 
که فرد در زمینه ذهنش دارد دسترسی پیدا کند و 
با شگردهای مختلف اجازه ندهد که فرد خودش 
را از روابِط ســمی و آزاردهنده خارج کند. صدای 
منفِی درونی، ارزِش درونی فرد را به یاِد او می آورد. 

بــه او می گوید کــه »به باوِر تو، در هیچ شــرایطی 
قطع ارتباط با دیگری، شایسته و درست نیست! 
تو به این معتقد هســتی که باید در هر موقعیتی، 
با دیگران بســازی؛ حتی اگر مجبور باشی در این 
راه، رنج هایی را متحمل شــوی. پس جا نزن و به 
دنبال بهانه نباش.« و اگر باز هم با سماجِت فرد در 
قطِع ارتباط مواجه شود، به ترفندهای پیچیده تری 
دست می زند. مثاًل به او می گوید که »تو خودخواه 
شده ای! توانایی صبوری برای ساختِن یک رابطه 
را نداری. نمی توانی از دیگران حمایت کنی و برای 
نجــاِت خودت، دیگران را زیر پاهایت ِله می کنی. 
تو خــودت را در اولویت قرار می دهی و با این رویه 
هیچ وقــت به هیچ جا نمی رســی، چــون بویی از 

انسانیت نبرده ای!«
در حقیقت، انتقادگــِر درون با حمله به باورهای 
بنیادیِن شــخص، به او برچســب می زند. گاهی 
او را احمق خطاب می کند، و گاهی به او نســبِت 
خودخواه بــودن می دهد. نتیجــه ای که صدای 
منفــِی درونی می گیــرد، در نهایــت، چیزی جز 
اثباِت شکســت خورده بــودن و بازنده بــودِن فرد 
نیســت. و خالصه اتفاق این اســت که »انتقادگِر 
درون، با شمشیری از باورهای درونِی فرد، او را از 
پای درمی آورد!« صــداِی منفِی درونی، بایدهای 
قدیمی و کهنه فرد را َعَلم می کند و مثل پتک روی 
سرش می کوبد. آموزش های والدینش را به یادش 
می آورد و به نوعی، او را مجبور می کند که به آن ها 

پایبند بماند.
هدِف انتقادگِر درون، رشــد نکردِن فرد و سقوط 
اوســت و برای رســیدن به این خواســته، از هیچ 
موقعیت و فرصتی نمی گذرد. مثاًل اجازه نمی دهد 
که قدرت خالقیِت فرد رشــد کند. به او گوشــزد 
می کند کــه پرداختِن به یک کار تــازه و موقعیت 
جدید بیهــوده اســت و عواقــب جبران ناپذیری 
دارد، و با همین دســتاویز، بایدهای پوسیده را به 
او قالب می کند. یک ســبِک زندگــِی آزاردهنده 
برای فرد تعریف می کند و او را مجبور می کند که 
از خواســته ها و آرزوهایی که دارد چشم بپوشد. و 
در واقــع، کاری می کند که فــرد، به چیزی غیر از 

خودش تبدیل شود.

تشریح بایداندیشِی انتقادگِر درون
انتقادگِر درون در یک فرد با عزت نفس پایین، با 

چند »بایِد« ساده، راِه هرگونه تحّرک و عمل را از 
فرد می گیرد و زندگی را به کامش تلخ می کند. به 
عنوان مثال، در یک فرد، که برخالف والدینش، 
درس و تحصیل را نیمه کاره رها کرده و به بازاِر آزاد 
روی آورده اســت، این گونه خودنمایی می کند: 
»والدیِن تو، درس خوانده و تحصیل کرده هستند. 
تو که یک نسل، بعدتر از آن ها هستی، و طبیعتًا 
بایــد از آن ها یک ســر و گردن باالتــر می بودی، 
امــا حتی نتوانســته ای خودت را به قــد و قواره 
آن ها برسانی! پرداختن به هر کاری جز درس و 
تحصیل، به معنِی مشغول شدن به اموِر بیهوده 
اســت و تو در این کار اســتادی! اگر می خواهی 
درســت زندگی کنی و از خودت راضی باشــی 
درس بخــوان و راهی را برو که می دانی ســخت 
است، اما نتیجه می دهد.« و به این ترتیب، فرد 
را وادار به انجام کاری می کند که دوســت ندارد. 
فرد را با خودش غریبه می کند. کاری می کند که 
احساســاِت درونی اش را سرکوب کند و ارزشی 
برای خوِد کنونی اش قائل نباشد. انتقادگِر درون، 
با این فرد کاری می کند که دیگر از انجام کارش 
لذت نبرد. شغلش را درست پیگیری نکند و برای 
پیش بردش تــالش نکند. صدای منفِی درونی، 
بر سِر فرد فریاد می زند که باید فرد موفقی باشد 
و در ایــن دنیا کاره ای شــود! و تأکید می کند که 
با رویــه ای که در پیش گرفتــه، هیچ وقت آرزوی 

موفق شدنش تحقق پیدا نخواهد کرد!
انتقادهای بی اماِن انتقادگِر درون، در نهایت باعث 
می شــود که فرد، از تأییِد خودش دســت بکشد. 
عالقه شخصِی خودش را زیِر پا بگذارد. به دنباِل 
بایدهایی که از قبل در ذهنش کاشته شده بودند 
حرکت کند. و خودش را طبق انتظاراِت دیگران 
تعریف کند و برای بــرآوردِن توقعاِت آن ها تالش 
کنــد. و اتفاقًا در همین موقعیت اســت که عزت 
نفِس فرد ویران می شود. به کارهایی غیر از آن چه 
که خوشــحالش می کنند مشغول می شــود و از 

موفقیت و خالقیت، فرسنگ ها فاصله می گیرد.
صدای منفــِی درونی، با فــرد کاری می کند که 
»از این جــا مانده و از آن جا رانده« شــود. او اجازه 
نمی دهــد که فرد باورهای تــازه ای برای خودش 
تعریف کند و ارزش های جدیدی را دنبال کند. و با 
جنگ های بی پایانی که در سرش راه می اندازد، او 

را از چشم خودش هم می اندازد.

محمدسهیلیراد
)کارشناسارشدروانشناسی(

اسلحه انتقادگِر درون
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3.تفکــربیارزشــیوبیخاصیتــی: در ایــن 
مکانیسِم فکری، فرد خودش را به منفی ترین شکِل 
ممکن قضاوت می کنــد. او خــودش را بی ارزش 
و ناتــوان توصیــف می کنــد و معتقد اســت هیچ 
نقطه مثبتی در خودش نــدارد؛ نمی تواند از پِس 
هیچ چیزی بربیایــد؛ و درونش آن قدر پوچ اســت 
که باید از وجوِد خودش شــرمنده باشــد. این باور 
را غالبًا والدین و مراقبیــِن فرِد از کودکی در وجوِد 
او می کارنــد. به عنــوان مثال، آن قــدر از او انتقاد 
می کنند که دیگر نمی تواند هیچ خوبی و قوتی را 
در خودش ببیند. او را گاه و بی گاه تنبیه می کنند 
و طوری رفتار می کنند که از خودش ناامید شــود. 
گاهی والدین، فرزند را تا آن جا بی ارزش می کنند 
که به طردش روی می آورند و احساِس بی خاصیت 
بودن را مثل یک لکه ننِگ درونی، در شخصیتش 
تثبیت می کنند. برخی از افــراد، در کودکی مورد 
سوءاســتفاده و تجاوز قرار می گیرنــد. ارزش ها و 
حرمتشــان هتک می شــود و این موضوع، آن قدر 
در درونشــان ادامــه دار می شــود کــه نمی توانند 
خودشان را از اسارتش رها کنند. بعضی از والدین 
هم، بــدوِن در نظر گرفتن توان و موقعیت کودک، 
مســئولیت هایی را روی دوش او می اندازنــد کــه 
نمی توانــد از پسشــان بربیایــد. و در نتیجــه، به 
خاطــِر ناکامی ها و شکســت های متوالــی، انِگ 
بی ارزشــی به خودش می زند. در این حالت، باوِر 
بی خاصیتی و بی ارزشی، به شکلی عمیق و جدی 
در فرد رسوخ می کند و افسار افکار و احساساتش 
را به دســت می گیرد. فردی که به تفکر بی ارزشی 
و بی خاصیتی دچار شــده، بدون این که وضعیت 
خــودش را به طور دقیق بررســی کند، به قضاوِت 
خودش می نشیند و بدون آگاهی و اشراف، در مورد 
خودش و توانایی هایی که دارد اظهار نظر می کند. 
چنین فردی، حتی برای اثباِت بی خاصیتی اش به 
خودش، برای خودش شرط های دست نیافتنی  و 
ناممکنی می گذارد، تا بعد از ناکام شدن، راحت تر 
خــودش را قضــاوت کنــد. در واقع، فــرد به عمد 
خودش را در موقعیتی گیر می اندازد که الجرم در 
آن موقعیت ها بی خاصیت خواهد بــود. در واقع، 
بازی ای که فــرد با خودش راه می اندازد، در ظاهر 
این طور به نظر می رسد که گویا می خواهد خودش 
را به خودش اثبات کند؛ مثاًل می گوید »اگر بتوانم 
فالن کار را انجام بدهم، معلوم می شود که بی ارزش 
نیستم«، اما حقیقت این است که او از خیلی قبل تر 

متقاعد شده که بی ارزش است و با این بازی، فقط 
می خواهد از زیِر بار تغییر کردن فرار کند. بسیاری 
از اوقات، افراد ترجیح می دهند خودشــان را کم و 
بی ارزش بداننــد، تا حداقل برای بــاارزش کردن 
خودشان مجبور به جنگیدن و تالش نباشند. او با 
تفکراتی که دارد، خودش را کاماًل مغرضانه قضاوت 
می کند و با همین طرز تفکر، تمام حوادث و وقایع 

اطرافش را نیز مغرضانه تفسیر می کند. 

فیلترهای فکری
این غرض ورزی ها، لزومًا آگاهانه نیستند و با توجه 
به فیلترهایی انتخاب می شــوند که در سیســتم 
فکری فرد وجــود دارد. این فیلترهــای فکری را 

می توان به سه بخش تقسیم کرد:
1.اولیــن فیلتر فکری، بر این مبنا و اســاس کار 
می کند که فرد، تمایل دارد همه چیز را به شــکل 
منفی ببیند و تفسیر کند. او به قدری خودش را در 
امور منفی غرق کرده اســت که از میان تمام امور، 
فقط چیزهــای منفی را می بیند. او در بررســی و 
تحلیِل شخصیِت خودش، تنها بر روی اشتباهات و 
خطاهایی که مرتکب شده است متمرکز می شود، و 
تنها می تواند اشتباهاِت خودش را ببیند و یک تصویر 
کاماًل بدبینانه از خودش بسازد؛ و در تشریِح هویت 
خــودش، تنها می تواند بر عیوب و نقایص خودش 
متمرکز باشــد و حتی آن ها را بسیار اغراق آمیزتر 
از چیزی که هستند ببیند. چنین روحیاتی باعث 
می شود که او در تعامل با دیگران، فقط به انتقاداِت 
آن ها اعتنا کند و به عبارتی، فقط منتظر و پذیرای 

شنیدِن نکاِت منفی از زبان آن هاست.
2. دومین فیلتر فکری، که مبنای تفکر صحیح را 
از فرد می گیرد، این اســت که فرد نتواند بر نکات 
مثبت خودش متمرکز شــود و بــه نوعی، تالش 
کند تا امور و اتفاقات مثبت را به حداقل برســاند. 
او این کار را با دســِت کم گرفتن موفقیت ها و انکار 
قابلیت هایش انجام می دهد. او نسبت به هر چیز 
مثبتی که در مورد خودش می شــنود گارد دارد و 
در حقیقت، گوِش شنوایی برای شنیدن تعاریف و 

تمجیدها و تحسین های دیگران ندارد.
3.ســومین فیلتِر فکری که اجازه نمی دهد فرد 
درست فکر کند، این است که اشتباهات خودش 
را تعمیــم می دهــد و انتقاداتی که می شــنود را 
بسط می دهد. به عنوان مثال، می گوید »همیشه 
بی فایده ام« و یک انتقاد از سمت دیگران را با قیِد 

»همیشه«، به سایر رفتارهای خودش هم نسبت 
می دهد و یا مثاًل می گوید »هرگز موفق نبوده ام« 
و تحســین بقیه را با قید »هرگز«، از خودش دفع 
می کند. فرد در این سیستم فکری، به یک اشتباه 

نیاز دارد تا خودش را به کل بی خاصیت ببیند.
فــردی کــه در تفکــِر بی ارزشــی و بی خاصیتی 
گیــر افتاده اســت، از وجوِد خودش شــرمگین و 
خجالــت زده اســت. او آن قدر نســبت به خودش 
بی اعتماد است که نمی تواند درست تصمیم گیری 
کند و در نتیجه، عزت نفس کافی برای مواجهه با 
شرایط واقعِی زندگی را نخواهد داشت. از تجربه 
موقعیت های تــازه فرار می کند که مبــادا دوباره 
شکست را تجربه کند و در نتیجه، با اجتناب هایی 
که رقم می زند، خودش را به طور جدی تر در چرخه 

باطِل بی خاصیتی گیر می اندازد.
فردی که خودش را بی خاصیت می بیند، کسانی 
را برای دوســتی و همراهی انتخــاب می کند که 
بی ارزشی اش را تأیید کنند. مثاًل کسانی که برای 
اثبات خودشــان، نیاز دارند کسی را برای تحقیر 
کردن داشته باشند، یا کسانی که به نظر، باارزش تر 
از او می آیند و می شود در حضورشان از بی ارزشِی 
خودش حرف بزند و از خودش بد  بگوید، و به این 
ترتیب، کاری  کند که آن ها هم او را فرد بی ارزشی 
ببینند. چنین فردی، حتی موقعیت ها و شرایط 
عالِی اجتماعی و شغلی را هم پس می زند، چون 
نمی تواند ارزشــمندِی خــودش را ببیند. او مایل 
است یک موقعیت پایین را قبول کند تا با راحتِی 
بیشتری ویژگی های مثبِت خودش را انکار کند و 
راه را برای پیشرفت خودش ببندد و بر بی خاصیت 

بودنش مهر تأییِد محکم تری بزند.
در نهایت، فردی که با پیــش داورِی بی خاصیت 
بودنــش زندگــی می کند، بــه افســردگی دچار 
می شــود. منزوی شدن، شــرمندگِی او را نسبت 
به خــودش بیشــتر می کند و باعث می شــود که 
فیلترهای منفِی فکر او، بیشتر از هر وقت دیگری 
به ذهنش هجوم ببرند و دیدگاهش را نســبت به 
خودش منفی تر کنند. وقتی نگرانِی فرد از خودش 
بیشتر می شود و بیشتر در مورد ارزش خودش به 
تردید می افتــد، عزت نفِس کم تــری هم خواهد 
داشت و رفتارهای بعدی اش را هم با همین سطح 
از عــزت نفس انتخاب خواهد کرد و در نتیجه، در 
یــک دور باطل، دوباره خــودش را بی خاصیت تر 

قلمداد خواهد کرد.

مریمتقیلو
)کارشناسمدیریتخانواده(

پیش نیازهای فکرِی کمبوِد عزت نفس )قسمت دوم(
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اینرشح
بینهایت

 
محمدرجائینژاد

 لزوم مراقبت مردم
 از اعمال مسئوالن

»همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این 
امور. نظــارت کنند اگر من یــك پایم را کنار 
گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که 
بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ 
کن. مســئله، مســئله مهم است. همه ملت 
موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه 
کارهایی که اآلن مربوط به اســالم است. اگر 
دیدند که یك کمیته خدای نخواسته بر خالف 
مقررات اسالم دارد عمل می کند، بازاری باید 
اعتراض کند؛ عرض بکنم که کشــاورز باید 
اعتراض کند؛ معممین و علما باید اعتراض 
کنند. اعتراض کنند تا این کج را راست کنند. 
اگر دیدند یك معمم بر خالف موازین اسالم، 
خدای نخواسته، می خواهد عمل بکند، همه 
موظفند کــه جلویش را بگیرند که امروز غیر 
روزهای دیگر است. آن وقت هم باید بگیرند، 
اما حاال کار مهم اســت. حاال اساس، اساس 

وجهه اسالم است.«
 )صحیفه امام، ج  8، ص 5(

حکومت و دولت سالم در گرو تفاهم بین دستگاه 
حاکمه با ملت است!

»اگر یك کشــور بخواهد یك کشــور سالمی باشــد، باید بین 
دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشــد و مع األسف در رژیم های 
شاهنشــاهی، و بخصوص در رژیم اخیــر، آن معنا عکس بود. 
یعنی دستگاه حاکمه، همه دستگاه حاکمه، در یك قطب واقع 
شده بود، و ملت هم در یك قطب. آن دستگاه حاکمه کوشش 
می کرد که با ارعاب و با فشار و با آزار و شکنجه و حبس و امثال 
اینهــا با ملت رفتار کند. و ملت هم اگر زور نداشــت کوشــش 
می کرد که مالیات نپردازد؛ از زیر بار همه چیز در برود؛ هر چه 
بتواند کارشکنی کند برای دولت، و از این جهت هی شکاف بین 
مردم و دولت حاصل می شد و دولت هم هیچ پشتیبان نداشت 
و دستگاه حاکمه یك امر به خیال خودش مستقلی بود که هیچ 
ارتباطی با ملت نداشت. ملت هم به آن هیچ اعتماد نداشت، آن 

را دشمن خودش می دانست.« 
)صحیفه امام، ج 8، ص 230(

 تمام مفاسد و مصالح از خود حکومت ها
 سرچشمه می گیرد!

»آدمی که خودش امین نیست جنس خودش را طالب است؛ 
می رود ســراغ اشــخاصی که نظیر خودش باشــند، چنانچه 
اشخاص امین باشند، آنها می روند سراغ پیدا کردن اشخاصی 
که همجنس خودش باشــند. و لهذا از حکومت ها سرچشمه 
می گیرد مفاسد و سرچشمه می گیرد مصالح. حکومِت عدل، 
تمام مصالح کشور را تأمین می کند به اندازه قدرت. و حکومت 

ظلم، تمام بدبختی ها را برای یك ملتی ایجاد می کند.« 
)صحیفه امام، ج  9، ص 135(

حکومت اسالم، حکومت قانون است!
»در اســالم حکومت حکومت قانون اســت. حتی 
ه، حکومت امیرالمؤمنین- سالم  حکومت رسول اللَّ
ه علیه- حکومت قانون است. یعنی قانون آنها را سِر  اللَّ
کار آورده است... قانون حکومت می کند در مملکت 

اسالمی؛ غیر قانون هیچ حکومتی ندارد.«
 )صحیفه امام، ج 8، ص 281(

 نقش فرهنگ در ذلت یا عظمت یك ملت!
»بزرگتریــن تحولی که باید بشــود در فرهنگ باید 
بشود؛ برای اینکه بزرگترین مؤسسه ای است که ملت 
را یا به تباهی می کشــد، یا بــه اوج عظمت و قدرت 
می کشــد. برنامه هــای فرهنگی تحــول الزم دارد، 

فرهنگ باید متحول بشود.«
 )صحیفه امام، ج 7، ص: 473(

در نظام جمهوری هم اگر حکومت میراثی باشد
 با سلطنتی فرقی نخواهد داشت!

»اگر جمهوری میراثی باشد، منطقی نیست، منطقی آن است 
که کار دست خود ملت باشد. ملت یك کسی را می آید انتخاب 
می کنــد، آن هم انتخــاب آزاد می کند، و یك کســی را رئیس 
جمهــور قرار می دهد، ملت اختیار دارد که یك کســی را برای 
خودش رئیس جمهور قرار بدهد، بعد که چهار سال گذشت، باز 
همین ملت است و همین بساط، باز یکی دیگر را قرار می دهند، 

یا اگر این آدم خوبی بود، همین را قرار می دهند.« 
)صحیفه امام، ج  9، ص 121(

تکلیف آیندگان برعهدۀ خودشان است
 نه، من و تو!

»تکلیف صد سال بعد را من و تو نمی توانیم تعیین کنیم. 
ما حق داریم برای خودمان؛ مثل این است که ما یك نفر را 
فرض بفرمایید که وکیل کنیم از جانب آن آدمی که مرده ! 
نیامده اســت، یا آن آدم هایی که رفته اند! به من چه ربط 
دارد؟ ایــن اصاًل یك رژیم غیر منطقی بوده اســت. حاال 
هم هر جا باشد غیر منطقی است، و لو انگلستان باشد، 
انگلستان هم حاال سلطنتی است. البته آن سلطنتی که 
آنها می کنند سلطنت این طوری نیست که ماها می کنیم؛ 

لکن مع ذلك یك مسئله غیر منطقی است.« 
)صحیفه امام، ج  9، ص 121(

 تفاوت رژیم سلطنتی با نظام جمهوری
»جمهوری یك مطلب صحیحی اســت؛ برای این که هر 
مملکتی وقتی قرار دادند، خود این تا چهار سال، پنج سال 
است، بعد از چهار سال و پنج سال، باز ثانیًا باید قرار بدهند. 
دیگر برای نسل های آتیه ارثی نیست، که یك کسی چنانچه 
پسرش هم هر چه باشد باید بشود! حاال که رضا خان شد، 
بعدش محمدرضا باشد، و بعد هم باز »رضا«، و بعد هم باز 
محمدرضا، و بعد هــم رضا و همین طور ادامه پیدا کند! و 

لهذا اصاًل منطقی نیست سلطنت به این معنایش.«
 )صحیفه امام، ج  9، ص 120(


