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زمین بازی دین و سیاست
به   دیده   مذهبی  خانواده ای  در  »وی 
آشنا،  و  کلیشه ای  جمله ای  جهان گشود«؛ 
آن  در  مستتر  مفهوم  درباره ی  چقدر  اما 
در  چقدر  خانواده  بودن  مذهبی  اندیشیده ایم؟ 
محیط  کل  در  و  تاثیردارد؟  فرد  پیشرفت  و  رشد 
تاثیرگذار  آدم  درونی  احواالت  در  چقدر  بیرونی 
محیط  که  دارند  وظیفه  مادر  و  پدر  آیا  است؟ 
به  را  او  و  مهیاکنند  فرزندشان  موفقیت  برای  را 
را  نگاه  زاویه  می خواهم  حال  برسانند؟  کمال 
دارد  وظیفه  اسالمی  حکومت  آیا  کنم  بزرگتر 
و  دنیوی  سعادت  )بخوانید  بهشت  به  را  مردم 

برساند؟ اخروی( 
و  عملی  شیوه ای  طالیه دار  اسالمی  حکومت 
معنویت  مبنای  بر  جهان  اداره ی  برای  نظری 
بهتر  یا  رسیدن  نهایت  در  و  مادیات  از  دوری  و 
بگویم رساندن افراد جامعه به کمال است اما آیا 
مدرن  انسان  زندگی  برای  مبنایی  چنین  واقعا 
سیر  کشوری  در  را  زندگی اش  از  هرلحظه  که 

کارساز است؟  می کند 
مثابه ی  به  دین  برپایه ی  حکومتی  ایجاد 
و  فرهنگ  درادامه  و  قانون ها  که  است  این 
آن  برپایه ی  دیار  آن  مردمان  سبک زندگی 
آن  احکام  با  خواه ناخواه  و  خواهدبود  دین 
می پوشند،  که  لباسی  از  خواهندشد؛  روبه رو 
تا  مجرمان  مجازات  و  دیگران  با  ارتباط  روش 
را  همه  و  همه  سلیقه ای  و  اندیشه ای  حوزه های 
سمتی  به  را  مردم  و  خواهدداد  قرار  تاثیر  تحت 
سیاست  و  دین  رابطه ی  درباره ی  که  می کشاند 
چون  شوند  حساس  آن  درباره ی  و  بیاندیشند  و 
و  می دانند؛  آن  به  وابسته  را  خود  زندگی  تمام 
دین گرایی  یا  گریزی  دین  پدیده های  به  شاید 
یکی  ناکارآمدی  زیرا  بخشد  بیشتری  سرعت 
می شود  نوشته  دیگری  پای  به  دوبخش  ازین 
محال  دیگری  بدون  یکی  موفقیت  یا  و 

انگاشته خواهدشد.
پیامبر)ص(  که  مشاهده می کنیم  اسالم  دین  در 
پس از ورود به مدینه حکومت تشکیل می دهند 
جانشین  خود  حکومت  برای  غدیر  در  و 
صدراسالم  در  اتفاقات  این  می کنند،  انتخاب 
دین  میان  اسالم  مکتب  در  که  می دهد  نشان 
هم  و  نظری  و  مفهومی  رابطه  هم  وسیاست، 

رابطه ای نهادی وساختاری وجود دارد.
نهضت  این  داعیه دار  ایران  اسالمی  جمهوری  
در  را  خود  مشروعیت  باید  ابتدا  جهان  در 
که  فراوانی  عملی  و  اندیشه ای  مکاتب  بین 
را  خود  ساختار  سپس  و  کند  اثبات  وجوددارند  
دنیای مدرن  در  عاملیت  دارای  فرم  بعنوان یک 

امروزی نشان بدهد.

صفحه 1 و 2
سعی  منت  این  در  محمداسمعیلی  علی 
در  حکومت  مفهوم  جایگاه  تا  داشته 
منظومه فکری و سبک زندگی اسالمی را از 

دیدگاه قرآن و روایات تبیین کند.

صفحه 3

محمدجواد عالءالدینی در این نوشتار به 

بخشی از وظایف و حقوق متقابل مردم 

و حاکمیت پرداخته است. 

صفحه 4

نگاهی  محمودی  خانم  نوشتار  این  در 

داشته است به دوران حکومت امیر مومنان 

حرضت علی )علیه السالم(، به عنوان الگوی 

حاکمیت اسالمی.

صفحه 7

داشته  سعی  منت  این  در  بلندزاده  محمدعلی 

و جمهوری  اسالمی  مقایسه حکومت  با  است 

جمهوری  بر  که  وقایعی  تحلیل  به  اسالمی، 

اسالمی گذشته و وضعیت فعلی آن بپردازد.

صفحه 9

در این نوشتار امین شبان به بررسی حکومت های 

داعیه دار حکومت اسالمی در حال حارض پرداخته 

است و سعی داشته تا آن ها را با هم مقایسه کند.

صفحه 13

در این صفحه آقای بهزاد بالغی و امیرحسین فرشی 

ستوده به صورت مستقل به ارائه نظر خودشان در 

مورد مفهوم حکومت اسالمی پرداخته اند.

صفحه 11 

در این مصاحبه از رسی مصاحبه های »بدون مرز 

با حسین )ع(« به رساغ آقای محمدرضا جبه داری، 

ساکن آمریکا، رفته ایم و با او در مورد عزاداری و 

محرم در آمریکا به گفت وگو نشسته ایم.

پرونده ویژه: حکومت اسالمــــــــی

فهرست موضوعی حیات 49

حکم از آِن اوستحکم از آِن اوست

میم مثل مسئولیتمیم مثل مسئولیت

هم به قدر تشنگی باید چشیدهم به قدر تشنگی باید چشید

نهضت ادامه دارد...نهضت ادامه دارد...

مسلمانی به کدام اسالم؟مسلمانی به کدام اسالم؟

تمنای محرم در بالتیمورتمنای محرم در بالتیمور

کارزار حکومتکارزار حکومت

حکــــــــم از آِن اوســـــــت

خداوند متعال در قرآن کریم یکی از اهداف بعثت 
انبیاء )علیهم السالم( را برقراری عدالت اجتماعی 
می فرماید:  بیان  مردمان  بین  داوری  و  قضاوت  و 
اُس  الَنّ ِلَیُقوَم  َواْلِمیَزاَن  اْلِکَتاَب  َمَعُهُم  ْنَزْلَنا 

َ
»َوأ

ریَن َو ُمْنِذریَن  یَن ُمَبِشّ ِبِیّ ُه الَنّ ِباْلِقْسط«1  یا »َفَبَعَث الَلّ
اِس فیَما  ْنَزَل َمَعُهُم اْلِکتاَب ِباْلَحِقّ ِلَیْحُکَم َبْیَن الَنّ

َ
َو أ

اْخَتَلُفوا فیه«2 
احکام  این  اجرای  و  برقراری  الزمه  بی گمان 
مجموعۀ  زیرا  است؛  حکومت  برپایی  اجتماعی، 
قوانین به تنهایی براي اصالح جامعه کافی نیست. 
براي آن که قانون مایۀ اصالح و سعادت بشر شود، 
همین  به  دارد.3   احتیاج  مجري  و  اجرائیه  قوة  به 
منظور شارع مقدس در کنار این احکام، مجریانی را 
نیز برای اجرای آن ها منصوب فرموده است که همانا 

انبیاء و اولیاء برگزیده خداوند هستند.
فلذا در آیات متعدد قرآن کریم به این مسئله اشاره 
جانب  از  و  خداست  آن  از  حکومت  که  شده است 
ُهَمّ  خداوند به افراد شایسته آن عطا می گردد: »ُقِل الَلّ
ْن  َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِمَمّ

ُه اْلُمْلك« 5 َتَشاء«4 یا »َوآَتاُه الَلّ
ویه پیامبر اکرم )ص( سنت و ر

این مسئله در سیره نبی مکرم اسالم )ص( نیز کامال 
مشهود است. رسول اکرم )ص( به عنوان شخصیت 
اول اسالم، پس از دو بار بیعت با رؤسا و نمایندگان 
قبایل مدینه به این شهر مهاجرت فرمودند و زمینه 
تأسیس حکومت را در آن جا فراهم ساختند. والیت 
مسلمانان  جامعه  بر  پیامبر  ساله  ده  سرپرستی  و 
شیوه ای جدید برای اداره جامعه ای بود که پیشتر 
اولین  واقع  در  و  می شد؛  اداره  قبیله ای  شکل  به 
ابعاد  دارای  که  حکومتی  بود.  اسالمی  حکومت 

نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود.
در  حکومت  تشکیل  ضرورت  طباطبایی  عالمه 
اسالم را مسئله ای فطری می دانند و  می فرمایند: 
»فطری بودن نیاز به تشکیالت حکومتی به حدی 
بود که وقتی پیامبر اسالم )ص( پس از هجرت به 
با  مردم  زد،  اسالمی  دولت  ایجاد  به  دست  مدینه 
وجود سؤاالتی که در زمینه حیض و هالل و انفاق 
پیامبر  از  و  دیگر مسائل عادی مطرح می کردند  و 
)ص( توضیح می خواستند، در این مورد )تشکیل 
دولت( هیچ گونه سؤالی مطرح ننمودند و توضیحی 

نخواستند.« 6
شده است،  تاکید  کریم  قرآن  در  که  طور  همان  اما 
و  منحصر  اسالم  قوانین  و  احکام  اجرای  ضرورت 
محدود به زمان حیات رسول اکرم )ص( نیست . پس 
به موجب استمرار قوانین اسالمی، حکومت اسالمی 
نیز باید ادامه پیدا کند؛ و از این رو تعیین جانشینان 
)ص(  خدا  رسول  از  پس  اسالمی  احکام  مجریان  و 
و  رسالت   ابالغ  تکمیل  که  است  حیاتی  مسئله ای 

اکمال دین الهی  در گروی آن است.
ائمه )علیهم السالم( و تشکیل حکومت

اگر چه به فرمان خداوند متعال که در غدیرخم توسط 
حضرت رسول )ص( ابالغ شد، امام علی )ع( و پس 
آن حضرت  از نسل  پیشوای معصوم  یازده  ایشان  از 
تداوم  مسئولیت  و  هستند  )ص(  پیامبر  جانشینان 
جریان حکومت اسالمی را بر عهده دارند؛ اما جریان 
دچار  جامعه  در  را  اسالمی  حکومت  مسیر  بدعت 
انحراف نمود. از این رو ائمه هدی )ع( وظیفه یافتند 
تا با غاصبین جایگاه خالفت الهی مبارزه کنند و زمینه 
را برای حکومت اسالمی فراهم نمایند. مسئله ای که 
شاید در نگاه جزئی نگر و ناقص اولیه به چشم نیاید و 
چه بسا تناقضاتی در سیره ائمه اطهار )ع( مشاهده 
خامنه ای  امام  اسالم،  تاریخ  واالی  دانشمند  شود. 
مبارزات  دیدن  برای  می فرمایند   )مدظله العالی( 
)از  ساله  نگاهی 250  باید  )ع(  اطهار  ائمه  سیاسی 
حضرت  غیبت  شروع  تا  )ع(  علی  امام  امامت  آغاز 

ولی عصر)عّجل الله تعالی فرجه(( داشت؛ و به 250 
یک  زندگی  چشم  به  )ع(  اطهار  ائمه  زندگانی  سال 
انسان نگاه کرد. انسانی که در این 250 سال زندگی 
خود در مسیری مشخص و به سوی هدفی مشخص، 
درست  می کند.  حرکت  مختلف  تاکتیک های  با  اما 
مثل انسانی که در حال حرکت در مسیری به سوی 
مقصدی است و در این راه با کوه، دره یا دریا مواجه 
نیست،  یکسان  مناطق  این  در  او  عملکرد  می شود. 
به حرکت خود  با شرایط  و در هر موقعیتی متناسب 
ادامه می دهد. هر یک از ائمه اطهار )ع( نیز متناسب 
با شرایط زمانی و مکانی که در آن قرار می گرفتند به 
مبارزات خود ادامه می دادند. به همین جهت است که 
امام حسن )ع( بسته به شرایط زمانشان تصمیم به صلح 
و مبارزه پنهانی، اما امام حسین )ع( متناسب با شرایط 
زمان خود تصمیم به قیام نظامی می گیرند؛ و یا امام 
باقر )ع( و امام صادق )ع( متناسب شرایط زمانیشان 
مبارزات خود را در قالب فعالیت های علمی و تربیت 

شاگردان به پیش می برند.
)ع(  هدی  ائمه  زندگی  دوران  تمامی  در  که  چیزی 
مشترک است، مبارزه تشکیالتی و پیوسته آن بزرگواران 
تشکیل  برای  زمینه  فراهم سازی  و  زمان  طواغیت  با 

حکومت اسالمی است.
حکومت در زمان غیبت

که  است  آن  شود  ایجاد  است  ممکن  که  سوالی  اما 
اکنون، در زمانه غیبت کبری، که امام زمان )عج( ظاهر 

نیست و همچنین همانند غیبت صغری از طریق نّواب 
خاص امکان ارتباط با آن حضرت وجود ندارد، مسئله 

حکومت اسالمی چگونه خواهد بود؟
احکام  تبیین  که  به وظیفه خود  بنا  )ع(  اطهار  ائمه 
است،  بشریت  برای  مختلف  زمینه های  در  اسالمی 
مسئله حکومت و حاکم جامعه اسالمی در دوره غیبت 
فرموده اند  بیان  این صورت  به  متعدد  احادیث  در  را 
که حاکم جامعه اسالمی باید فقیهی جامع الشرایط 
باشد. برای مثال به دو حدیث اشاره می کنیم: حضرت 
ولی عصر )عج( در پیام خود به شیخ مفید می فرمایند: 
رجوع  ما  حدیث  راویان  به  پیشامدها  و  حوادث  »در 
کنید، زیرا آنان حّجت من بر شمایند و من حّجت خدا 
هستم.«  و امام صادق )ع( می فرمایند: »مردم باید 
دقت کنند و از میان فقهایی که راوی حدیث ما هستند 
و در احکام حالل و حرام ما صاحب نظرند و به احکام 
اهل بیت )ع( آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب کنند و 
او را در میان خود حاکم قرار دهند. چرا که من او را بر 

شما حاکم قرار دادم.« 
بنابراین در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط به عنوان 
حاکمیت  و  رهبری  وظیفه  )عج(  عصر  امام  نائب 
فقیِه  والیِت  و  دارد؛  عهده  بر  را  اسالمی  جامعه  بر 
جامع الشرایط در جایگاه ولی امر مسلمین در راستای 
و  بوده،  )ع(  هدی  ائمه  و  )ص(  الله  رسول  والیت 

واجب االطاعه است.
خداوند به ما بصیرت در شناخت و اطاعت از والیت را 

عنایت بفرماید، ان شاء الله
-------------

 1- سوره مبارکه حدید، آیه 25
2-  سوره   مبارکه بقره، آیه 213

3-  والیت فقیه، امام خمینی )ره(، ص 26
4-  سوره مبارکه آل عمران، آیه 26

5-  سوره مبارکه بقره، آیه 251
6-  بررسی های اسالمی، عالمه طباطبایی )ره(

7- برای نمونه ر.ک: آیات 52 سوره ابراهیم، 2 سوره 
یونس، 49 سوره حج، 40 سوره احزاب

8- سوره مبارکه مائده، آیه 67
9-  سوره مبارکه مائده، آیه 3

10-  انسان 250 ساله، آیت الله العظمی خامنه ای
 11- وسائل الشیعه ج 27 ص 140

  12- کافی ج 1 ص 67

صدرا صادقی - 98 نفت
2 دقیقه سرمقـــــــاله

حکومت اسالمی از نگاه قرآن

علی محمد اسمعیلی
5 دقیقه 98 هوافضا

مسجد کوفه - مرکز حکومت امیرالمومنین)ع)
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در تفکر اسالمی ریاست بر مردم به عنوان مسئوولیتی 
سنگین و خطیر محسوب می شود.

پیامبر گرامی اسالم )صّلی الله علیه و آله( فرموده اند: 
ُد اْلَقْوِم  َخاِدُمُهْم « )رئیس و آقای هر قوم، خدمتگزار  »َسیِّ

آن ها است(
در دورانی که معصومین در رأس حکومت قرار گرفته اند، 

با حساسیتی فراوان نسبت به این مهم رفتار کرده اند. 
امیرالمؤمنین  توصیه   از  بخش هایی  در  نمونه،  برای 
والیت  اعطای  هنگام  اشتر  مالک  به  السالم(  )علیه 
رعّیت  به  لطف  و  محبت  و  »مهربانی  آمده است:  مصر 
حیوان  همچون  رعّیت  بر  ده.  قرار  خود  قلب  شعار  را 
درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ که رعّیت 
بر دو گروهند: یا برادر دینی تو هستند یا انسان هایی 
مانند تو. اگر گناهی از آنان سر می زند یا مشکالتی بر 
آنان عارض می گردد، و خواسته یا ناخواسته اشتباهی 
مرتکب می شوند، آنان را ببخشای و بر آن ها آسان گیر 
آن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان 
گیرد. چرا که تو از نظر قدرت برتر از آنانی، و آن که بر تو 
والیت دارد باالتر از تو است، و خداوند برتر از آن کسی 
که تو را والی مصر نموده. خداوند کفایت امور رعّیت را 
از تو خواسته، و به خاطر آنان تو را در عرصه آزمایش قرار 

داده.«
متعددی  وظایف  و سیره معصومین  احادیث  آیات،  در 
برای مسئولین حکومت اسالمی ذکر شده است که به 

برخی از آن ها اشاره می کنیم.
1( دوری از تکبر و فخرفروشی: یکی از صفات ناپسند 
اخالقی، که درمورد کارگزاران حکومتی به صورت ویژه 
و خاص ناشایست است، تکبر و غرور است. در کالمی 
ریاست  »آفت  آمده است:  )ع(  امیرالمؤمنین  از  مشهور 

فخر است.«
2( گشاده رویی، محبت و مدارا با مردم: امیرالمؤمنین 
والی  أبی بکر،  ابن  محمد  به  خطاب  توصیه ای  در  )ع( 
ایشان در مصر می فرمایند: »در برخورد با مردم، رفتاری 
آنان  با  و  داشته،  مهربانی  و  نرمخویی  فروتنی،  روی  از 

گشاده رو و خندان باش.«
زمینه  این  در  )ع(  امیرالمؤمنین  انتقادپذیری:   )3
که  آنان  برای  را  خویش  وقت  از  »پاره ای  فرموده اند: 
به  در مجلسی عمومی  و  بده؛  قرار  دارند  تو سخنی  با 
حرف های آنان گوش فرا ده. سپس در آن مجلس برای 
خداوندی که تو را خلق کرده، فروتن باش؛ و لشکریان 
و نیروهای نظامی و انتظامی و محافظان شخصی ات را 

از آنان دور کن تا آنان که با تو سخنی دارند بدون هیچ 
ترس و نگرانی و لکنت زبان با تو سخن بگویند.«

از  دین:  احکام  و  قرآن  آموزش  و  اخالقی  تربیت   )4
اهتمام  مردم،  قبال  در  مسئولین  وظایف  مهم ترین 
جدی به امور فرهنگی جامعه و آموزش مسائل دینی به 
جوانان و عموم مسلمانان است تا زمینه ی رشد فکری و 
اخالقی در میان مردم هر چه بیشتر فراهم گردد. امام 
عباس،  ابن  ُقَثم  به  توصیه ای  در  السالم(  )علیه  علی 
نماینده ی ایشان در شهر مکه می فرمایند: »پس از نماز 
ظهر و عصر در میان آنها نشسته و پاسخ کسانی را که از 
احکام دینی پرسش دارند، بده؛ و به جاهالن تعلیم کن. 
و عالمان را مورد تذکر و یادآوری قرار بده. و نباید به جز 
زبانت هیچ واسطه ای میان تو و مردم وجود داشته باشد 

و باید چهره ات را مستقیمًا ببینند.«
همچنین در خطبه 34 نهج البالغه، در خطاب به مردم 
موضوع  همین  را  اسالمی  حاکم  وظایف  از  یکی  شام 
بیان کرده و می فرمایند: »ای مردم، مرا بر شما و شما را 
بر من حّقی واجب شده است. حق شما بر من، آن است 
که ... شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید، و 

شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.«
اسالمی  و حاکم  »امام  دیگر می فرمایند:  در کالمی  و 
موظف است معارف اسالمی و ایمانی را به افراد تحت 

حکومتش آموزش دهد.«
5( پرورش احساس: یکی از مهم ترین وظایف مسئولین 
به قشر محروم و مستضعف  ویژه  در قبال مردم، توجه 
و  آن ها توصیه  است همچنان که خداوند درمورد حق 
سختگیری فراوان نموده است. موالی متقیان در کالمی 
توصیه می فرمایند: »سپس خدا را، خدا را در خصوص 
طبقات پایین و محروم جامعه ... بخشی از بیت المال، 
و بخشی از غّله های زمین های غنیمتی اسالم را در هر 

شهری به طبقات پایین اختصاص ده؛ زیرا برای دورتریِن 
مساوی  سهمی  آنان  نزدیک ترین  همانند  مسلمانان 
وجود دارد، و تو مسئول رعایت آن می باشی. مبادا سر 

مستِی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد.«
وظایف مردم در قبال حکومت اسالمی

مردم در نظام اسالمی، خود صاحب نظام بوده و نقش 
استمرار  و  کارآمدی  تداوم،  شکل گیری،  در  اساسی 
موفقیت های آن دارند؛ و تحقق بخش عنصر »مقبولیت« 
نظام اسالمی که یکی از دو رکن به وجود آمدن عینی 
اهمیت  دلیل  همین  به  هستند.  است،  اسالمی  نظام 
وظایف آنان در این نظام در مقایسه با نظام هایی که در 
از  یا در ظاهر  به مردم داده نمی شود  آنان هیچ بهایی 
مردم دم زده می شود ولی عماًل به جای مردم و به نام 
مردم کانون های قدرت و ثروت نقش آفرین هستند، صد 

چندان می گردد. 
مهم ترین وظایف مردم در نظام اسالمی عبارتند از:

اجتماعی  و  سیاسی  عرصه های  در  فعال  مشارکت   )1
اسالمی  نظام  تقویت  باعث  که  عرصه هایی  در  ویژه  به 
و خنثی شدن توطئه های دشمنان می گردد. همچون 

حضور در انتخابات، راهپیمایی ها و ... .
2( تالش برای سازندگی هر چه بیشتر کشور به هر نحو 
ممکن و به تناسب استعداد و شرایطی که هر فردی در 

آن قرار دارد.
3( دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی و تالش برای 
منظور  به  جامعه  در  دستاوردها  این  معرفی  و  تبلیغ 
تقویت روحیه انقالبی مردم و ایجاد انگیزه برای تداوم و 

استمرار این دستاوردها
4( مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان و به ویژه اشاعه 
فساد و فحشاء در جامعه، و امر به معروف و نهی از منکر 

که ضامن صیانت جامعه از پلیدی ها و فساد است.

مسئولیت مثل  میم 
نگاهی کوتاه به وظایف متقابل مردم ومسئولین در حکومت اسالمی
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امام علی )ع( می فرمایند: »ای مردم، سزاوارترین کس 
داناترین  و  آن  به  نسبت  مردم  قوی ترین  حکومت  به 
آنان به فرمان خداوند در مورد آن است.«1  به راستی 
چه کسی سزاوارتر از برگزیدگان معصوم خداوند برای 
اجرای فرامین الهی در جامعه اسالمی است؟ حضرت 
علی )علیه السالم( در خطبه 131 نهج البالغه انگیزه 
می دارد:  بیان  چنین  را  حکومت  پذیرش  از  خود 
»پروردگارا! تو می دانی آن چه ما انجام دادیم، نه برای 
این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای 
این که از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم. بلکه بدان 
سبب بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم 
تا  سازیم؛  آشکار  شهرهایت  در  را  اصالح  و  صلح  و 
و  قوانین  و  قرار گیرند  ایمنی  بندگان ستم دیده ات در 
مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر 

عملی شود.«
هر نظام و حکومتی دارای خصوصیاتی است که برخی 
از آن ها مـوجـب بـرتـری و امـتیاز آن حکومت از دیگر 
در  و  شـناخت  را  آن هـا  بـایـد  که  گردد  می  نظام ها 
حضرت  نگاه  از  گرفت.  کار  به  نظام  بهسازی  راستای 
به  صرفًا  نه  حکومت  ساختار  السالم(  )علیه  علی 
دلیل نقش آن در مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی 
از  مهم تر  بلکه  مردم،  رفاه  و  آبادانی  و  امنیت  تامین  و 
و  رفتار  شکل گیری  در  حکومت  نقش  دلیل  به  آن، 
مردم  معنوی  سرنوشت  و  سرشت  و  جامعه  اخالق 
که  همچنان  می کند؛  پیدا  مهمی  و  برجسته  جایگاه 
ِبآبائهم2«  منهم  اشبه  ِبُامرائهم  »الناس  فرموده است: 
مردم به زمامدارانشان بیش از پدرانشان شباهت دارند.

ویژگی های حکومت امیرالمؤمنین )علیه السالم(
خـدامحوری، عدالت طلبی، مردم داری، اصالح طلبی، 
از  دوری  شایستگی،  محوریت  بر  مسئولین  انتصاب 
در  آزادی  و  امنیت  ایجاد  خان ساالری،  و  تشریفات 
علی  حکومت  ویژگی های  جمله  از  می توان  را  جامعه 

)ع( دانست.
1( خدامحوری

)ع(  علی  امام  حکومت  اسـاس 
و  رفتار  گفتار،  در  بود.  خدامحوری 
کردارش به خدا می اندیشید و حکومت 
بـا  او  هدف.  نه  می پنداشت  وسیله  را 
و  می کرد  اجرا  را  خدا  احکام  حکومت 
سوی  بـه  و  آشنا  فیض  منبع  با  را  مردم 
کالبد  در  را  الهی  نور  و  می کشاند  حق 

آنان می دمید.
حکومت آن حضرت بر محور دین بود نه 
نظرات مردم. اگر خواست مردم مطابق 
با  اگر  ولی  می پذیرفت  بود،  اسالم  با 
به آن عمل  اسالم در تضاد بود، هـرگـز 
نمی کرد. امام علی )ع( برای استنباط و 

کشف احکام خدا به دنبال خواست مردم نـبـود بـلـکه 
خواست خدا را در نظر داشت. اما برای اجرا و تحقق 
امـور حـکـومـت بـه مشورت و نقد و انتقاد مردم ارزش 

فراوانی می داد.
2( عدالت طلبی

از جمله ویژگی های بارز حکومت امام علی )ع(، عدالت 
طلبی او است کـه زبانزد عام و خاص است و همگان 
در  امـام  دارنـد.  اعـتـراف  آن  به  ـ  او  مخالفین  حتی  ـ 
از  نمی کـرد.  مصلحت اندیشی  هرگز  عدالت  اجـرای 
و  نیاوردند  تاب  بسیاری  را  امام  طلبی  عدالت  رو  این 
کوس جدایی طلبی زدند و به چالش کشیده شدند و 
به  برزن دست  و  و در کوی  بردند  به شمشیر  یا دست 
مخالفت زدند. اما امام علی )ع( می فرماید: »به خدا 
از آن که بر او ستم کرده  سوگند که داد ستم دیده را 

بستانم.3
3( اصالح طلبی

)ع(،  علی  امام  حکومت  ویژگی های  جمله  از 
رسید  حکومت  به  هنگامی  امام  است.  اصالح طلبی 
که جامعه از مسیر اصلی و از تـوحید فاصله گرفته بود. 
دورانی که احادیث جدیدی به نقل از پیامبر وارد دیـن 
شـده و احکام اسالم ناب محمدی کم تر بیان می شد، 
و بـه بعضی از احکام نیز عمل نمی شد. کار به جایی 
در  ثروتمـنـد4  باندهای  و  اشراف  و  اعیان  که  کشید 
راس حـکومت قرار گرفته، ارزش های اسالمی پایمال 
شده، بـسـیـاری از تـبعیدشدگان زمان پیامبر برگشته 
امام )ع(  به همین دلیل  به حکومت رسیده بـودنـد.  و 

استانداران را عوض کرد. 
4( صیانت کارگزاران

با آن که حضرت علی )علیه السالم( اهتمام ویژه ای در 
انتخاب کارگزارانی شایسته و باکفایت داشت، و افرادی 
را که از هر لحاظ لیاقت کافی برای اداره امور جامعه 
آنان  انتخاب  از  ولی پس  کار می گماشت،  به  داشتند 
را به حال خود وانمی گذاشت و به شیوه های گوناگون 
تالش می کرد آنان را از افتادن در دام انحراف باز دارد. 

برخی از این شیوه ها عبارتند از:
الف( نشان دادن راه

و  مشی  خط  کردن  بیان  و  دادن  نشان  با  حضرت  آن 

نسبت  را  کارگزاران  صالح،  کارگزار  یک  رفتار  شیوه 
آگاه  دارد  وجود  قدرت  طریق  در  که  لغزش هایی  به 
کشوری  به  را  تو  من  بدان  مالک!  »ای  می ساخت. 
ستمگری  و  عادل  دولت های  تو  از  پیش  که  فرستادم 
همان  تو  کارهای  به  مردم  و  داشتند  حکومت  آن  بر 
از خود  پیش  زمامداران  امور  در  تو  که  گونه می نگرند 
تو همان خواهند گفت که  و همواره درباره  می نگری 
تو درباره آنان می گفتی ... از گذشت خود آن مقدار به 
آن ها عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو 

عنایت کند.«5
ب( انجام بازرسی مستمر

آن حضرت همیشه به فرمانداران خود توصیه می نمود 
بازرس،  عنوان  به  امین  و  متعهد  و  خبره  افرادی  که 
کارمندان  و  عامالن  کار  پنهان  و  آشکار  صورت  به 
که  را  آنچه  و  دهند؛  قرار  بررسی  مورد  را  حکومتی 
مشاهده می کنند به فرمانداران گزارش دهند. چنان 
که به مالک اشتر چنین امر می فرمایند: »کارهای آنان 
را زیر نظر بگیر و ]برای آنان[ ماموران مخفی راستگو و 
آنان،  امور  پنهانی  بازرسی  و  مراقبت  زیرا  بگمار؛  باوفا 
سبب می شود که آنان به امانت داری و مدارای با مردم 
نظر  زیر  سخت  را  خویش  انصار  و  اعوان  شوند.  وادار 
گزارش  و  زد  دست  خیانت  به  آنان  از  یکی  اگر  بگیر. 
تایید کرد، به همین  اتفاق آن را  بر  ماموران مخفی تو 
مقدار از شهادت بسنده کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر 
و آن چه به خاطر اعمالش به دست آورده از او بگیر و او 
را در جایگاه ذلت قرار ده و عالمت خیانت بر او بگذار و 

طوق بدنامی به گردنش بیفکن.«6
ج( توجه خاص به ضعفا و ستم دیدگان

خویش  حکومتی  روش  در  السالم(  )علیه  علی  امام 
که  می ورزیدند  تاکید  و  داشته  مدنظر  را  این  همیشه 
به همه انسان ها به یک چشم نگریسته شود و در بین 
در  آورده شود.  فراهم  امکانات  و  حقوق  تساوی  آنان 
توصیه هایی که آن بزرگوار به کارگزاران خود داشته اند 
طبقه  در  را  خدا  را  خدا  »سپس  است:  آمده  چنین 
پایین از مردم، آنان که راه چاره ندارند؛ از تهی دستان 
و نیازمندان و گرفتاران و کسانی که ]به خاطر بیماری[ 

زمین گیر شده اند ]مراقب باش[.«7
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نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در کتابش می نویسد: 
»انقالب ایران در ظاهر جنبه ضد استبدادی داشت، اما 
در واقع انقالبی علیه ارزش های غربی بود. همان قدر که 
از سرمایه  داری تنفر داشت، از کمونیسم متنّفر بود. آنها 
انقالب  از  را دو روی سکه مادی گرایی می دید. جوانان 
شغل،  آزادی،  خواهان  اینکه  برای  نه  کردند،  حمایت 
مسکن و لباس بهتر بودند؛ چیزی را می خواستند تا بیش 
از مادی گرایی معتقد باشند. مردم ایران همان چیزی را به 
دست آوردند که انقالب قول داده بود.جای انکار نیست 
که انقالب اسالمی یک انقالب واقعی اندیشه ها را ارائه 

داد و مردم با عشق و ایمان پذیرفتند«.
حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی

شاید هرکس که اندکی از اسالم مطالعه کند متوجه بشود 
که اسالم یک دین سیاسی است و با حکومت کار دارد و 
دستورات و احکامی که دارد اساسا با وجود یک حکومت 
اسالمی قابل اجراست. اما امروز واژه حکومت اسالمی 
در مقابل جمهوی اسالمی شنیده می شود. اساسا منظور 
از این دو عبارت چیست؟ چیزی که می توان گفت این 
است که اسالم یک سری چارچوب کلی را متناسب با 
احکام ثابت و متغیر خود برای حکومت تعریف کرده و 
به شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی اشاره ندارد. با 
این تعریف فرق حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی 
فرق محتوا و قالب است. در واقع چیزی که تحت عنوان 
جمهوری اسالمی اطالق می شود یک ساختار سیاسی 
شامل نهاد ها و سازمان های مختلف می باشد. ساختاری 
که با سه انتخاب و همه پرسی پیاپی شکل گرفت. در ابتدا 
امام جایگزین نظام قبل را جمهوری اسالمی معرفی کرد 
و آن را به رفراندوم مردم گذاشت و بعد از آن انتخاباتی برای 

تعیین افرادی که قانون اساسی را تدوین کنند، برگزار شد 
و بعد از تدوین باز هم یک همه پرسی برای تایید ملت و 
بدین ترتیب اساس این ساختار با پشتوانه مردمی شکل 
گرفت و البته ده سال بعد اصالحاتی مثل ادغام نخست 
وزیری و ریاست جمهوری و حذف شورای عالی قضایی 
و جایگزینی ریاست قوه قضاییه و چند تغییر دیگر روی 

آن انجام شد.
چیزی که تحت عنوان جمهوری اسالمی می شناسیم 
این ساختار بر پایه قانون اساسی است و قطعا هرکدام 
از این ساختار ها و افراد و ارگان ها در طی این 42 سال 
عملکرد جداگانه ای داشتند که برای بررسی عملکرد ها 

هم باید این نگاه جداگانه را در نظر گرفت.
جمهوریت و جایگاه مردم

جمهوری  عملکرد  به  نگاه  برای  کلی  دید  یک  در  اما 
اسالمی و میزان موفقیت آن در رسیدن به اهداف و آرمان 
ها در ابتدا باید این اهداف را شناخت. یکی از اصلی ترین 

بحث ها موضوع جمهوریت و نقش آفرینی مردم است.
اسالمی  حکومت  از  انقالب  بنیانگذار  اندیشه  اساسا 
یعنی جمهوری  آن  به مصداق عینی  بود که منجر  چه 
اسالمی شد؟ از مباحث مهم در اندیشه سیاسی امام، که 
در سراسر عمرشان برآن تاکید داشتند لزوم حکومت در 
اسالم و نفی سکوالریسم میباشد که در کتاب والیت فقیه 
ایشان به شکل کامل تر آورده شدi و این مباحث زمینه 
فکری انقالب اسالمی را فراهم آورد. امام بر مبناهایی، در 
این کتاب معتقد به حکومت قانون الهی بر مردم بودند و 
نه حکومت مردم بر مردم. اصلی ترین شاخصه حکومت 
و حتی  است  مبنا  الهی،  احکام  که  است  این  اسالمی 
نقطه  دقیقا  این جا  و  نیست.  مبنا  بشری هم  خواست 
تضاد جمهوری اسالمی با دموکراسی به مفهوم لیبرالی 
است. اما برای به فعلیت رسیدن این احکام نیاز به انتخاب 
مردم است.  درست است که در اسالم حق حاکمیت با 

باید  این مردم هستند که  اجرا  اما در مرحله  خداست 
حکومت الهی را به اجرا درآوردند و خواهان آن باشند. و 
با زور نمی توان آن را بر مردم تحمیل کرد. همان طور که 
حاکم بودن امیرالمومنین )ع( از سوی خداوند و به طریق 
پیامبر)ص( ثابت شده بود و حق حکومت با ایشان بود؛ 
اما تا حمایت مردم وجود نداشت این حاکمیت به فعلیت 
بر  اتمام حجت  نرسید. خود حضرت هم در خطبه ای 
خود را جمع شدن جمعیت بسیار مردم گرد ایشان خطاب 
می کند. با این حساب هر حکومت اسالمی ای باید با 

خواست مردم شکل بگیرد و ساختار آن به وجود آید. 
اصوال هر حکومتی نیازمند مشروعیت است و جمهوری 
اسالمی هم از این قائده مستثنا نیست و این مشروعیت 
در مرحله عینی به رای مردم نیازمند است. تعبیر امام 
خمینی )ره( چنین است: »در حکومت اسالمی، کسی 
اجازه ندارد که دیکتاتوری کند و همه باید تابع آرای ملت 
باشند. خدای متعال و پیامبر عظیم الشأن به حاکمان 
اسالمی حق نداده اند که چیزی را بر مردم تحمیل کنند«
اصل 56 قانون اساسی هم این دیدگاه را بیان میدارد که 
»حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم 
او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته 

است.«
ایجاد  و  تشکیل  مرحله  در  فقط  مردم  خواست  این  اما 
حکومت اسالمی است؟ از دیدگاهی که اسالم به حکومت 
و مردم دارد برمی آید که وقتی هدف رشد جامعه باشد، 
پس نه تنها برای تشکیل حکومت بلکه برای رسیدن به 
اهداف و آرمان ها هم خواست مردم بسیار مهم است.  در 
روایتی طوالنی از حضرت علی )ع(، ایشان بیست مورد 
از بدعت های خلفای پیشین را ذکر می کند که به دلیل 
عدم همراهی مردم نتوانستند آن ها را از بین ببرند. پس 
اصوال حکومت اسالمی نه تنها در ایجاد بلکه در رسیدن 
به اهداف خود هم بدون همراهی مردم نمی تواند کاری 

از پیش ببرد.
البته که این نقش مردم فقط در انتخابات ها نیست اما 
ملموس ترین آن انتخابات است. بیانگذار نظام بیانی از 
این قضیه دارد: ))اینجا آرای ملت حکومت می کند. 
اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان 
ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت، برای 

هیچ یک از ما جایز نیست.((
اما به چه دلیل انتخابات ها ملموس ترین و عینی ترین 
نقش مردم در حکومت است؟ با نگاهی به تاریخ انقالب 
می توان با تقریب خوبی نتایج انتخابات های گوناگون 
را ناشی از حاکم شدن دغدغه هایی خاص و گفتمان 
ابتدای  از  است  بوده  مقطع  آن  در  موضوعاتی  شدن 

نهضت ادامه دارد...نهضت ادامه دارد...

7

نگاهی کوتاه به جمهوریت و اسالم؛ راه های رفته و نرفته

محمدعلی بلندزاده
5 دقیقه 98 هوافضا
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انقالب برای مردم و حکومت مهم بوده که چه کسی و چه 
تفکری می تواند عموم مردم را جذب کند. درست است 
که همه کاندیدا ها حرف مشترکشان خدمت به مردم و 
ساختن کشور بوده اما به وضوح می توان تفاوت های 
برنامه ها و نوع دیدگاه آن ها به مسائل را دید که خب در 
هر مقطعی متفاوت بوده و هربار مردم به یک نوع از دیدگاه 
اعتماد کردند و نفع و ضرر انتخاب خود را لمس کرده اند. 
هر منصفی با نگاهی به تاریخ جمهوری اسالمی درمیابد 
که شاید سیاست های بسیار کلی فقط تغییر نکرده باشد 
اما سیاست های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به هیچ 
عنوان در یک جهت و در ادامه هم نبوده. کاری به خوب 
یا بد بودن این موضوع نداریم اما همین مشخص می کند 
که سیاست ها و برنامه ها و نوع دیدگاه حاکمان و مسئوالن 
به واسطه نوع دیدگاه مردم تغییر کرده است و همین تغییر 
کردن ها یعنی تحقق یکی از اهداف اصلی انقالب. در 
حکومت استبدادی که مبنا نظر یک شخص است که این 
تغییرات اگرهم باشد منطبق بر دیدگاه مردم نیست. این 
حس مردم ساالری در جمهوری اسالمی یکی از اهدافی 
بود که تا حدود خوبی محقق شده. البته در این موضوع 
نباید یک طرفه نگاه کرد. هم سیاست های حاکمانی که 
مردم انتخاب کرده بودند موجب تغییر افکار مردم شد و 
هم این تغییر سالیق و افکار موجب پدیده آمدن حاکمانی 
متناسب با آن شد و این خاصیت جمهوری اسالمی است 
و نقش مردم و حکومت و جایگاه های آن را نشان میدهد.

به این معنا از فلسفه انقالب اسالمی هیچگاه مردم نباید 
کنار بروند و دست از تالش خود برای تحقق آرمان ها و 
اهداف بردارند. در همان مقاطع ابتدایی پیروزی انقالب 
نیز امام خمینی تاکید می کرد که نابودی پهلوی اتمام 
به اهداف  برای رسیدن  باید  باز هم  و مردم  کار نیست 
همراه باشند و تالش کنند. جمهوری اسالمی یک بستر 
برای رسیدن به اهداف است اما با این تعریف از جمهری 
اسالمی رسیدن به اهداف فقط بر دوش حاکمیت نیست 

بلکه این فکر مردم است که تعیین کننده می شود. و البته 
این نقش تعیین کننده افکار را دشمن ما سالهاست که 

فهمیده و برای آن کار کرده و می کند.
به  توان  می  انقالب  اهداف  از  ساالری  مردم  از  غیر 
استقالل طلبی و آزادی افکار و رواج ارزش های دینی و 
عدالت و ... اشاره کرد در طول عمر انقالب به خیلی از 
آنها دست پیدا کردیم و البته قله این اهداف بسیار بلند 

است و مسیر طوالنی.
جاماندگی ها

امروز به وضوح می بینیم که عملکرد برخی مسئولین 
به هبچ وجه مطابق بر آرمان ها و اهداف انقالب نیست. 
در زمینه اشرافیت و فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی 
متاسفانه وضعیت خوبی نداریم. بعضی از مسئولین رسما 
فکر  به  اصال  و  داری شده  نفع سرمایه  به  عملکردشان 
طبقات محروم جامعه و عموم مردم نیستند. و شعار های 
اصیل انقالب فقط لقله زبانشان شده یا بعضا در زبان هم 
آنها را به گونه دیگر تفسیر می کنند. و البته در این فضا 
باید رفتار و اقبال مردم به این طیف از مسئولین را هم در 

نظر گرفت.
اما علت عدم دستیابی انقالب به بعضی از آرمان هایش 
چیست؟ دالیل  گوناگون است که ما به 3 دلیل اشاره 

می کنیم:
 1- زمان بر بودن رسیدن به اهداف بلند: انقالب اسالمی 
ابعاد خواستار  تمام  در  بود که  ائدئولوژیک  انقالب  یک 
تغییر و درگرگونی است. این تغییر یک امر تدریجی است 

که با تالش و مجاهدت بسیار صورت میگیرد 
خیلی  ریشه  که  است  درست  خارجی:  های  فشار   -2
توان  نمی  اما  است  داخل  در  ها  کمبود  و  مشکالت  از 
متعالیش  اهداف  به  انقالب  رسیدن  که  گرفن  نادیده 
منافع مستکبران دنیا را نابود خواهد کرد پس طبعا غیر 
منطقیست که فکر کنیم آنها تالشی برای جلوگیری از این 

کار نخواهند کرد از جنگ و ترور گرفته تا تحریم و نفوذ.

3- موانع درونی: رسیدن به اهداف بلند انقالب که در 
واقع بزرگترین آمال سعادت بشری از دید اسالم است به 
هیچ وجه آسان نیست و موانع درونی برای آن بسیار است 
ضعف های فکری راحت طلبی  عدم اتکا به خود و ناتوان 
دانستن ظرفیت های داخلی و البته ضعف هایی که تحت 
تاصیر فرهنگ غرب و مواجهه با مدرنیته پدید آمده مثل 
خودمحوری و مصرف گرایی و مادی نگری و... چه در 
نگاه مسئولین و چه در نگاه مردم بی تاثیر در نرسیدن به 

بعضی از اهداف نبود.
انقالب به معنای یک تغییر در همه ابعاد برای رسیدن 
به  اگر  امروز  نمیشود.  تمام  متعالی هیچگاه  اهداف  به 
فریاد  را  ها  آن  باید  نرسیده ایم  هایمان  آرمان  از  بعضی 
بزنیم و گفتمان غالب کشور کنیم و قطعا این تغییر افکار 
راه رسیدن به اهداف و آرمان ها را هموار تر خواهد کرد. 
مردمی که خود اعتقاد راسخ به اهدافی مثل عدالت و 
ظلم ستیزی و توجه به محرومان و... داشته باشند قطعا 
و در نهایت مسئولینی متضاد با این اعتقادات نخواهند 
دوم  گام  بیانیه  در  انقالب  رهبر  که  طور  همان  داشت. 
تصریح داشتند: »اگر بی توّجهی به شعارهای انقالب و 
غفلت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله 
نمیبود -که متأّسفانه بود و خسارت بار هم بود- بی شک 
دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر 
رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از 
مشکالت کنونی وجود نمیداشت.« بنابراین ظرفیت های 
موجود در کشور اعم از نیروی انسانی و طبیعی انسان را 
امیدوار به آینده می کند که اگر مردم و مسئولین باز هم 
همان آرمان های اول انقالب را اعتقاد و در عمل پیاده 
کنند شاهد تسریع در رسیدن اهداف و طی کردن مراحل 

دیگر تا رسیدن به تمدن اسالمی خواهیم بود. ان شاالله
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از  برخی  روابط  عادی سازی  از  زیادی  زمان 
صهیونیستی  رژیم  با  اسالمی  کشورهای 
نگذشته بود که شنبه هفدهم آبان ماه، رئیس دولت 
در  تغییراتی  ایجاد  به  دست  عربی  متحده  امارات 
قوانین اسالمی این کشور زد. این تغییرات شامل 
برچیده شدن جریمه و مجازات برای شرب خمر، 
آزادی زنان و مردان نامحرم در آغاز زندگی مشترک و 
لغو قوانین حامی قتل های ناموسی بود. این اتفاق 
محل بحث برای بررسی ویژگی های یک حکومت 

اسالمی و  جریان های دنبال کننده آن شده است.

جریان ها و کشورهای اسالمی
جمعیت  و  اسالمی  سرزمین های  گستردگی 
روزافزون مسلمانان باعث شده است که جریان های 
 مختلفی تالش کنند تا نظریه های خود را در زمینه 
به عنوان یک  را  ارائه دهند و خود  تمدن اسالمی 
الگوی نمونه از حکومت اسالمی معرفی کنند. این 
به چهار  ایدئولوژی می توان  بر اساس  را  جریان ها 
دسته تقسیم کردک »تمدن نوین اسالمی« در ایران 
است،  شده  مطرح  رهبری  معظم  مقام  توسط  که 
شکل گیری جریان »نوعثمانی« در ترکیه، »اسالم 
وهابی« در عربستان سعودی و »اسالم حضاری« 
در  می توان  را  شده  ذکر  جریان های  مالزی.  در 
مولفه های مختلفی نظیر ایدئولوژی، ساختارهای 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل با 
یک دیگر مقایسه کرد. در این مجال به طور مختصر 
سیاست  اسالم،  از  برداشت  مولفه های  بررسی  به 

داخلی و روابط بین الملل می پردازیم.
شکل گیری  پایه های  نخستین  و  اصلی ترین  از 

تمام  است.  »ایدئولوژی«  وجود  حکومت،  یک 
مشترک  ایدئولوژی  دارای  شده  یاد  جریان های 
اسالمی هستند، اما برداشت های متفاوتی از اسالم 
دارند. تاثیرات ایدئولوژی جاری در ایران را که پس 
گفتمان  پایه  بر  و  گرفت  شکل   1357 انقالب  از 
امام خمینی )ره( و دارای مفاهیم استکبارستیزی 
می توان  بیش  و  کم  است،  استضعاف زدایی  و 
ایران،  خارجی  و  داخلی  سیاسی  مناسبات  در 
جمهوری یمن، حزب الله لبنان، گروه های مقاومت 
شیعی و نیز شیعیان نیجریه دید. همچنین وجود 

ایدئولوژی  پایه های  دیگر  از  ایران  در  فقیه  ولی 
تمدن نوین اسالمی است که باعث ایجاد تمایزهای 

معناداری با دیگر جریان ها می شود.
در جزیره العرب ترکیب پان عربیسم، نظام سلطنتی، 
طایفه گرایی و نفت حالت محافظه کارانه ای از اسالم 
را پدید آورده است. این جریان که به شدت تحت 
حتی  و  اصیل  اسالم  با  مخالف  اندیشه های  نفوذ 
آفریقا  شمال  در  است  غربی  اندیشه های  برخی 
نیز طرفدارانی دارد. با اتفاقات اخیر و عادی سازی 
و  صهیونیستی  رژیم  با  کشورها  دست  این  روابط 

نیز سابقه گذشته آنان در برخورد نامناسب با دیگر 
مسلمان ها می توان نتیجه گرفت حکومت اسالمی 
برای  که  است  شعار  یک  عمال  ایدئولوژی  این  در 

پیش برد اهداف استفاده می شود.
طی  ترکیه  در  آتاترک  عثمانی،  فروپاشی  از  پس 
ملی گرایی  روحیه  تقویت  به  اصالحات  سری  یک 
سمت  به  حرکت  مسیر  و  پرداخت  اسالم زدایی  و 
ارزش ها و فرهنگ غربی را در پیش گرفت. این رویه 
ادامه داشت تا این که پس از روی کار آمدن حزب 
عدالت و توسعه، بهره برداری از ترکیب مدرنیسم و 
دوگانه  هویت  و  اسالم گرایی  و  سکوالریسم  سنت، 
شرقی-غربی مورد توجه قرار گرفت. به گونه ای که 
مردم مسلمان ترکیه از همان میزان آزادی جوامع 
غربی برخوردار شدند. همچنین ایدئولوژی اسالم 
می کند.  حرکت  منفعت طلبی  اساس  بر  میانه رو 
یعنی مقابله آن با استکبار در گرو این است که به 
نفع یا به ضرر آن باشد؛ وگرنه استکبارستیزی جزو 
اثرات  می توان  البته  نیست.  ساختار  این  اصول 
فراملی  جنبش  یک  که  اخوان المسلمین  اندیشه 
ترکیه،  یافت.  ایدئولوژی  این  در  را  اسالمگرا است 

قطر و اخیرا پاکستان در این دسته قرار می گیرند.
ماهاتیر  آمدن  کار  روی  از  اخیر، پس  در دهه های 
قوی  بسیار  اسالمگرایانه ی  روحیات  که  محمد 
داشت و نیز مسئوالن بعد او، حرکت به سمت یک 
جامعه و تمدن اسالمی در مالزی با جدیت پیگیری 
اسالم  است.  یافته  توسعه  خوبی  به  که  می شود 
و  خدا  به  ایمـان  دهگانه  اصول  پایه  بر  که  حضار 
رعایت تقوای الهی، حکومت عادل و امین، مردم 
علوم،  بر  تسلط  و  مجدانه  تحقیق  مستقل،  و  آزاد 
توسعه اقتصادی متعادل و فراگیر، کیفیت مناسب 
زندگی، حفظ حقوق اقلیت ها و زنان، یکپارچگی 
و  طبیعی  منابع  از  حفاظت  اخالقی،  و  فرهنگی 

9

مسلمانی به کدام اسالم؟

می توان  ایدئولوژی  اساس  بر  را  جریان ها 
نوین  "تمدن  کرد.  تقسیم  دسته  چهار  به 
معظم  مقام  توسط  که  ایران  در  اسالمی" 
ح شده است، شکل گیری جریان  رهبری مطر
در  وهابی"  "اسالم  ترکیه،  در  "نوعثمانی" 
در  حضاری"  "اسالم  و  سعودی  عربستان 

مالزی. 

نوشتاری بر جریان های مختلف که خود را به عنوان یک الگو برای حکومت اسالمی معرفی می کنند

امین شبان
5 دقیقه 97 م. شیمی
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استوار  مستحکم  دفاعی  قابلیت  و  زیست  محیط 
است، در تالش است تا یک جامعه پیشرفته میان 
مسلمانان و غیرمسلمانان ایجاد کند. اصلی ترین 
اتحاد  یک  ایجاد  راستا  این  در  مالزی  تالش 
مستحکم بین عموم مسلمانان است که همواره در 
اجالس ها و همایش های مختلف این اهم را دنبال 
می کنند. از نمونه تالش های مالزی در این راستا 
اسالمی  کشورهای  سران  اجالس  در  می توان  را 

2019 کواالالمپور دید.
ساختارهای سیاسی داخلی و خارجی

جامعه  یک  یعنی  است،  جامع  دین  یک  اسالم 
برای این که اسالمی باشد باید آموزه های اسالمی 
شود.  دیده  جامعه  آن  الیه های  و  ارکان  تمام  در 
سیاست  به  می توان  موضوعات  این  مهم ترین  از 
داخلی  سیاست  کرد.  اشاره  خارجی  و  داخلی 
نشان  را  مردم  با  اسالمی  حکومت  یک  رابطه  که 
می دهد باید بر پایه اصولی همچون عدالت، ترویج 
و  مردم  امنیت  و  رفاه  تامین  اسالمی،  آموزه های 
برای  اسالم  سو  آن  از  باشد.  استوار  دیگر  موارد 
روابط مسلمانان با دیگر ملت ها و در برابر ظالمین 

نیز احکامی تعیین کرده است.
انقالب اسالمی ایران در سال 1357 در تعارض با 

نظام بین الملل رخ داد و ارزش ها و هنجارهایی را 
مطرح کرد که با ساختار های موجود در تعارض بود. 
علی رغم تغییرات ساختار نظام سیاسی ایران پس 
از انقالب اسالمی، هنوز اثرات سیستم هایی که بر 
پایه قوانین اساسی برخی کشورهای غربی استوار 
شده بودند بر ساختار حکومت ایران باقیست. نظام 
سیاسی ایران از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه که 
زیر نظر رهبری فعالیت می  کنند تشکیل شده است. 
در روابط خارجی، پس از انقالب، ایران بر پایه شعار 
نه شرقی نه غربی کم و بیش سیاست های حمایت 
پیش  در  را  استکبار  با  مقابله  و  مستضعفین  از 
گرفته است. از سویی دیگر ایران هدف تشکیل یک 
بهار  در  انقالب  عنوان صدور  با  را  اسالمی  جامعه 
عربی نیز تا حدودی پیش برده است. ولی همچنان 

کارهای نیمه تمام بسیاری وجود دارد.
فارس  خلیج  شیخ نشین های  حکومتی  ساختار 
بر  مبتنی  مطلقه  سلطنت  سعودی،  عربستان  و 
راس  در  کشور  پادشاه  است.  اسالمی  شریعت 
حکومت و فرماندهی نیروهای نظامی قرار دارد و 
وزارتخانه ها مستقیما توسط خاندان سلطنت اداره 

عرب ها  اکثریت  اول  جهانی  جنگ  در  می شوند. 
محوریت  به  واحد  حکومت  یک  تشکیل  خواستار 
پشت پرده  در  فرانسه  و  انگلیس  اما  بودند.  حجاز 
تشکیل  باعث  سایکس-پیکو،  قرارداد  انعقاد  با  و 
کشورهای مختلف عربی شدند که آتش تبعات آن تا 
به امروز منطقه را درگیر کرده است. حکام این دست 
کشورها همواره در درجات مختلف، قانوِن طالیِی 
ارتباط حداکثری با آمریکا به عنوان مسیر توسعه 
را دنبال کردند. تا چند سال اخیر، علی رغم وجود 
ارتباطات با رژیم اشغالگر قدس، به دلیل اهمیت 
عربستان  که  این  و  مسلمانان  برای  قدس  مسئله 
روابط  این  آنان  بود  خواستار رهبری جهان اسالم 
را مخفی نگاه می داشتند. رابطه نزدیک با غرب و 
حتی رژیم صهیونیستی نه تنها با آموزه های اصیل 
اسالم، که حتی با هویت عربی خود این کشورها 

در تعارض است.
دموکراسی  »جمهوری  نظام  یک  دارای  ترکیه 
ایران  اسالمی  انقالب  برخالف  است.  پارلمانی« 
که با برخی تغییرات ساختاری همراه بود، حرکت 
ترکیه به سمت اسالمگرایی در قالب روی کار آمدن 
یک حزب اسالم گرا و بدون هیچ تغییری در قانون 
ترکیه  نظام  هم اکنون  که  گونه ای  به  بود.  اساسی 
سکوالریسم  عبارتی  به  یا  الئیک  اصول  به  متعهد 
است. رئیس جمهور این کشور حق ندارد از اصول 
نظام الئیک تخطی کند و در صورت جهت گیری 
سیاسی  اصول  سیاسی،  تصمیمات  در  مذهبی 
نظام ترکیه را نقض کرده است. با این حال با توجه 
به رقابت جریان اسالمگرای اخوانی با حکومت های 
عربی برای به دست گرفتن رهبری جهان اسالم، 
دگرگونی های  کشور  این  خارجی  سیاست های 
زیادی داشته است. پس از روی کار آمدن جمهوری 
سیاست   ،1990 و   1980 دهه های  تا  ترکیه، 
ملی گرایی  به  توجه  و  سکوالریسم  قالب  در  ترکیه 
مناسبات  به سمت  که  و هر دولتی  پیش می رفت 
می شد.  برکنار  کودتا  با  می کرد  حرکت  مذهبی 
عدالت  حزب  و  اسالمگرایان  گرفتن  قدرت  با  اما 

کسانی  آمدن  کار  روی  با   1990 دهه  از  توسعه  و 
چون نجم الدین اربکان، عبدالله گل و رجب طیب 
اردوغان سیاست خارجی این کشور تغییر کرد و از 
بعد ملی گرایانه وارد بعد اسالمگرایی شد. به دلیل 
رقابت ترکیه و عربستان برای رهبری جهان اسالم، 
حکومت ترکیه در سال های اخیر حداقل درظاهر 
نشان  را دشمن صهیونیست ها  سعی داشته خود 

بدهد.
است  مشروطه«  »سلطنتی  نظام  دارای  مالزی 
انگلیس  پارلمانی  حکومت  سیستم  از  الهام  با  که 
پایه گذاری و در بدنه حکومتی آن نیز از سیستم های 
فدرال استفاده شده است. پادشاه در رأس حکومت 
تشریفاتی  وظایف  و  اختیارات  دارای  و  دارد  قرار 
است. قدرت اجرایی در اختیار نخست وزیر است. 
دین رسمی مالزی اسالم است و حدود 63 درصد 
جمعیت آن مسلمان هستند. علی رغم وجود قانون 
آزادی مذهب، اما اکثر قوانین داخلی بر پایه احکام 
اسالمی هستند. مالزی جزو کشورهایی است که 
اسرائیل را به رسمیت نشناخته و بر این امر تاکید 
روابط  گسترده،  و  پویا  اقتصاد  دلیل  به  اما  دارد. 
خوبی با اکثر کشورها دارد و عموما سعی می کند تا 
اهداف خود را در قالب فضای بین الملل و توسط 

نهادهای بین المللی پیش ببرد.
در پایان باید به این نکته توجه کنیم که نشانه های 
در  تجلی  لزوم  بر  عالوه  اسالمی  حکومت  یک 
ایدئولوژی ها و ساختار سیاسی آن، باید در عملکرد 
و ثمرات آن حکومت نیز پدیدار شود. چرا که انگیزه 
در  عدالت  برقراری  حکومت،  برقراری  از  اسالم 
جامعه و رشد انسان  ها در سایه آن است. از آن سو با 
توجه به وجود ایدئولوژی ها و جریان های گوناگون، 
مختلف  مولفه های  در  معینی  شاخص های  باید 
تعریف شود. البته در بسیاری از مولفه ها می توان 
شاخص های مشترکی بین حکومت اسالم و دیگر 
حکومت ها یافت، اما آنچه که امروزه جهان اسالم 
را به طور دقیق و کامل از خارج آن متمایز می کند، 

دشمنی با اسرائیل است.

شاخص های  می توان  مولفه ها  از  بسیاری  در 
دیگر  و  اسالم  حکومت  بین  مشترکی 
وزه جهان  حکومت ها یافت، اما آنچه که امر
آن  ج  خار از  کامل  و  دقیق  طور  به  را  اسالم 

متمایز می کند، دشمنی با اسرائیل است.
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 شما از ابتدا واشنگتن بودید؟
ما ۶ سال هست که االن آمریکا هستیم. سپتامبر 
بود.  محرم  بعدش  ماه  یک  رسیدیم،  که   ۲۰۱۴
حاال حساب کنید ما در ایران، در دهه محرم دیگر 
حداقل روزی ۳ هیئت می رفتیم! خب باالخره از 
بچگی در این سیستم بزرگ شده بودیم و عشق 
ما بود و هیئت. بعد رسیدیم اوهایو. نگاه می کنیم 
داشت.  ایرانی  تا  چند  حاال  نیست!  چیزی  هیچ 
گفتیم خدایا چه کار کنیم. اولین استارت شروع 
کردیم آنجا با همین سایت هایی که پخش آنالین 
سال  آن  دیگر  کرده بودند.  شروع  تازه  داشتند،  
خیلی سخت گذشت و ما مثال خانه خودمان یک 
کردیم  دعوت  ما  نمی رود.  یادم  گرفتیم،  برنامه 
ایرانی های آنجا را. از تقریبا بیست وخورده ای نفر، 

یک نفر آمد که آن هم خانمش آمریکایی بود.
یک ترم ما آنجا بودیم و آمدیم دانشگاه مریلند و 
لطف خدا بود واقعا. اوالً که قدر مسجد و این ها 
را دانستیم. یعنی وقتی که ما آمدیم مریلند، یادم 
فاطمیه  مجلس  رفتیم  ما  بود.  فاطمیه  نمی رود. 
به  دارد  پاکستان  شیعیان  مسجد  یک  این جا  و 
هستند.  صفا  با  آن ها  خیلی  جعفریه.  اداره  نام 
آخر  انگلیسی!  روضه  بار  اولین  و  آنجا  رفتیم 
روضه انگلیسی آن جوری به دل ما نمی نشیند. هر 
کاری هم می کنی روضه باید فارسی باشد. یعنی 
هم  هستند  این جا  هست  سال   ۴۰ که  آن هایی 
همین طورند. با این حال اولین بار بود در عمرمان 
آنها.  مجلس  در  و  می شنیدیم  انگلیسی  روضه 
ایرانی ها.  مسجد  خودمان،  مسجد  رفتیم  بعدش 
بزرگترین  خب  اسالمی.  تعلیمات  مرکز   .ICE
مرکز شیعیان شرق آمریکاست. خیلی بزرگ است 
دادیم.  غذا  تا   ۲۵۰۰ پارسال  ما  عاشورا  مثال  و 
این  آنجا. خالصه  می آید  همچین جمعیتی  یک 
این جا  بود.  متفاوت  خیلی  بود،  این جا  که  جوی 
در نزدیکی ِما، ۹ تا مسجد شیعیان هست. دیگر 

دست ما باز شد، می توانیم انتخاب کنیم.
من به بقیه دوستانمان هم هرکس بود، گفتم که 
ببین شهرتان  اول  ]اپالی کنی،[  اگر می خواهی 
چطور  مسلمان هایش،  مرکز  مسجدش،  جای 
است. چون واقعاً فشاری که به ما می  آید، در جّو 
کنترلش  می شود  مسجد  با  فقط  این جا  زندگی 

کرد. 

 کمی بیشتر از این فشار بگویید. آیا 
مثال در آنجا که ادعاهای مختلفی از آزادی و غیره 
و این ها دارند، فشار خاصی یا تهدید خاصی برای 

مسلمان ها دارد؟
عرضم به خدمت شما که این آزادی بیان و این ها 
آن  به  واقعا  این جا  اصال  است!  سوسول بازی  که 
بخواهید،  را  حقیقت ش  یعنی  نه!  نیست .  معنا 
اینجا بچه ها حتی در GPS شان خیلی ها  آدرس 
مسجد را نمی زنند بیایند. مسجد ما هم دوربین 
مستقیم  پخش  عزیزان  برای  و  دارد  مداربسته 
خاطر  به  می شوند!  رصد  دقیق  یعنی  دارد، 
نمی کنند،  هم  تعارف  نمی آیند،  خیلی ها  همین 
اصال چند تا از بچه های مذهبی هم به خود من 
برای بحث  گفتند: ما آن جا نمی آییم. می ترسیم 
گرین کارت مان مشکلی پیش بیاید و به ایران هم 
نمی گویند. یک مقدارش هم خب ترس بی ربطی 
یعنی  دیده اند،  چیزهایی  یک  خب  ولی  است، 
بدی  برخوردهای  هست،  مسائل  سری  یک  آره 
می شود. این ها خب بر اساس قوانین اگر بخواهند 
کسی را اذیت کنند، می توانند! باالخره یک چیزی 
می توانند گیر بیاورند، چند وقت پیش دو نفر را 
گرفتند سر بحث خمس و این چیزها و چیزهای 
را  ترس  این  یعنی  باشد،  شاید  معمولی  خیلی 

از دوستان که  بعضی  یا  در دل مردم می اندازند 
می آمدند، مثال کربال رفته اند و این جا آمده اند و 
کمی در فرودگاه اذیت شان کرده اند و... این چیزها 
خیلی طبیعی است، یعنی این هایی که مثال دور 
هم هستند، اصال یک کمیته ای را شروع کرده اند، 
که  می گیرند!  وکیل  جماعت ها  امام  برای  این ها 
آره، این امام جماعت ها یک مقداری دارند این ها 
هم اذیت می کنند، می آیند آن وکیل ها را به جان 
این ها می اندازند که از طریق قانونی جلوی شان را 
را نمی دانیم و می شود  قانون  بگیرند؛ چون ماها 
سربسته  دارم  من  گرفت.  را  جلوی شان  خیلی 
روتینی  چیز  یک  این ها  خالصه  می کنم  عرض 

هست این جا. 
آن مسجدی که من گفتم اجتماع شیعیان، حاال 
ممکن است یک مقداری هم بعضی ها بگویند دارد 
زیاده روی می کند ولی به نظرم آن حس، من وقتی 
کردم  احساس   ICE مسجد  آن  رفتم  بار  اولین 
مسجد محل خودمان رفتم. یک حس بسیار عالی 
آرامش بخشی بهم دست داد که بگم تا مدت ها ما 
هر هفته یک بار مسجد می رفتیم، یعنی واقعا اینی 
که گفتم: باید یک جایی باشد شما خودت را به 
شارژ بزنی، حسی که من واقعا داشتم، محرم که 
اصلش بود، ما هر سال می رفتیم، بچه ها بودند، ما 

مهمان دوم »بدون مرز با حسین)ع(« محمدرضا جبه داری است. دانشگاه تهران لیسانس صنایعش را گرفته و به همراه همسرش که دانشجوی محیط زیست شهیدبهشتی 
بوده، عازم امریکا شده است و می گوید اگر خواستید تا آمریکا بروید برای تحصیل، حتماً مزدوج بروید.

یک ماه اول را در دانشگاه اوهایو بودند ولی غربت شدیدش باعث شد یک ماه بعد بروند مریلند. می گوید جّو مذهبی شهرها باهم فرق می کند و این معیار بسیار مهمی 
است که قبل از اپالی از آن غافل بوده است. حاال بعد از شش سال دارد روی پایان نامه دکترای صنایع و سیستم کارمی کند و پای کار آمده تا از تجربیاتش، حال وهوای 

هیأت ها و زندگی شیعیان در امریکا برایمان بگوید.

بالتیمور در  محّرم  تمنای 
گفتگو با محمدرضا جبه داری، دانشجوی مورگان استیت امریکا
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هر سال ۲ ماه، ۳ ماه قبل محرم، شروع می کردیم 
ما  مداح های  بعد  می کردیم،  آماده  را  شعرهامان 
که مداح نبودند، این جا مداح شدند! دو سه ماه 
مانده به محرم، همه ی این کارها را منظم تا آخر، 
بود...  همه ی شب ها مشخص  که  داشتیم  اکسل 

خب امسال نشد، امسال این توفیق را نداشتیم.
 امسال در ایران مراسم ها با یک سری 
و  ماسک  فاصله گذاری،  و  بهداشتی  پروتکل های 
همه ی تجهیزات به لطف خدا قطع نشد. همین 

هیئت خودمان این طور بود، شما چطور؟ 
حس  برگزاری،  عدم  دلیل  بیشتر  حقیقتش 
دو  یا  یک  جعفریه  اداره  توی  بود.  مسئولیت 
هفته قبل از محرم، یک بنده خدایی گویا مریض 
شده بود و چند نفر، فکر کنم ۲۰ نفر کرونا گرفته 
بودند، یک بنده خدایی هم از بین رفت، به خاطر 
ترسیدند،  این جا  مسجدهای  همه ی  همین، 
که  همان  را،  خودمان  کوچک  گروه  برنامه  ما 
 ۶  ،۵ می کردیم،  آماده  کردم،  عرض  خدمتتان 
نفر دور هم جمع شدیم، تقریبا یک ۷، ۸ شبی 
دور هم جمع شدیم، و در مغازه فرش فروشی یک 
و  آنجا جمع شدیم  کردیم،  عزاداری  دوستان  از 
خیلی کوتاه، کوچک شد در حد جلسه خانگی، 
مسجد خودمان هم دو تا بعداز ظهر در پارکینگ 

برنامه گرفتیم و سینه زنی داشتیم. 
را  جزئیات  دارم  دوست  خیلی  من   
را  می گیرد؟ سخنرانی  یاد  کجا  از  مداح  بگویید. 

چه می کنید؟ مخاطب چند نفر است؟ 
شرق  مسجد  بزرگ ترین  اینجا  کردم  عرض 
آمریکاست. یعنی این میزان شیعه ی ایرانی هیچ 
اتفاقا  داریم،  خیلی  روحانی  ما  اینجا  نیست.  جا 
تاسیس  علمیه  حوزه  اینجا  روحانی های  از  یکی 
کردند. و بحث های اسالم و ستیز را در دانشگاه 
واشنگتن شروع به تدریس کردند. یعنی االن یک 
کرسی و هم حوزه باز شده. جالبش اینجاست که 
اینجا هر کسی روحانی شیعه است، فارسی حرف 
می زند. چون یک دور رفتند ایران و دوره دیدند.

حاج  یک  هست،  دیگر  یکی  اما  ما  سخنرانی 
می خواند،  ایشان  را  روضه  ایشان،  هست  آقایی 
ایشان.  ایران است  دقیقا مثل سبک مسجدهای 
منافع  دفتر حافظ  در  ایشان  قدیمی ها!  از همان 
ایران کار می کند. ایشان روضه می خواند و بقیه 

بچه ها بیشتر بحث مداحی را دارند.
هم  می آوردند  مداح  هم  هرسال  این جا  قباًل 
راحت  هم  خیلی  می کردند.  دعوت  سخنران، 
بودند،  آمده  معروفی  مداح های خیلی  اتفاقا  بود. 
به  کردند  شروع  دفعه  یک  پیش،  سال  چهار  از 
دو  کنید  حساب  دفعه  یک  ندادن!  ویزا  مداح ها 
ماه مانده بود به محرم، به مداح مان ویزا ندادند. 
آمدند مسجد به ما گفتند که ببینید برنامه امسال 
را خودتان باید جمع کنید. مداح نداریم، هرکاری 

کردند  شروع  موقع  آن  بچه ها  بکنید!  می کنید 
شروع  دیگر  کرد.  رو  داشت  هرچیزی  هرکسی 
کردند، خیلی تمرین کردند و واقعا واقعا االن به 
بروید  می توانید  االن، حاال،  رسیدند، شما  حدی 
در یوتیوب بزنید اگر دوستان عالقه مندند بزنید: 
Islamic Eduction Center مرکز تعلیمات 

اسالمی. فیلم تقریبا هر شب محرم را دارد.
مثال  چقدرند؟  هیئت  مخاطبین   

شرکت کننده ها حدودا؟ 
ما تقریبا، حاال پارسال را مثال مثال بزنم برایتان، 
شب های آخر هفته جمعیتمان می رفت باال. برای 
تا  چهارصد  سیصد.  تقریبا  معمولی  شب های 
حداقل غذا می دادیم، بعد آخر هفته ها می رسید 
دوباره  بعد  هفتصدتا،  ششصدتا  هفتصدتا.  به 
می گویم تاسوعا و عاشورا که دیگر اوج می گرفت، 
تقریبا تاسوعا، عاشورا دوهزار تا دوهزار و پانصد تا 

غذا هم می دادیم. جمعیت زیاد می شد.
 خدا قوت بدهد به شما. پس هیئت 
بحث های  همین  است.  ایران  مثل  هیئت  عمال 

مالی را چه می کنید؟ 
می دهد  اجازه  نه  و  می کند  کمک  نه  که  دولت 
از جاهای دیگر کمک بگیریم! معموال مساجد با 
با  مساجد  مردم.  کمک های  و  می چرخد  خمس 
این دوتا می چرخد یعنی همه اش را مردم کمک 

می کنند .
یا  ایران  مثال  نمی دهند  هم  اجازه   

کشورهای دیگر کمک کنند؟
ICE یک پرونده دارد، پرونده خیلی سنگینی هم 
 ICE دارد که یعنی دو سه بار داشتن می بستن
را، داشتن می گرفتنش. کلی وکیل گرفتند و چه 
کارهایی کردند و علت آن  هم این بوده است که 
و خیلی  پول می گیرید  ایران  از  گفته شده شما 
تالش کردند که به اصطالح این را پلمپ نکنند. 

ایران  از هیئات در   برای چه چیزی 
و  مساجد  در  تنگ شده است؟ چه چیزی  دلتان 
ایران  می دیدید  خودمان  جمع های  در  هیئات، 
خالی  را  چیزی  چه  جای  نیست؟  آنجا  که  بود 

می بینید؟ 
از محرم نوستالژی  حقیقتش را بخواهید بخشی 
همه  که  داری  که  قدیمی  آن حس  یعنی  است 
اینجا  کرده اند.  نصب  پرچم  و  پوشیده اند  سیاه 
مگر  نمی کند  نصب  پرچم  ترس  بخاطر  کسی 
»تندرو«!  می گویند  بهشان  که  افراد  از  عده ای 
تکرار  را  با هم ذکری  آن فضای هیئت که همه 
می کنند ولی اینجا اینگونه نیست حتی بعضا ذکر 
را بلد نیستند که بگویند.  دلم برای آن جوی که 
هر  شده است.  تنگ  داشتیم  خودمان  هیئت  در 
حاج  هیئت  دارد.  چیزی  یک  ایران  در  هیئتی 
دارد. مثال هیئت های محلی  محمود یک چیزی 
یک چیز دیگر دارند. ما مثال آخر شب وقتی که 
می دیدیم هنوز درست سینه نزدیم می رفتیم یک 
زینب)س(،  یا  هیئت  چهارراه شهدا،  بود  هیئتی 
آن جا سینه می زدیم مثال. خب این ها هرکدامش 
این جا  داشت.  ما  برای  داشت  کارکردی  یک 
بعضی  واقعا  من  و  است.  یکی  همین  همه اش 
چون  یعنی  بود.  کم  می کنم  احساس  وقت ها 
خب مجبوریم خیلی منظم بر اساس ساعت کار 
دقیقه   ۴۰ تا   ۳۵ باید  ما  برنامه  کل  مثال  کنیم. 
تمام بشود. برای ما خب واقعا کم است. ما بیشتر 
در  که  آن جوی  واقعا  ولی،  باشد.  داریم  دوست 
ایران همه جا سیاه پوش می شد و حس می کردیم 
از کوچه ها می آمد. آن ها، آن  بوی محرم  محرم، 
نوع جو  آن  و  داشتم  را من خیلی دوست  حس 
همه  بودند،  هیئت  در  همه  ایران،  هیئت های 

هیئتی بزرگ شدند.
با  می کنیم  آشنا  داریم  ما  را  خیلی ها  این جا 
کل  همین  این ها  و  نبودند  آن جوری  و  هیئت، 

دین داری شان ده شب محرم است.
من خیلی صحبت کردم، ببخشید دیگر وقت تان 

را هم گرفتم.
  نه ما که کیف کردیم! واقعا می گویم.

سالمت باشید
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یادداشت های بخش ستون به اختیار صرفاً به جهت بازتاب نظر مخاطبین عزیز حیات بوده و انتشار آن ها به معنی تایید محتوای آنان از جانب نشریه نیست.
سرویس »ستون به اختیار« حیات، به منزله یک »تریبون آزاد« است؛ از افراد می خواهیم تا نظر خودشان را جع به موضوع را اعالم کنند و به بیان استدالل ها و مالحظات 

خود بپردازند.«
موضوع شماره 49 حیات را »حکومت اسالمی« انتخاب کردیم؛ شما را دعوت کردیم تا نظرتان را در این رابطه بگویید. آقای بالغی و آقای ستوده دعوت ما را اجابت کردند 

که در ادامه نظرشان را می خوانیم. 

حکومــــت کارزار 

ع مقطو وان  باز تراز حکومت 

بهزاد بالغی
5 دقیقه 95 دکتری هوافضا

امیرحسین ستوده
5 دقیقه 97 مهندسی دریا

می گوید هدف اول ما این است: »لُِنِرَد الَمعالُِم ِمن دیِنَک« سید جمال 
می گفت بازگشت به اسالم راستین؛ که ما می خواهیم این نشانه ها را 
که به زمین افتاده و رهروان راه را پیدا نمی کنند، اسالم فراموش شده 

را، بازگردانیم.
»نُظِهَر«  است،  عجیبی  باِلِدَک«؛ خیلی جمله  فی  االِصالَح  نُظِهَر  »َو 
روشن  که  اصالحی  چشم گیر،  و  نمایان  اصالح  کنیم؛  آشکار  یعنی 
باشد در شهرهایت به عمل آوریم. آن قدر این اصالح اساسی باشد که 
تشخیص آن احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد، عالئمش از در و 
دیوار پیداست؛ به عبارت دیگر سامان به زندگی مخلوقات تو دادن، 
شکم ها را سیر کردن، تن ها را پوشانیدن، بیماری ها را معالجه کردن، 
جهل ها را از میان بردن، اقدام برای بهبود زندگی مادی مردم، زندگی 
و  باِلِدها«،  ِعماَرَه  َو  اَهلِها  اسِتصالَح  »َو  دادن؛  سامان  را  مردم  مادی 

انسان ها را اصالح کنی و شهرها را عمران نمایی.
»َفَیأَمَن الَمظلوموَن ِمن ِعباِدَک«، تو باید به گونه ای حکومت کنی که 
مردم تو را به معنی واقعی تامین کننده امنیت شان و نگهدار هستی و 
مال شان و دوست عزیز خودشان بدانند، نه یک موجودی که خودش 
را به صورت ابوالهول درآورده و همیشه می خواهد مردم را از خودش 
بترساند و با عامل ترس می خواهد حکومت کند. فرمود هرگز امت و 
جامعه ای به مقامی قابل تمجید نمی رسد مگر آن وقت که وضع به این 
منوال باشد که ضعیف حقش را از قوی بدون لکنت کلمه بگیرد، وقتی 
ضعیف در مقابل قوی می ایستد، لکنتی در بیانش وجود نداشته باشد.

لَُه ِمن ُحدوِدَک«، اعم از آن که قانون الهی به طور کامل  »َو تُقاَم الُمَعطَّ
قانون  که  باشد  درآمده  تبعیض  صورت  به  یا  و  باشد  شده  تعطیل 
قدرتش برای به تله انداختن قوی، ضعیف باشد و برای گرفتار کردن 

ضعیف، قوی.
»َولَو اَنَّ امَرءاً ُمسلِماً ماَت ِمن بَعِد هذا اََسفاً ماکاَن بِِه َملوماً بَل کاَن بِِه 
یا پای زن غیرمسلمان که در ذمه  ِعندی َجدیراً«، که چرا از دست 
اسالم است، به زور دستبند یا خلخالش را بیرون کردند؛ وقتی امنیت 
این قدر نباشد که یک زن غیرمسلمان که در ذمه اسالم است، ایمنی 
داشته باشد و بیایند زینتش را از تنش به زور بکشند و ببرند و آب از 
آب تکان نخورد، در چنین شرایطی اگر انسان مسلمان بمیرد، مورد 

مالمت نیست و بلکه شایسته است.
تراز  این گونه تصویر کرده است موالی مان علی )ع( حکومت  آری و 

را، که 
باشد سنجه ای برای سنجیدن و معیاری برای تشخیص سره از ناسره.
برگرفته از کتاب »آینده انقالب اسالمی ایران« - شهید مطهری )با تلخیص(

+ از وقتی که دین رو وارد حکومت داری کردن اینطور شد. اصاًل اسالم 
رو چه به سیاست! واال من شاهدم که قبل انقالب مردم دین دارتر بودن؛ 
اون سر می رفتن کاباره و این سر می رفتن مسجد. عیسی به دین خود، 

موسی به دین خود!...
زمانی  به خصوص  باشد.  اخیر  این سال های  دیالوگ  پرتکرارترین  شاید 
که تالقی بی کفایتی مسئولین و فشار همه جانبه کفار، عرصه را بر مردم 
روزبه روز تنگ تر کرده است و معیشتشان تهدید شده است؛ البته که »تا 
مردم زنده باشند، او را از قوت چاره نیست«۱. در این میان هم گاهی 
انگشت اتهام را به سمت اصول و نظام جمهوری اسالمی و حتی اسالم 
می برند و معتقدند که تا این دو در کشور حاکمند، وضع همین است و 

خواستار جدایی دین از سیاست و حکومت هستند.
آیا به راستی اسالم بدون بازوی حاکمیتی و اجراکننده احکام، ماهیتی 

حقیقی دارد؟
دولت  بدون  فرد،  زندگی  واالی  سطح  به  ارتقای  افالطون،  نظر  از 
و  دنیوی  واالی  سطوح  به  ارتقا  که  می دانیم  حال  نیست؛  امکان پذیر 

اخروی خارج از دایره اسالم، خیال پردازی بیش نیست.
حال با کمی تحقیق و تدبر در آیات و روایات می توان به سادگی به جواب 
رسید اما »متاعی پرسودتر از قرآن یافت نمی شود، آنگاه که آن را تحریف 

کنند و معانی دلخواه خود را رواج دهند«۲.
اسالمی که کاری به کار ظالمان ندارد، در کنجی سکنی گزیده و همه را 
به لبخند و صلح دعوت می کند، گاهی هم به صداقت و کردارهای نیک 
سفارش، اسالمی است باب میل مستکبرین و ظالمان؛ اسالم امریکایی! 
اسالمی که مسلمانانش کفار را همدم می گیرند و چشم بر دست تمنای 
دیگر برادران و خواهرانشان که زیر چکمه دشمنان اند، می بندند و گوش 

را بر صدای شکستن استخوان های مظلومین، می پوشانند.
بلکه ظلم ستیز است؛ و  اسالم، نه دین جنگ طلب است نه صلح طلب، 

چگونه چنین امری شدنی است بدون بازوان اجرایی؟!
از  پیش  که  را  زمامدارانی  رفتار  و  سرگذشت  که  است  واجب  تو  »بر 
زمامدارانی که »حکومت  بیاوری،  یاد  به  این خاکدان گذشته اند  از  تو 
دادگرانه« گستردند و به »سنت فاضله« عمل نمودند و از آثار پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله( »تبعیت« نمودند و »واجبات« وارده در کتاب الهی 
را پیروی کردند، پس تبعیت کن از آن اعمالی که ما انجام دادیم و تو 
خود آن را مشاهده کردی و تالش کن در پیروی از این عهدنامه که 

برای تو نوشتم«۳
۱. عمروبن لیث

۲. نهج البالغه، خطبه ۱۴۷
۳. نهج البالغه، نامه ۵۳
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یه کاری  تو  پارسا، خوبی؟ می گما می تونی  سالم 
کمک بدی؟! آره چرا که نه!

البته برای  همه چیز از همین مکالمه شروع شد. 
من، وگرنه کار سوگواره که از قبل شروع شده بود. 
»آره چرا که نه!« را که گفتم، افتادم دنبال کاری که 
تا به حال تجربه اش را نداشتم. دروغ چرا؟ با فضای 
آیینی چندان آشنا نبودم. بیگانه هم نبودم.  شعر 
دوستان  با  گوهرشاد  صحن  در  برقعی   خواندن 
کار  چنین  تجربه  اما  می ماند  خاطرم  در  همیشه 
بزرگی را اصال نداشتم، تجربه ارتباط با شعرا و ... 
. روز های اول بزرگ تر ها دستم را گرفتند و آرام آرام 
پیش رفتیم. اول که اسم سوگواره را گذاشتیم »با 
کاروان نیزه«، و بعد هم پوستر و بقیه کار ها. در میانه 
ایده ای بس جذاب مطرح شد.  همین صحبت ها 
قرار شد سلسله جلساتی بگذاریم به نام »در آینه علم 
و ادب«. اسم سلسله جلسات قرار بود چیز دیگری 
باشد که به مدد طراح پوستر عوض شد! گذشت که 
اتفاق دوم افتاد! مشکلی داشتیم به نام مجری)!( 
و راه حلش چه بود؟ »پارسا می تونی امشب مجری 
وایسی؟« این شد که پایم به دنیای مجری گری هم 
باز شد. اما از خود جلسه بگویم. حاج آقا اسکندرِی 
معروف آمدند برای بخش علمش و ادبش ماند برای 
استاد مودب. اشعاری که خواندند روح منی که از 
کار ها خسته بودم را جال داد. شعر خوانی حضار هم 
شیرینی آن شب را دو چندان کرد. گذشت تا رسید 
حجت االسالم  سخنرانی  جلسه  اول  دوم.  شب  به 
اصفهانی را داشتیم و پس از آن در خدمت استاد 
از  قبل  بودیم.  اردستانی  استاد  و  ولیئی  قربان 
بودم  شنیده  را  ولیئی  استاد  اسم  بار ها  مراسم 
استاد  کلمه  فهمیدم که چقدر  اما در خود جلسه 
برازنده ایشان است. سخنان ناب استاد که حاصل 
تجربه شان بود شور و شعف را در همگی برانگیخت. 

همان شب و فردایش افراد زیادی به من پیام دادند 
برنامه آن شب تشکر کردند. سخنرانی استاد  از  و 
ولیئی دید خودم را به مقوله شعر و شعر آیینی تغییر 
داد. پس از آن هم زمان که کار های جلسه سوم و 
آخر را شروع کردیم بحث هایی نیز درباره  اختتامیه 
در جریان بود. جلسه سوم و آخر اما با بقیه جلسات 
از  قیدی  دکتر  میزبان  جلسه  آن  داشت.  فرق 
دانشگاه خودمان بود و برای بحث شعرخوانی هم 
استاد  کشوری،  بهترین های  از  یکی  سراغ  رفتیم 
میرزایی. جلسه که تمام شد من دیگر آن آدم سابق 
نبودم. صحبت های دکتر قیدی و شعر خوانی استاد 
نمی خواست  دلم  که  بود  خوب  حدی  به  میرزایی 
چیزی  هر  که  کنیم  چه  اما  شود!  تمام  جلسه  آن 
پایانی دارد. جلسات تمام شده بود و کار اختتامیه 
برای  به صورت جدی شروع شد. تصمیم گرفتیم 
اختتامیه سنگ تمام بگذاریم. رفتیم سراغ شاعرانی 
محمد  سیار،  استاد  میرزایی،  استاد  چون  مطرح 
برزگر و محسن کاویانی. اتفاقاتی افتاد که باعث شد 
استرس قبل جلسه به اوج برسد. گوشی داور برنامه 
استاد میرزایی دزدیده شد و ایشان به صورت تلفنی 
داوری آثار را انجام دادند. اما اتفاق بد تر وقتی افتاد 
که میهمان اولمان به علت مشکل اینترنت نتوانست 
شرکت کند و ما این را کی فهمیدیم؟ قریب به 10 
دقیقه پس از آغاز مراسم! اتفاقات بد زنجیر وار پیش 
می رفتند، قطعی اینترنت داور، شعر خوانی از توی 
ماشین استاد برزگر، مشکلی که برای مجری پیش 
آمد، قطعی اینترنت مجری جایگزین همه و همه 
آب سردی بودند بر پیکر برگزارکنندگان. مدهوش 
گوشه ای نشسته بودم، و متعجب از این که چه شد 
آن همه برنامه ریزی، آن همه هماهنگی و ... به هم 
ریخت. اما هر چه بود اختتامیه برگزار شد و برندگان 
هم اعالم شدند. خسته از کار های اختتامیه، یکی 
برزگر.  محمد  از  فرستاد  توییتی  برایم  ازدوستان 
از  قبل  داشتیم!  که  جلسه ای  به  راجع  توییتی 
به ناهماهنگی و  انتقاد است  دیدنش گفتم حتما 
... اما چیزی که دیدم باورم نمی شد. نوشته بود: 

جانی  اصال  بود!«  خوب  خیلی  آقا،  بود  »خوب 
به  ارادتم  دوستان  از  یکی  قول  به  و  گرفتم  دوباره 
حاج محمد برزگر چندین برابر شد. از آثار بگویم. 
آثار زیادی به دستمان رسید اما پس از داوری اولیه 
26 اثر ماند که استاد میرزایی همان طور که وصف 
از ناصر دوستی از  شد داوریشان کردند. شعر زیر 

بهترین آثار امسال بود: 

ماه، پرچم، حرِم عشق، عطش، صحرا، مشک
آسمان، سوز زمین، دست، لب دریا، مشک

عکس مهتاب در آن همهمه در آب افتاد
آب لرزید دلش، دید که ماهی با مشک ...

آه ... تصویِر لِب تشنه ی ماِه خسته ...
کرد یک لحظه در آن قاب خودش را جا مشک

آب شد آب ز شرمش که قمر آب نخورد
دید با چشم خود این لحظه ی زیبا را مشک

فاتح علقمه زد حرف دلش را با آب
از تو آبی نخوَرد این لب من ااّل مشک

لحظه ای دید که در خیمه خودش می دهد آب
داد زد دخترکی: آمد عمویم با مشک ...
موج برداشت دلش، جان به تالطم افتاد

خیز برداشت رسید علقمه تا مشک )وزن ندارد(
مشک سیراب شد از آب ولی سّقا نه

داشت حسرت به دلش آه که یک دنیا مشک
ماه از علقمه بیرون شد و با زمزمه گفت

کاش سالم برسد بر حرم موال مشک
ناگهان زلزله رخ داد عمو شد بی دست

آه در دست دهان بود در آن غوغا مشک
چشم آیینه َتَرک خورد َو راهش گم شد

قلبش افتاد که یک دم ز تپش این جا مشک
خورد تیری به دِل بار امانت آن دم

تا که افتاد در آن معرکه آه از پا مشک
»آسمان بار امانت نتوانست کشید«

آه ... افتاد به خاک از دهن سّقا مشک
ماه بی دست خدایا چه به روزش آمد

کسی این لحظه ندانست چه شد، حّتی مشک

از هیئت چه خبر؟از هیئت چه خبر؟ 14

خوشا کسی که اگر شاعر است، شاعر توست

گزیده سخنرانی مراسم ظهر 2۸ صفر
آیت اهلل صدیقی

سید پارسا قزوینی
5 دقیقه 98 مکانیک

نگاهی به چهارمین دوره سوگواره »با کاروان نیزه« 
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آزادی تا نواب!آزادی تا نواب! سرویس امر به معروف و نهی از منکر

#هم_خانواده ایم

بود.  رسیده  محرم  اول  دهه  آخر  روزای 
محرمی که با همه ساال فرق میکرد، هیچ 
رو  گذشته  حال  و  شور  اون  دیگه  هیاتی 
ها  مراسم  کال  جاها  از  خیلی  نداشت. 
یه  دل  مگه  ولی  بودن.  کرده  کنسل  رو 
بچه هیاتی اجازه میده محرم بگذره و برا 

نکنه؟! عزاداری  اربابش 
اجازه  کرونا  دیگه  اینکه  با  امسال  محرم 
نمی داد مثل گذشته عزاداری کنیم ولی 
کار  زحمت  الزهرا  هیات  های  هیاتی 
با جان دل خریدن  های 100 برابری رو 
دلیلی  هیچ  شاید  که  کردن  کارهایی  و 
توجیهش  نتونم  اربابشون  به  عشق  جز 
چسب  و  موکت  انداختن  از  امسال  کنه. 
کردن  عفونی  ضد  و  نشستن  جای  زدن 
دانشگاه  کل  کشی  سیم  تا  گرفته  ها 
مراسم  تصویر  و  صوت  کردن  پخش  برای 

انجام  هایی  بچه  خود  رو  همه  عزاداری 
دادن که بیرون فقط به درس خوندنشون 

میکنن نگاه  کنکورشون  رتبه  و 
متفاوت  از  یکی  امسال  محرم  تجربه   
ترین محرمای عمر من بود، یک شب که 
نرفتم خونه دیدم که  بعضیا تا نصفه شب 
که  میکردم  جمع  رو  موکتا  دل  و  جون  با 
خیس  امامشون  عزادارای  جای  یوقت 
نمونه، اونایی که شاید در طول روز کمتر 
قدرتی  میخوابیدن  ساعت  چهار  سه  از 
کرد.  پیدا  نمیشه  جایی  هیچ  که  داشتن 
نداره،  بیشتر  هدف  دونه  یه  اینا  همه 
نوکری  با  زندگی  عمر  یه  کردن  بیمه 

کردن برای ارباب.
-----------------------

است  جایی  هیأت«  »دفتر  سرویس 
مراسم ها،  خاطرات  از  نوشتن  برای 

و  اتفاقات جالب  با هیأت،  آشنایی  نحوه 
صحنه های تاثیرگذار، روایت خادمی های 
خالصانه و... خالصه هرچه از حال وهوای 

برمی آید . آن 
روی  را  قبلی ش  صفحات  می توانید 
مطالعه   هیأت الزهرا)س(  مکتوبات  کانال 
شما  را  هیأت  دفتر  بعدی  برگ  و  کنید 

بنویسید: 
@AzzahraaMaktubat                            
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یادش به خیر!
از وقتی کرونا اومد، تقریبًا از اوایل اسفند ماه 
پارسال بود که دیگه خوابگاه طرشت رو ندیدم.

یه  بودم،  جدید  ورودی  که  اوایل  اون  یادمه 
داشت  بغلی مون  اتاق  بچه های  از  یکی  بار 
آهنگ گوش می داد و صداش توی اتاق ما هم 

میومد. آهنگ خوبی نبود.
دادم  توضیح  بهش  و  کردم  صدا  رو  عزیزدلم 
هیچ  کردنش  گوش  آهنگ ها  بعضی  درسته 
اشکالی نداره، اما در عوض بعضی از آهنگ ها 
فکر  حرامه.  شرعی  نظر  از  که  هستن  هم 
این  و  کرد  استقبال  حرفم  از  اما  نمی کردم، 
قضیه بهونه ای شد برای آشنایی ما. یادش به 

خیر! 
در حال رانندگی

ماشین  تو  دیدم  که  بودم  رانندگی  حال  در 
و  نشسته  عقب  صندلی  خانم  یک  جلویی، 

حجاب نداره. چون فقط ایشون و راننده توی 
ماشین بودن، حدس زدم اسنپ و تپسی باشه.
سرعتمو زیاد کردم رفتم کنارشون. بوق زدم تا 
به  که  کردم  اشاره  به سمتم.  کرد  نگاه  راننده 
مسافرش بگه حجابشو درست کنه. بعد هم رد 

شدم رفتم جلوشون.
فکر نمی کردم متوجه شده باشه، ولی تو آینه 
دیدم به اون خانم یه چیزی گفت و ایشون هم 

حجابشو درست کرد.
نماز صحیح

توی نمازخونه بودم و نماز جماعت تموم شده 
که  بیرون  می رفتم  داشتم  یواش  یواش  بود. 
سجده  ی  اما  می خونه  نماز  داره  نفر  یه  دیدم 

نمازش رو درست به جا نمیاره. 
بعد از این که نمازش تموم شد، رفتم نزدیک 
و بهش توضیح دادم که سجده ی درست چه 
چیزی  تو  تونستم  که  این  از  داره.  شرایطی 

که نمی دونست راهنماییش کنم حس خوبی 
داشتم.

آزادی تا نواب!
خانمش  که  دیدم  موتوری  یه  آزادی  میدون 
راننده  به  شدم  نزدیکش  افتاده بود.  حجابش 
گفتم روسری خانمت افتاده. بعد هم سرعتم 
نزدیک  بعد  دقیقه  پنج  رفتم.  و  کردم  زیاد  رو 
رو  حجابش  خانم  اون  که  دیدمشون  نواب 

درست کرده بود.
امام باقر علیه السالم  می فرمایند:

هَی َعِن الُمنَکِر َسِبیُل  »إنَّ األمَر ِبالَمعُروِف و النَّ
الشیعه،  )وسائل  َلَحاِء«  الصُّ ِمنَهاُج  و  األنِبیاِء 

ج١٦، ص١١٩(
همانا امر به معروف و نهی از منکر، راه انبیای 

إلهی و شیوه صالحان است.

صالح شجاعی
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در این شماره برای پاسخ به چنیندر این شماره برای پاسخ به چنین
پرسش هایی در تالشیم:پرسش هایی در تالشیم:

جایگاه حکومت اسالمی در منظورمه فکری اسالم چیست؟
نقش حکومت در سعادت اخروی و دنیوی امت اسالمی کجاست؟

آیا جمهوری اسالمی ایران حکومت تراز اسالم است؟ 
هدفمان از تشکیل حکومت اسالمی چه بود و چه میزان در رسیدن به اهداف موفق بوده ایم؟

وضعیت حاکمیت کشورهایی که داعیه ی حکومت اسالمی دارند به چه نحو است؟
برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع پرونده ویژه این شماره منابع زیر را پیشنهاد می کنیم )با کلیک بر روی 

تصاویر می توانید به محتوا دسترسی پیدا کنید(

کتاب »مردم ساالری دینی« از منظر حضرت آیت اهلل خامنه ای نوشته مهدی سعیدی یکی از کتاب های مرکز 
اسناد انقالب اسالمی است که به موضوع مهم مردم سارالری دینی در حکومت اسالمی می پردازد.

کتاب »آینده انقالب اسالمی ایران« شامل مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های استاد شهید آیت اهلل مطهری 
درباره انقالب اسالمی ایران است که بخش اعظم آن در فاصله زمانی پیروزی انقالب اسالمی تا شهادت آن عالم 
ربانی )یعنی دو ماه و بیست روز( انجام شده است. دو سخنرانی از این مجموعه در زمان اوج نهضت اسالمی ایراد 
شده، اولی تحت عنوان »اهداف روحانیت در مبارزات« که در آبان ۱۳۵۷ در دانشگاه صنعتی شریف در همایشی 
به نام »همبستگی« صورت گرفته و دومی تحت عنوان »مفهوم آزادی عقیده« در دوم بهمن ۱۳۵۷ در دانشکده 

الهیات و معارف اسالمی ایراد شده است.

کتاب »تاثیرات انقالب اسالمی بر سیاست بین الملل« نوشته ی محسن مجرد درباره تاثیرات انقالب اسالمی 
سخن می گوید که تنها به حوزه ی نظری و اندیشه محدود نشد، بلکه بازتاب هایی هم در حوزه های عمل داشته 
است. این انقالب به دلیل برخورداری از ماهیت جهان شمول نه تنها در جهان اسالم و جنبش های اسالمی معاصر 

تاثیر شگرفی بر جای نهاد، بلکه در اندیشه و سیستم بین الملل نیز منشا تغییراتی شد.

بیداری  است؛  پرداخته  اسالمی  بیداری  به  که  است  نیارکی  صوفی  تقی  نوشته ی  اسالمی«  »بیداری  کتاب 
اسالمی به مجموعه تحّوالت فکری، اجتماعی و سیاسی جوامع اسالمی در جهت بازگشت به حاکمیت قرآن، 

سّنت و ارزش های اسالمی در زندگی سیاسی و اجتماعی و ساخت تمّدن اسالمی اطالق می شود.

ت نگــــار
توییــ

ت نگــــار
توییــ

https://taaghche.com/book/65618/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://taaghche.com/book/6090/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.fidibo.com/book/view/1765
http://www.fidibo.com/book/view/1598

