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میگیرد؟صورتچگونهنفوذ
برگوشاخسراغشمامکتبیهربهضربهزدنبرای

راگیاهیکبرگوشاخشمامثالاگرنمیروید؛
ابودینبرایفلذا...میکندرشدبهتراتفاقابچینید،

طوربه.کردمعدومراآنریشههایبایددرختیک
وربغتضعیفبرایانقالبیجریانِعنوانبهما،مثال

مطالعهراغربفلسفهیمیرویمابتداآنفرهنگ
مطالعه،وشناختیمراغربریشهوقتیمیکنیم،
تضایاقبهمیتوانیمحاالشد،انجامبررسیهاوتحلیل

.بزنیمضربهآنبهقوتوضعفنقاطشناخت
دیگرنفریکمیکنیم،تحریفبگویدمیتواندنفریک

تقاداعماکهآنجاییاز.بیاوریمآندررابدعتمیگوید
اختشنوغربفلسفهیشناختومطالعهاینباداریم
بایدفقطغربریشهخودمان،اسالمیوالهیمعارف

درهمیعنیسلبیوثبوتیطریقازماشود،خشکانده
کارغربفلسفهیرددرهمخودمانحکمتتایید

راتشیعمذهبواسالمدینمقابل،در.میکنیم
اتاقهایدرافرادزبدهترینکردند،بررسیمعاندین

تنهادندرسینتیجهاینبهوکردندریشهشناسیفکر،
نایخودِدرونازتِزآنتیشیعی،انقالبِزمینزدنراه

تبمکرسیدندنتیجهاینبهچونچرا؟.هستمکتب
لسفهفاما!هاانسانفطرتبراستمنطبقکامالشیعه
تحلیلانسانهافطرتنابودیبرایخودشانراغرب
ابودنکهدریافتندمهمبسیارنکتههمیناز.کردند
نممکغیرتشیعریشهیخشکاندنوتشیعکردن
اولامرسیدندنتیجهاینبهمعاندینچطور؟اما.است
.بشناسیمخوبیبهرامکتباینباید

میتواننجفوقمازطبیعتارامکتباینریشه
:درسیدندوراهبهآنهاریشهها،برسیازبعد.شناخت

وقمشهرحوزههایبهراخودافرادازتعدادی:یک
وزهیحدرفقطافراداینوبفرستندتعلیمبراینجف

راپذیرنفوذافرادِ:دوکنندتحقیقوکارشیعهمطالعهی
تبیوآنپیدرونفوذآنهادروشناساییبیتهادر

.کنندکنترلراشیعه
ابانتخراراهکدامبیایدپیششمابرایسوالشاید

کهاستایننکتهدو،هرقطعابگویمبایدمیکنند؟
چهیمافقهاصولوتشیعواسالممکتبوحوزهاصلِ

وعلترابطهیجایهیچدرواقعدر.نداردخطایی
دخویاحوزهکردتصورنبایدحوزه،درنفوذمعلولیِ
شیعهآنخروجیمثالکهاستخطادوچارمکتب

یضعفهایهرکداموانسانیمهمهما.باشدانگلیسی
شهای،ریضعفیکیبیشتر،یکیکمتر،یکیداریم،
یکاربتشیعدشمنانتفاسیراینباوسطحییکی

هکخاطراینبهتشیعمیبینندوقتی.نیستند
لِقابغیرونداردانسانهافطرتعلیهدرپارادوکسی
وانحرافتحریف،درراراهنتیجهدراست،خشکاندن

به)سلبیدرازآنهاعلتهمینبهمیبینند،بدعت
تشیعمذهبوارد(نمودنردوکردننفیمعنای
طرحیفکرشاناتاقخروجیوکردندبررسی.شدند
ختسدینوآساندینقطبیِدوکهاینبرمبنیشد
اندنخشکبرایشیعههاما.بسازندوکردهپایهریزیرا

راهاآنمکتبهماثبات،راخودمانمکتبهمغرب،
.میکنیمرد

کتبموحوزهاصلبهکهکردماشارهنکتهایبهقبلتر
بهیعنی.نیستوارداشکالیهیچفقهاصولواسالم
کنندوذنفنتوانستندتناقضنماییطریقازعنوانهیچ

چهازاما.استخطادوچارمکتبیعنیاینوگرنه
آغازاینجاازاصلیماجرایمیکنند؟نفوذطریق

.ودمیشتولیدمختلفمکاتبحوزه،عنوانبا.میشود
مواردهمینازمیخوردگوشبهکهمختلففرقهها
معاندین،همآناستمهمینکتهیادامهدر.است
آنندرسیدجالبینتیجهبهوکردندبررسیراشیعه
اثروداردزیادیعمقتشیعمذهبوشیعه:هم

هبمحرمیکمثال.استگذاشتهمردمبرراعمیقی
ادیاقتصوسیاسیوفرهنگیبرنامههایتمامتنهایی
دمیتواناربعینشیک.کندبیاثرمیتواندراآنها

اقاتدر.بزندرقمرابشرتمامگردهماییبزرگترین
نیم؟ککمراشیعهعمقچگونهکهبررسیکردندفکرها
ارایرانآماریجامعهیکنیم؟تکراریرامحرمچگونه
تاسزمانییکمحرمنمودندمشاهدهوکردندبررسی

ارانتظهممذهبیهاکمترمثالیابیحجابهاحتیکه
بهآنکردنخنثیبرایومیکشندراماهاینآمدن
شد،محرمازحرفوقتیکهرسیدندنتیجهاین

رویهککارهاییازیکی..محرمبازهم:بگویندایرانیها
.ستاشیعیانمناسکتعدادافزایشکردند،تمرکزآن

درکهقدریبهکردند،زیادراعزاداریدهههای
ازوانداختنندجاخوبرامناسکدرافراطمذهبیها

طوریهمینمیشویم،نفوذبحثیعنیریشهوارداینجا
ودنمیشکرد،زیادرامناسکدفعهاییکنمیشودکه

رامیبردبینازراسنیوشیعهوحدتکهمراسماتی
یکرازنیقمهنمیشود.کردشروعدفعهاییک

.دمیرستولیدکاربهنوبتاینجاازداد،رواجدفعهای
هد،درواجرااینهاهمهیکهکردتولیدرافقیهیباید
!کردسازیفقیهباید
فقیهبرای!هست؟مکتبوحوزهاصلازایرادآیا

تادبایطرفبست،روازراشمشیرنمیشودکهسازی
راهشیعفقهخوب.کندنفوذبیسروصداباال،درجات
تادباشداشتهانحرافمسیرایندرنبایدوبشناسد
جایخوبکهوقتی.نیستدرستیآدمشوداثبات
،کردپیدامقلدخوبشد،هممرجعشد،محکمپایش
!نادرستفتواهایدادنبهمیکندشروعحاال

شبرایکهبذریبرداشتبهمیکندشروعانگلیس
میگویداوبه.کشیدهاستزحمتسالچندین

یزنقمههستی،شیعهمرجعیکنامبهتوفیالحال
شاننانسانفطرتخالفراشیعهتاکنحاللراعلنی
وزهحوشیعه،اصلگفتمبحثاولحالیکهدر.بدهیم
وانندنمیتآنهاواستانسانفطرتبرمنطبقمکتب

رایبدشمن.شونددرگیرآنبادیگرمکتبطریقاز
بهآخوندوفقیهلباسپوشاندنبراینیست،بیکارنفوذ

ودنمیشکههمالکی.نیستبیکارخودشنیروهای
دمیمرمقبولیتدارایکسیحتمابایدساخت،فقیه
رافقهبایدتقوا،باانسانیکمثلاولپسباشد،
کرد،رشدخوبکهبعدنجف،وقمدرهمآنبخواند
کنارپردههاتازهموقعآن.میرسدبرداشتفصل

خوبکهدینیشخصفالنمیشودمثال.میرود
کهوقتینبودآندرخبریوخواندرادرسهایش

اراوتشیعودینعالمنامبهمردموشدمسلطخوب
اسالمومیزندعرفانازحرفموقعآنشناختند،
آسان،وسختدینقطبیِدوطریق؟چهاز.رحمانی

بهحوزهدرنفوذبحثپس.رجاوخوفقطبیِدو
!نیستحوزهاصلدرخللواشکالمعنای

اثانیوابتداازبرنامهمندنفوذِاوال:استچیزِمهمدو
خاصمواردیدرکهحوزویافرادبررسیوشناسایی

ارخودخاصضعفنقطههرکسی)دارندضعفنقطه
ابضدیتدرکهاینمیشودیکیضعفنقطهدارد،

دارد،شهوتضعفنقطهیکیدارد،افراطسنیها
.استلوحِسادهیکیومالشهوتمقام،شهوت

پس.کردمعرضسوءتفاهمهاقسمتدرکهچیزی)
وجودیاشکالهیچتشیعمکتبوحوزهاصلدرنتیجتا
ستنیریشهخشکاندنروینفوذمبناییعنیندارد،
ومدتبلندبرنامهمندنفوذبلکهندارد،امکانچون
.میباشدضعفبراساسمحورشخصهدفمندِنفوذِ
چیزچهنفوذازترمهمآِیااماکردیمبرسیرانفوذ

فاتاختال.کندواردصدمهعلمیهحوزهبدنهبهمیتواند
.ممیکنیبرسیبعدیشمارهدررااصلیتهدیداتو

کردندبررسیراایرانآماریجامعهی
زمانییکمحرمنمودندمشاهدهو

مثالیابیحجابهاحتیکهاست
اینآمدنانتظارهممذهبیهاکمتر
کردنخنثیبرایومیکشندراماه
یوقتکهرسیدندنتیجهاینبهآن

:بگویندایرانیهاشد،محرمازحرف
رویکهکارهاییازیکی..محرمبازهم

تعدادافزایشکردند،تمرکزآن
.استشیعیانمناسک

نایبهتشیعمیبینندوقتی
علیهدرپارادوکسیکهخاطر
غیرونداردانسانهافطرت
جهنتیدراست،خشکاندنقابلِ
وانحرافتحریف،درراراه

تعلهمینبهمیبینند،بدعت
ینفمعنایبه)سلبیدرازآنها
مذهبوارد(نمودنردوکردن
وکردندبررسی.شدندتشیع

طرحیفکرشاناتاقخروجی
قطبیِدوکهاینبرمبنیشد
راسختدینوآساندین

بسازندوکردهپایهریزی



وعملکردبررسیبهنشریهقبلیشمارهیدر
احتمالیکاندیداهایازتندوموضعگیریهای

راالریجانیعلیوظریفمحمدجوادآقایان.پرداختیم
راودختاریخیحافظهدیگربارتابردیمذرهبینزیر

نتدوسراغبهآنکهازقبلشماره،ایندر.کنیممرور
بارهدرراخطیچندبرویمدیگراحتمالیکاندیداهایاز

گذشتهازجنجالیترروزهااینکهظریفمحمدجواد
میدهدادامهخارجهوزارتدرخودفعالیتبه

رهبریجدیشرطبرخالفروزها،این.میپردازیم
،استتحریمهاتمامیبرداشتنکهبرجامادامهبرای
غربیطرفباجدیمذاکراتایرانخارجهوزارتتیم

:ندبودفرمودهپیشچندیظریفآقای.دادهاستانجام
انجامکاریرهبرینظراتوموازینخالفبرما

ایشانحرفبرخالفاخیرمذاکراتحالنمیدهیم،
درویندردیگریسهگاندویآیا!نیست؟

وعملکردبررسیبهادامهدر!حالانجاماست؟
یعنیاحتمالیکاندیداهایازتندوموضعگیریهای

اقاتاتفدرجلیلیسعیدوقالیبافمحمدباقرآقایان
:میپردازیمایرانتاریخیمهم

محمدباقرقالیباف
یسیاسجغرافیایدکتراییازدهم،دورهمجلسرئیس

اصولگرامدرس،تربیتدانشگاهاز
تحمیلیگجن

اسالمیانقالبپاسدارانسپاهدر۱۳۸۴تا۱۳۵۹سال
تحمیلیجنگسالهشتدراو.کردآفرینینقش

هعهدبهراتیپفرماندهوگردانفرماندهمسئولیت
.میرفتشماربهجنگاطالعاتینیروهایازوداشت
۱۳۸۸سالفتنه

نشد،نامزد۸۸سالجمهوریریاستانتخاباتدراو
متهمانازیکیحکمی،در،۸۸ماهاسفنددراما

اهدانشگکویبهحملهوکهریزکبازداشتگاهحوادث
ریتمدیوپیشگیریسازمانرئیسسمتبهراتهران
.کردمنصوبتهراناستانبحران

:فتگفتنهسراندربارهسخنرانییکطیدرهمچنین
باآنهاکهبگوییماستغلطوهستندمجرمآنان

.برگردندمیتوانندعذرخواهی
برجام

اینموافقانازبرجامشروعابتدایدرو۹۴سالدر
شرایطبهتوجهبا:گفتخصوصایندروبودطرح

بدونکلینگاهدربرجاممجموعهامروزبینالمللی
.استبزرگیموفقیتشک

دروبعدسالچنداواما.استبزرگیموفقیتشک
اد؟افتاتفاقیچهرفتیمبرجامدر:کردعنوان۹۷سال
اسیسیمشکالتنهشد،حلمااقتصادیمشکالتنه
روشدرنبایدماشد،رفعآنهادشمنینهشد،حلما

.هیمبدگافاصطالحبهوکنیمسلیقگیبدمبارزه
تا۸۴سالازقالیبافمحمدباقرگفتنیستهمچنین

هرچندداشتکهعهدهبهراتهرانشهرداریتصدی۹۶
محسوبتهرانشهرداریبرایموفقیتآمیزیدوره

ابهاماتشهرداریمالیبودجههایدربارهامامیشد،
ازمالیفسادموردچندبعدچندیواستفراوانی

۲۰۰۰ازبیشمثال؛عنوانبه.شدنمایانشهرداری
ازبهمچنانآنتخلفپروندهکهبودشدهواگذارملک
شهرداریازتفحصوتحقیق۹۵اسفندماهدریا.است
اماد،شگذاشتهاجرابهمجلسنمایندگانتوسطتهران
رشوهایشدمشخص۹۹سالدرونیاوردراالزمرای
فحصتوتحقیقازجلوگیریبرایتومانیمیلیارد۶۵
پرداختوقتمجلسکمیسیونرئیسیکبه

.شدهاست

پرداختوقتمجلسکمیسیونرئیسیکبه
فردیکهاستدرستقالیبافمحمدباقر.شدهاست
هکاستتکنوکراتیاوامامیشود،محسوباصولگرا

دراو.دادهاستجایاصولگراییجریاندرراخود
ظِحفبابایداصولگرایی:کردتاکید۹۶تیرماهاواخر
ردحرکتاسالمی،جمهوریِانقالبیِارزشهایِومبانی

.کندآغاززودترهرچهرا«اصولگرایینو»راستایِ

سعیدجلیلی
لحتمصتشخیصمجمعحقیقیعضووسابقدیپلمات

صادق،امامدانشگاهازسیاسیعلومدکتراینظام،
اصولگرا

تحمیلینگج
ارهابتحمیلیجنگسالهشتطولدرجلیلیسعید

جانباز۶۵سالدرنهایتدرویافت،حضورجبههدر
.داددستازراپایشیکوشد
۸۸فتنه

ملیامنیتعالیشورایدبیرسومین۸۸سالدراو
۸۸هفتنبابرخوردکهبودمعتقدجلیلیسعید.بود

.استحقیقی"ساالریمردم"و"نظاماقتدار"نشانه
کنترلدرافرادموثرترینازیکیجلیلیکهگفتنیست

.بود۸۸فتنهآرامشو
برجام
بود،برجاممخالفیناز۹۵و۹۴سالدرجلیلیسعید

هدفگذاریعمدهترین:میگویدبارهایندراو
چهبرایمذاکرهواالتحریمهاستلغومذاکرات

وتوقفکهفرمودندرهبریمعظممقامشدهاست؟
آیا.شودلغوتحریمهابایدنداریم،تعلیقنداریم،تحریم

دستبههدفیچنینقطعنامهوبرجامبررسیبا
.میماندتحریمهاچوناست،خیرپاسخ!میآید؟
فردیاجرایی،کارتجربهفاقدجلیلیسعید

شاید.استگریزدوربینوایدئولوژیکانعطافناپذیر،
نامایناماباشیدشنیدهکمتررا"سایهدردولت"نام
آشکار۹۲انتخاباتدرجلیلیسعیدشکستازپس
پیشنهادرا"سایهدردولت"حکومتیمدلویشد،
کمکردنوکمکسایهدردولتوظیفهزیراداد،

مدلازبرگرفتهکهمیباشد،مستقردولتکاستیهای
او۱۴۰۰انتخاباتدراکنونواستبریتانیاحکمرانی
ارسایهدردولتخوددوبارهشدنکاندیدبامیخواهد

.کندتبدیلآشکاردولتیبه

شرطبرخالفروزها،این
ادامهبرایرهبریجدی
تمامیبرداشتنکهبرجام

وزارتتیماست،تحریمها
باجدیمذاکراتایرانخارجه
.دادهاستانجامغربیطرف
پیشچندیظریفآقای

خالفبرما:بودندفرموده
کاریرهبرینظراتوموازین
حالنمیدهیم،انجام

حرفبرخالفاخیرمذاکرات
گاندویآیا!نیست؟ایشان
درویندردیگریسه

!حالانجاماست؟



میتواندهرکسکهگفتبایدسوالاینجوابدر
زیچیآناماباشد،داشتهدیگریازمتفاوتیانتخاب

نایمیشودتلقیفرداجتماعیوظیفهعنوانبهکه
.ندکانتخابآگاهانهوبسنجدراجوانبتمامکهاست
بهاانتخااینگونهنتیجهقطعارخدهد،اتفاقایناگر
مهمخیلیمواردازیکی.خواهدبودثمربخشجامعهدر
یممستقاثرماجامعهوکشورآیندهبرانتخابشکه

آنبرایکهاستجمهوریریاستانتخاباتدارد،
راصحیحانتخابجهتزیادیبسیارمالکهای
نابعمازیکیازاقتباسبا.قراردادبررسیموردمیتوان
جمهور،رئیسانتخابچگونگیمورددرخارجی
کیجمهوریریاستمناسبفردانتخابگفتمیتوان
!انتخابهاستازمجموعهایبلکهنیستانتخاب

زندگی،مختلفشرایطبابرخورددرانسانهاما
بهیهاتصمیمگیراین.میگیریممتفاوتیتصمیمات

یایدنگفتمیتوانکهدارندنقشزندگیمادرقدری
در.میشودساختهاوانتخابهایبراساسشخصهر

دریدباباشد،بودهموفقانتخابماناگرفردی،زندگی
ثمرهوکنیمتالشوهزینهآنبهرسیدنجهت

در.بازمیگرددزندگیمانبهزودیادیرانتخابمان
اساسیعنیاست،همینطورنیزاجتماعیزندگی
صمیمتبایدابتدادرکهاستاینبراجتماعدرزندگی
راهدرجامعهسپسوشودگرفتهمثبتیوسازنده
.برداردگامنظرموردهدفبهرسیدن

ودوجرسیدنبرایهدفینباشد،تصمیمیاگرپس
ستیدرراهدراماباشدانتخابیوتصمیماگریاوندارد
ابانتخآنراهدربیشترچههرکهدیدخواهیمنباشد
متعالیاهدافازمیکنیم،تالشومیرویمپیش
مثبتیتغییرجامعهای،هیچ.میشویمدورترجامعه
ربتصمیمجامعهآنافراداینکهمگرداشت،نخواهد
وباشندداشتهراجامعهشاندرمثبتتغییرایجاد
کردابانتخبایدچرااصوالکهاین.کنندتالشبرایش
نایجوابدرکهنکتهای.انسانهاستازخیلیسوال
لمسئوانسانکهاستاینشودمطرحبایدمسئله

زنیخودانتخابیبیمسئولحتیوخویشکارهای
تخودبرایخودتاگرگفتهاند،قدیمازکهچرا!است

تهدفومسیرانتخاببرایدیگراننکنی،انتخاب
یمتصمآننتیجهشایدوخواهندکردتصمیمگیری

.نباشدتوجامعهیهدفمسیردروتوقبولمورد
(کوچکحتی)جامعههردرفردهراینهاازجدا

یدرستوراستیسمتبهراجامعهآنکهداردوظیفه
جامعهآناصالحبهامیدیهیچاگرحتیودهدسوق
الیخشانهخوداجتماعیوظیفهازنبایدهمبازنباشد
درندبتواکهاستانسانهرحقایندیگر،دیداز.کند

وداشتهباشدنقشخوداندازهبهجامعهیکمدیریت
.تنمودهاسسلبخودازراحقایننکند،انتخابیاگر
مالککهاستاینمهمسواالتازیکیاینجوابدر
نتعییکسیچهاصالوچیست؟درستانتخابیک

؟غلطیااستدرستانتخابیککهمیکند

تمامبایدهبلکبنگریدجانبهیکفردهربهنبایدیعنی
فردآندرراکشوردرستمدیریتدرموثرعوامل
حرفهایدراگرمثالعنوانبه.قراردهیدبررسیمورد

فردیکانتخابکهمیدانیدوهستیدکاربهمشغول
حرفهوشمابرایمیتواندجمهوریریاستعنوانبه

نید،کانتخاباساسهمینبرصرفاوباشد،مفیدشما
ایدبشماکهچیزیکهچرااست؛ناآگاهانهشماانتخاب
ردفآنویژگیهایمجموعهآیاکهاستاینبدانید
منفی؟یاداردمثبتبرآیند

ماوداردخاصیمنفیومثبتنکاتهرشخصقطعا
ابقیاسموردرافردآنویژگیهایازمجموعهایباید
اونفیمیاومثبتنکتهیکفقطنهوقراردهیمبقیه
نوعچهنظرموردویژگیهایدیدبایدحال.را

هستند؟ویژگیهایی
دراستسیبرجستهاستادگرینشتین،فردآقاینظراز

ایبرسادهویژگیهایازیکیپرینستون،دانشگاه
ارهادرئیسمانندکوچکترجوامعدرفردیکانتخاب

.باشداوسیاسیمهارتمیتواندکار،محلیا
دباشمطلعخودشجامعهداخلیسیاستهایازیعنی

و.خودرقیبشرکتهایسیاستهایازطورهمینو
تصمیمیچهمشکالتازبرهههردرکهبداندباید

هبباتنگناهاوسختیهاازشرکتشکهکنداتخاذ
یدبااولدرجهدرپس.کندعبورباالسودآوردندست

بدونوباشدخودششرکتپیشرفتخواستهاش
بابرنامههایش،ورقیبازبیمیهیچداشتن
اصلیهدفبهرسیدنجهتدرکاملآگاهی
.کندتالشخویشجامعه
گهنمصوننیزاسالمیجامعهیکدرکهاستبدیهی
کاریرقیبانودشمناننیرنگهایازجامعهداشتن
ر،امایناحیایبرای.استمهمالبتهوسختبسیار
رااسالمیجمهوریواسالمقوانینبایدنظرموردفرد

سالمیاجامعهازبتواندتاباشدداشتهقبولوبشناسد
درفیکااندازهبهبایدوکندحفاظترقیبانمقابلدر

بهراهجامعبتواندتاباشدمقاوموصبوردشمنانبرابر
.کندتبدیلآناعضایرشدبرایبستری

:بهمیتواننیازموردویژگیهایاز

ومردمواساسیقانونانقالب،خدا،بهاعتقادوایمان
.کرداشارهدشمنان،برابردرمقاومروحیهداشتن
کهاستاینجامعهافرادوظایفازیکیشکبدون
همههکبرگزینندکشوراجراییمدیرعنوانبهرافردی
تهداشراکشوراهدافنشاندنباربهجهتالزمصفات
:کهاستاینصفاتآنازیکیوباشد
وایمانمردمواساسیقانونانقالب،خدا،بهبایداوالً

رابربدرمقاومروحیهیدارایثانیاًباشد؛داشتهاعتقاد
مایانتخابنامزدآیاکهدیدبایدپس.باشددشمنان

کردارشواعمالازوهستروحیهایچنیندارای
پاسخاگر.خیریاکرداستنباطراویژگیهااینمیتوان
کهگردیصفاتبررسیسراغبهبرویمبایدبودمثبت

خواهیمکدامهربهنشریهآیندهشمارههایدر
انبجوتمامبایدکهمیکنیمتاکیددوبارهوپرداخت

ورستدانتخابیبهبتوانتابگیرندقراربررسیمورد
.رسیدسنجیده

ماُیغَیِّرواحَتّىبِقَومٍمایُغَیِّرُالاللَّهَإِنَّ»
«بِأَنفُسِهِم

را(ملّتیو)قومهیچسرنوشتخداوند»
درراآنچهآنانآنکهمگرنمیدهد،تغییر

«!دهندتغییراستخودشان

۱۱مبارکهالرعدآیهسوره

رایبهدفینباشد،تصمیمیاگر
اگریاونداردوجودرسیدن
راهدراماباشدانتخابیوتصمیم
کهدیدخواهیمنباشددرستی

انتخابآنراهدربیشترچههر
م،میکنیتالشومیرویمپیش

دورترجامعهمتعالیاهدافاز
تغییرجامعهای،هیچ.میشویم
کهاینمگرداشت،نخواهدمثبتی
ایجادبرتصمیمجامعهآنافراد
راجامعهشاندرمثبتتغییر
تالشبرایشوباشندداشته
.کنند



.باشدکردهکسبرافرهیختگیازدرجهایچه
فربهیمیزانبه»:کهاستمعتقداوهمچنین

ال،متقابومیشودکمشدن،دیدهبهنیازدرون،
نگاههایونظراسارتدردرماندگان،موجودیت
.«دیگرانند

!مسئله
وکمالفاقدراخودکهنداردوجودانسانیهیچ

گاهجایفاقدیاومجرمفردکهاینولو.بدانداستعداد
ویدمیگخصوصایندرهمچنینیالوم.باشداجتماعی

وبیهودهدرونیداشتنوخودازبیگانگی»:که
آناننگاههایودیگرانبهراآدمیوابستگیپوچ،

رااوانیکسوقتیتافقطکهجاییتامیکندبیشتر
لدلیهمینبه.«داردوجودمیکنداحساسببینند،

یگرددمتبدیلمشکلیکبهزمانیدیدهشدنبهمیل
تنهاوباشدکمرنگحقیقیارزشهایجامعهدرکه
مکالیکدر.بماندباقیوجودابرازوشدندیدهتب

قفسکهکسانی!قیمتهربهچشمهاصحنهدرماندن
قراردیگراننگاهوتوجهستونبرراخود"هستی"

ورحضدرراناپایداریوفروریختنیزندگیمیدهند،
زمانیتا.شخصی،چنین.میکنندتجربهدیگران
اویکسکهباشدداشتهزیستنوبودنحسمیتواند

.باشدداشتهحضورخاطرهایدریاوکندنگاهرا
نجش،ربزرگترینباشد،تهیخودباطندرکهانسانی

احساسبرایزیرا.استنشدندیدهوتنهاییرنج
.استدیگرانتصدیقمحتاجزیستن،وزندهبودن

...آخردرو
عی،اجتماشانوخواستگاهداشتنودیدهشدنبهمیل
نگاهوکنترلامامیباشدجامعهدرفردیهرنیاز

حضوروجامعهدرفردبقایسببآنبهزیرکانه
جامعهامروزهکهحادیمسئله.میشودتاثیرگذارش

صطالحابهیاوسلبیریتیتولیداست،شدهآندرگیر
انهپشتوعلتبهکهاستاجراکنندهایشخصیتهای

هاناذکنترلدرعمیقینفوذوتاثیرقدرتاجتماعی
ماهیتبهمیپردازیمبعدیشمارهدر.دارندعمومی

دندیدهشبهمیلکهتاثیریوکنندهاجراشخصیت
.میگذاردجامعهدرصرف

...انشاءاهلل

گاهنکردن،رویتنگریستن،:دهخدالغتنامهدردیدن
چهآنرویتومعاینهعیان،انداختن،نظرکردن،
دقیقترنگاهیبا.آوردهشدهاستاست،چشمبرابر

مانیرواندرکتابدرهستیگراروانپزشکیالوم،اروین
»:کهاستکردهتعریفاینطوراگزیستانسیال

درخودتصویرانعکاسمعنایبهصرفادیدهشدن
وافرادبامستقیممواجههودیگریچشمانشبکیه
یمعنابلکه.نیستبینایی،حسطریقازمشاهده

،شدندیدهانواعازیکیکهالبته.داردوسیعتری
،دقیقترطوربهاما.استآنمتعارفومرسوممعنای

راشخصافراد،تامیگرددموجبکهچهآنهمهبه
کانوندرویافتهحاضرخودضمیروذهندر

غیریاومستقیمنحویبهودهندقرارتوجهشان
پروندهنایدر.«میشودگفتهبیندیشند،اوبهمستقیم
وشدندیدهبهمیلموضوعبهمیپردازیماجتماعی

اقاشتیاینکنترلعدمدلیلبهکهآثاریوعواقب
گامدربنابراین،.آمدهاستوجودبهجامعهدرفطری،
یبررسانسانشناساندنوشناختنبهمیلنخست؛
.میشود

مخلوقدرخالقازودیعهای
ابراهیمیغالمحسینآقایمنجزومنکتابدر

فیفلسنگاهیبادیدهشدنبهمیلموضوعدینانی،
طرحسوالاینمبحثایندر.شدهاستبررسی

وشناختنامردوبینراانساناگرکهشدهاست
میکند؟انتخابراکدامنمود،مخیرشناختهشدن

بدهندسوالاینبهعرفااستممکنکهپاسخی
بهتهنهفمیلینیزامراینکهحالیدر.استشناختن

وصرفشناختاینانگیزهچون.داردشناختهشدن
.استاولیااهللوخدامحضردرشناختهشدنگمنامی،
طورهماناستشناختنبرارجعشناختهشدنبنابراین

خلقچهبرایپروردگارا،»سوالجوابدرخداوندکه
:کهفرمودندسالم،علیهداوودحضرت«آفریدی؟را
وم،ششناختهکهداشتمدوستبودم،پنهانگنجی»

.«بشناسندمراتاآفریدمراخلقپس
ددارتجلیبهمیلکمالواست،کمالصاحبخداوند

راتدبیرشوقدرتآثارپدیدهایهردرهمانطور
مخلوقهردرخداوندکهآنجاییاز.کردهاستنهادینه

بهمخلوقآن.دادهاستقرارهنریواستعدادموجودو
دخوالکم(نباتاتوحیوانات)بیارادهو(انسان)اراده

شناختهشدنمعرضدرونمایشبهرا
ازیکیدیدهشدنبهمیلبنابراین.قرارمیدهد

.استمخلوقاتتمامبینمشترکفطریامور

شدندیدهبرموثر،اختیار
میتوانمیشود،مبحثاینازکهدیگریبرداشت

انانسفطریامورسایردراختیارقدرتکهکرداشاره
اثریزندیدنبهمیلموضوعدروبودهگذارتاثیرنیز

ازاوتمتفانسانکهترتیببدین.گذاشتهاستراخود
وزیرکیخودشناساندندرنباتاتوحیوانات

هبمیلکهعالوهبراینعنیی.میکنددوراندیشی
هانپندرسعینیزمیزانهمانبهداردشناساندهشدن

عیوبپوشاندنخصلتهمینوداردخودعیوبکردن
حسنکهموجودیهر.استدرونیغریزهاینبردالی
درولیدارد،آنکردنآشکاربهمیلیافت،راخود

الحصبهآشکاریاینکهمیشودگفتهاوبهمرحلهای
رشدازمرحلهاینبهانسانهاهمه.نیستتو

وفکریقوهفاقدکهنباتاتوحیوانات.نمیرسند
صیدوکردهآشکارراخودزیباییهستند،ادراکی

بهاگرمیگویدانسانبهدوراندیشعقلاما.میشوند
ندیدهشدمعرضدرراخودتنبایدهستیبقادنبال

بامتفاوتانسانهادرکظرفیتکهچرا!قراردهی
.استیکدیگر

!استظرفیتازبعدنیاز
صاحبواقعیمعنایبهکهانسانهاییهمینرویاز

وپنهانکردنبهمیلبیشترهستند،کمالوحسن
وگوشچشم،دنبال،بهمدامودارندآنهاپوشاندن
آشکارکهچرا.میگردندطالبومشتاققلبهایی

وتحملکهدیدگانیوقلبهابرابردرکمالکردن
ذهنهاوافکاردرانحرافباعثندارندوجودیظرفیت
صدقنیزخداوندبرابردرموضوعهمین.میشود
آشکارزیباییهایشپدیدهایهردرخداوندمیکند؛

درکخوداستعدادوظرفیتقدربههرکسیامااست
اینبهفردبهمعطوفدیدگاهبانیزیالومآقای.میکند
زانمیواندازهیکبهافرادهمهکهمیکندنگاهموضوع

نایاونمیکننداحساسخوددررادیدهشدنبهنیاز
اختارسبهاوال،:استوابستهعاملدوبهکمدستنیاز

وعموضاینثانیاو(گرابرون–گرادورن)افرادروانی
ودهایستاخویشدفردیتنردبانکجایدرشخصکه

۱

۱۹۹،ص۸۴بحاراالنوار،ج:۱

https://abadis.ir/fatofa/%D9%86%D8%B8%D8%B1/
https://abadis.ir/fatofa/%DA%86%D8%B4%D9%85/


وتعالیجهتدرتالشهماهنگیوسازگاریازمنظور
نای.استطبیعیتفاوتهایوجودبادوسویهتکامل
عواملکهاستفرهنگوخانوادهاجتماعیشرایط
هاییدوگانگیومیآیدشماربهافرادشخصیتدرموثر
.میآفریندمردوزنکارهایورفتارچگونگیدر

دوستیوتفاهمیعنیخانوادهرسالتکهاینجاست
ناصرععنوانبهمختلفگرایشهایباتعاملومتقابل

یینتعدقیقصورتبهشخصیتواحدتشکیلدهنده
وسازگاریهمانخانوادهسالمتپس.میشود

هماهنگیایناما.استخانوادهاعضایبینهماهنگی
میکند؟مدیریتکسیچهرا
سوالهایوسوالاینبهپاسخبرایبعدیشمارهدر

.میکوشیمدیگر

موضوعبهصادق،صبحنشریهیدرشماره،ایناز
موضوعکهخانوادهسالمتآنپیدروزنانسالمت
متسال.میپردازیماست،رسانهدرپرداختهشدهکمتر

درراانسانوجودیابعادتمامواستگستردهمفهومی
عنویمارزشبیانگرخانوادهایجادبنیانهای.برمیگیرد

رکنچندبرمبتنیراخانوادهقرآنزیرا.استآن
تیدوسوعشقسکون،وآرامش:ازعبارتندکهمیداند

.الفتوانسو
م أَن فُسِکُِمن َلکُم خَلَقَأَن آیَاتِهِوَمِن :رومسوره۲۱آیه

وَرَح مَةًمَوَدََّةًبَی نَکُم وَجَعَلَإِلَی هَالِتَس کُنُواأَز وَاجًا
اجتماعروابطاساسمیشوداستنادآیهایناز

رصهعدروقتیانسانیت.استمتقابلتفاهمدرخانواده
وباشندباهمانسانهاکهمییابداستقرارمعنویت
وتعامل.کنندزندگیباهمدرستیبهبتوانند

میتواندکهاستهمکناردرانسانهاهمزیستی
معناراحیاتعرصهیدرمطرحمقولههایهمهی
درفقطبدی،یاخوبیکامی،تلخیاسعادت.بخشد
تاساجتماعیانسانپس.مییابدمعناانسانهاتعامل

اولینونداردچارهایراهاجتماعدرزیستنازغیرو
به.استخانوادهانسانبرایاجتماعآورندهپدیدسلول
همهخانواد:میگوینداندیشمندانفلسفهایناعتبار
همواوستشدنواجتماعیانسانپرورشمکتب
هکاستگونهایبهخانوادهماهیت.اومامنوپناهگاه
.میزندرااولحرفآندرعاطفهواحساس

ژرفکاوانهاشتحقیقدرمحققمصطفیسیددکتر
واژههایبیشتر:استکردهمطرحراجالبیموضوع
اعضایروابطدرحقوقینهادهایمورددررفتهبهکار

فیعاطاخالقیویژگیواژهکهاستگونهایبهخانواده
ودربرداردراصدقمفهومصداقواژهیچنانکه.دارد

راهمسرطرفازدادنهدیهمفهومنحلهواژهی
شنقازبیشتروالدینرفتارپیامدهای.برمیتابد
ایدبپس.استفرزندانباروابطشاندرآنانمحسوس
.باشدمشهودشوهروزنمیانهماهنگیوسازگاری

وننگریستجهانیبرایاستفرصتیبودنجوان
شایدکهکردهایدفکرتابهحال.برداشتنگامجهانی

؟!یدباشسرزندهتریوشادترکودکمیتوانستید
معموالمیکنیم،نگاهگذشتهدورانبهوقتیمااکثر

شادتروبیدغدغهترچقدرکهمیخوریمافسوس
بهدمیشکاشایکهمیگوییمومیکردیمزندگی
نکردیمفرصتهیچوقتاما.برگشتسالهاهمان

هکحالیزماندردرستوبیاندیشیمدرستکه
ازعنصریازمیخواهم.بسازیمرازندگیهستیم
همودیدههاستدنیاامیدهمکهبگویمجامعه

مندشچشمهماست،آیندهکودکانتشکیلدهنده
کلمهای.اوستسربرآیندهدغدغههمواوستبه
واوستدوشبرعملدرسنگینیمفهومیبارکه

هاست؛رفتبهکارهمیشهوصفشدرصفاتبزرگترین
وختسفعالیتهایتاگرفتهسرزندگیوشادابیاز

دیروزجوانباراامروزجوانبخواهماگر.پیچیده
بیشترهمشدهاست،آگاهترهمکنممقایسه

اهدافشبهرسیدنبرایهموشدهاستدغدغهمند
همانامروزجوانآیااما.میکندهموارهمراکوه

طیردعلیهالسالماکبرعلیحضرتکهاستجوانی
هبعلیهالسالمحسینامامکناردرمقاومتسالها
بانمهرپدر،مطیعمبارز،جوانهمان!کشید؟تصویر

نیدمیشرااسمشدشمنتاکهجوانی؟....باافتخارو
یگودالدرکنیدفرضمیشد؟سیختنشبهمو

بهتربیشمیکنیدتقالبیشترهرچهکهافتادهاید
گودالآنباالیدرفرددومیرویدگودالعمق

داردموجهینسبتاظاهرکهنفریک.قراردارند
ستاثروتمندترکهدیگریومقاومومحکمطنابی
اشمبهکمکبرایگودالدرونبهرانازکطنابی

بیعتاطومیگیریدرامحکمطنابطبیعتامیاندازد؛
بهنیستیدحاضرکهداریددوستآنقدرراخود

یریدمیگراطنابکنید،فکرحتیطنابآنصاحب
...میرویدباالو

قراردارد،گودالهمینوسطدردرستامروزجوان
راشماپویاوثروتمندظاهریباداخلیدشمنی
ابآهنیدستهمانحکایت)میکندراهیبهدعوت

تکلیکهجوانیطبیعتاخبو(مخملیدستکش
هنشخصآنراهانتخاببامیدهدتشکیلراجامعه
.کندمیاشتباهراهدرگیرراملتیکبلکهخودتنها
!میکنیم؟انتخابرااشتباهراهماچرا

نرمجنگازهیچوقتجواناناکثرشواهدطبق
ووعدهتمامگولونمیشوندخبردارداخلی

استقرارروزیکشایدکهمیخورندراوعیدهای
عرصهواردجوانهمینخبونشودیابشودعملی

بکستجربهمیشود،گوناگونحوزههایدرفعالیت
دیدهدنیاساله۵۰انسانهمانمیشودومیکند
گویدمیومیکندنگاهعقببههمیشهماننداینبار

وجامعهاالنتابودممتفکرتریجوانکاشایکه
قرارگذشتهدرانتخابمتحتالشعاعزندگیم

.نمیگرفت
جواناینبارامافرداستساله۵۰همانامروزجوان
سادگیاینبهراراهکهاستآنازآگاهترامروز
درافردآیندهامروز،جوان.کنددشمندستتسلیم
ت؛توسدستاندرفرزندانمانآیندهتوست،دستان

.توستبهامیدشانچشمهمهوهمهایهماکنونتو
ازگیزهترباانوقبلازمتفکرترقبل،ازدرستتربنگر
گامدغدغهمندکشورمانآیندهساختنراهدرقبل

...برداری
ربنگجهانیتوست،بهجهانیکچشمامروزجوان

...بردارگامجهانیو

یتمعنوعرصهدروقتیانسانیت
اهمبانسانهاکهمییابداستقرار
اهمبدرستیبهبتوانندوباشند
یهمزیستوتعامل.کنندزندگی

کهاستهمکناردرانسانها
مطرحمقولههایهمهیمیتواند

.بخشدمعناراحیاتعرصهیدر
یاخوبیکامی،تلخیاسعادت
نامعانسانهاتعاملدرفقطبدی،

اجتماعیانسانپس.مییابد
اجتماعدرزیستنازغیرواست
سلولاولینونداردچارهایراه

نانسابرایاجتماعآورندهپدید
استخانواده



.ستآشنانامیخیلیهانظردرصدرمحمدباقرسیدنام
یستلدربیشترشاید.دیدهایمبارهاوشنیدهایمبارها
ثبتعنواناینبهماهفروردین۱۹ماه،فروردینوقایع
:استشده
خواهرایشانوصدرمحمدباقرسیدشهادت"

"صدربنتالهدی
زدنورقهرباراندازهبهشایدبارها،وبارها

حالهبتااماباشیم،دیدهتقویمپرواقعهصفحات
:کهپرسیدهایمراسوالاینچندبار

"بود؟کسیچهصدرمحمدباقر"
"رسید؟شهادتبهچرا"
شهادتبهفردییاورژیمدولت،کدامدستبه"

درچقاماباشد،سوالماازخیلیبرایشاید"؟رسید
؟ایمبودهجوابیافتندنبالبه

عهمطالدر.بودسوالقبلروزچندتامن،برایحداقل
لقابوجالبنکاتبهمظلومشهیداینزندگینامه

ازخالیآنخواندنوشنیدنکهرسیدهامتوجهی
اسفند۱۰تاریخدرصدرمحمدباقرسید.نیستلطف
درعراقکاظمیندرشمسیهجری۱۳۱۳سال

.ودگشجهانبهدیدهدینیاصولبهمعتقدخانوادهای
بهومعروفعشیرهایوعراقدرآوازهپرخانوادهای

کهنداشتبیشترسالسهتنهااو.پرجمعیتنسبت
فروجهانازدیده_عاملیصدرحیدرسید_پدرش
و_الهدیبنت_خواهرشومادرواوماندوبست

بیتترکم،سنسبببه.صدراسماعیلسیدبرادرش
کهشدمحولبرادرشوبزرگوارشمادربهعهدهاو

ایشبرونکردندکوتاهیتربیتشدرواالنصافالحق
مدمحسیدحالوگذشتمدتی.گذاشتندتمامسنگ
دینیتربیتعهدهداربرادرشچون.شدساله۱۲باقر

درکدرایشانباالیبسیاراستعدادمتوجهبودایشان
نجفبهسالهماندروشدفقهاصولویادگیری

ازیککهشهرآنعلمیهحوزهدراوتارفتند
.بدهدتحصیلادامهبوددورانآنبهترینهای

ابوالقاسمسید"همچونبزرگیعالمانمحضردراو
وکردعلمآموزی"حکیممحسنسید"و"خویی

زدنبهاسالمیفلسفهاصولیادگیریجهتهمچنین
ورفتمعروفمالصدرایهمانیعنی"مالصدرااسفار"

محمدتقیعالمهنزدایشانشاگردیشدنمطرح
یتازواقعدورایشانباالیاستعدادبهباتوجهجعفری
نآبنامعالمانمحضرازایشانشدنبهرهمند.نیست
نکومبارزیوسیاستمدارمتفکر،ایشانازدوران،
بهمیتوانمجاهدعالمایناقداماتجملهاز.ساخت
قمریهجری۱۳۷۷سالدر"الدعوهحزب"تاسیس

نامبهمجلهایراهاندازیو(شمسیهجری۱۳۳۶)
هجری۱۳۳۹)قمریهجری۱۳۸۰سالدر"االضواء"

ایفعالیتهازگوشهایفقطاینها.میباشد(شمسی
هبمیتوانایشانمثبتآثاردیگراز.استایشان

حثبدرکهکرداشاره"استقراییمنطق"بنیانگذاری

ازنشانخوداینوداردباالییجایگاهاسالمیمنطق
با.داردمبارزشهیداینعلموداناییگستردگی
شبیظلمدرپیعراقمردمدادخواهیصدایبلندشدن

استادحکیممحسنسیدعراقبعثحزباندازهاز
شهیدوبهپاخواستمردمدادخواهیبهصدرشهید
ازپس.پرداختمبارزهبهبسترهمیندرهمصدر

بهفردیدنبالبهمردمحکیممحسنسیددرگذشت
صدرمحمدباقرسیدازبهترکهبودندجایگزینعنوان

لیهعمبارزاترهبرعنوانبهایشانونبودمیانشاندر
.شدشناختهعراقبعثحزب

جودباوحتیخستگیبدونوبیوقفهایشانمبارزات
شدنزندانیبارچندین.داشتادامهزیادخطرات
آتشوشوروشوقازذرهایبعثظالمحزبتوسط
درونکردکمدادخواهیومبارزهبرایایشانخشم
ایشانگرامیشانخواهرجملهازایشانخانوادهراهاین
ازتن۱۰۰بهنزدیکحتیومیکردندهمراهیرا

شهادتبهحسینصدامدستوربهایشانعشیره
.داشتادامهآشکارظلمیبامبارزهبازهماما.رسیدند
دشزندانیخودشخصیمنزلدرمدتیایشانسرانجام

ازحتیایشانمبارزاتبودفهمیدهکهبعثحزبو
تربیشحتیوقبلقدرتبههمخانهدیوارهایپشت

دروگرفتایشاناعدامبهتصمیمباقیستهمچنان
۱۹)قمریهجری۱۴۰۰سالاالولجمادی۲۲

بهحسینصدامشخصدستوربه(۱۳۵۹فروردین
...رسیدشهادتبهخواهرشهمراه

شیعهامتبرایوبودواالبقدریایشانشخصیت
خبرشنیدنازپسخمینیامامکهاهمیتدارای

عمومیعزایروز۳تشیعجامعهبرایایشانشهادت
وزندگیجایبایدچراپرسیدبایدحال.کرداعالم

درکهمادرسیکتبدرمقامعالیمجاهداینشهادت
آغازداستانوباشد؟خالیهستیماسالمیکشور

...میشود

تربیتعهدهداربرادرشچون

داداستعمتوجهبودایشاندینی

درکدرایشانباالیبسیار

دروشدفقهاصولویادگیری

رداوتارفتندنجفبهسالهمان

ازیککهشهرآنعلمیهحوزه

ادامهبوددورانآنبهترینهای

.بدهدتحصیل

ودبوواالبقدریایشانشخصیت

کهاهمیتدارایشیعهامتبرای

خبرشنیدنازپسخمینیامام

عتشیجامعهبرایایشانشهادت

.کرداعالمعمومیعزایروز۳

جایبایدچراپرسیدبایدحال

کتبدرمقامعالیمجاهداین

اسالمیکشوردرکهمادرسی

باشد؟خالیهستیم

تصویرشهیدصدردرکنارامامموسیصدر



.استباستانایراندردیرینهآیین،نوروز
زماندرگذشته،زمانهایازکهطوالنیقدمتی
رد.بودهاستاکنونهمتاشاهنامهمتندروکوروش

یکساله،۴دورههردرنوروزمراسمبرگزاریواقع
زماننتیجهدرومیماندعقبخوداصلیموعدازروز

فصلهایدرونبودهثابتهموارهدورانایندرنوروز
نخستروزپنج.بودهاستجاریسالگوناگون
نایازبودمردمعمومبینهمگانیجشنیفروردین

هکفروردینششمروز.نامیدهاندعامهنوروزراآنرو
وروزنمیشدهاستبرگزاردرباریگونهبهنوروزجشن
جشنرسمهایمجموعهباوداشتهاستنامبزرگ
آغازآتشافروزیوسوریجشنبانوروزبهاری
روزدرنو،سالمراسمبرگزاریازپسومیشد
.مییافتهاستپایانفروردینسیزده

"نوروزعیددرایرانیانرسوموآداب"
بانو،سالوبهارفصلشروعکهقرنهاست
شروعاسفندماهازکهرسوم،وآدابازمجموعهای

میکنند،پیداادامهفروردینسیزدهمتاوشده
.میشودداشتهگرامی

خریدقبور،اهلزیارتتکانی،خانهچونمراسمی
چیدنسال،تحویلدعایسبزه،کاشتننو،سال
ودیدنوروز،عموفیروز،حاجیسین،هفتسفره
...ودربهسیزدهعید،بازدید
عطفنقطهییکنوروزعیدکهمیدانیمماهمهی

ازسرشاراست،ایرانیانمازندگیازسالهردر
شروعطراوتوتازگیباکهخوبیروزهایوخاطرات
اجراینوروزعیدویژگیهایازیکیکهمیشود،
استایرانازمنطقههردرویژهرسوموآدابهمون

شهرهایازهریکدرنوروزکنونتاگذشتههاازو
.استخاصیرسوموآدابدارایایرانمختلف
وشدهکمرنگترمروربهرسوموآداباینازبرخی
ایرانمختلفشهرهایدرنوروزیآیینازبرخی

.میشوندانجامهمچنان
هرچهبرگزاریراستایدراگرمیشودخوبچه

جازهاوکنیمتالشباستانیآییناینباشکوهتر
عیدجشندیگر،باستانیجشنهایمانندندهیم
جشنهایوشودفراموشزمانمروزبهنیزنوروز
.بگیردراآنجایفرنگی

ماشبهرانوسالآغازو«باستانینوروز»فرارسیدن
وپرتدرومینمایمعرضتهنیتوتبریکعزیزان
وطراوتبهروزی،وسالمتیخداوندی،بیکرانالطاف

.آرزومندمشمابرایراکامیابیوعزتشادکامی،
بادجاودانهبهارتانوبهاریروزهایتان

گذشتازبعدکهباستانایرانجشنهایازیکی
ربرگزاباشکوهترسالهرراآنهمچنانمردمسالها،

نوسالشروعبانوروزعید.استنوروزعیدمیکنند،
الدنبرامختلفیرسومایامایندرافرادواستهمراه

.گویندمیتبریکیکدیگربهراجدیدسالومیکنند
بادکهروزیاست،بهارروزاولیننوروزواقعدر

رابهاربویمیکند،وزیدنبهشروعآرامیبهبهاری
برایبهارکهآنجاستومیآوردهمراهبهخودشبا
ه،دوبارآغازییعنیدوباره،تولدیعنیایرانیانما

.نوروزعیدجشنیعنی
.استایرانیانجشنهایبزرگترینازیکیکهجشنی

بهار،فصلشروعنو،سالتحویلباجشناین
ابتدایدرخودظاهریسیردرخورشیدکهلحظهای

وروزبرابریوگذشتهزمیناستوایازحمل،برج
.میشودآغازمیدهد،رخشب

نوروزعیدکهمیدانیمماهمهی
ازسالهردرعطفنقطهییک

ییککهاست،ایرانیانمازندگی
اجراینوروزعیدویژگیهایاز

هردرویژهرسوموآدابهمون
ازواستایرانازمنطقه

درنوروزکنونتاگذشتهها
ایرانمختلفشهرهایازهریک
.استخاصیرسوموآدابدارای

راستایدراگرمیشودخوبچه
اینباشکوهترهرچهبرگزاری

اجازهوکنیمتالشباستانیآیین
باستانیجشنهایمانندندهیم
بهنیزنوروزعیدجشندیگر،
وشودفراموشزمانمروز

راآنجایفرنگیجشنهای
.بگیرد



ارانتظبهعمری:خواندندگوشماندرکهوقتهماناز
بایدمنتظرآدمکهدادهاندیادمانبدنیامدی؛نشستم،
هوصلرابغضشازپرچشمهایوبنشیندگوشهای

ثانیههاایدبباشد،منتظراگرمنتظرنگفتند.دربهبزند
ی،حتکردنیتازهنفسبهنایستدوعمقدربدودرا
دخواهیغمابهراوصلحلقهمرواریدهایایستادن،که
...برد
وندنمینشیجایکخالیکاسهیکباکهتشنهآدم
آدم.زندگیازکندپرراپیالهاشکهبارانیانتظاردر

ه،کوچبهکوچهاتاق،بهاتاقومیشودبلندتشنه
آبجرعهایپیدرشهر،بهشهرخیابان،بهخیابان
هکبهانهایستپیمنتظر،.میگرددعطشرفعبرای
پایهبکهطنابیکند،کوتاهرادلتنگیهایشطناب
مهمانراچشمهایشبیگاهوگاهوپیچیدهدلش

قدمهایشبامنتظربغض،فنجانیکبهمیکند
...استوصالگویتسبیح

درعمقزمستانکهمیکشدرابهارانتظارمنتظری
خاطرهاتنهبرایش،زمستانباورکهباشد،نشستهجانش

کهد،نباشقبلسالسینشینیهایکرسیازمادربزرگ
نینچوباشدشدهمتجلیثانیههایشدرزمستانحضور

هرشکوچههایدر"االنامربیعیا"نجوایوقتیمنتظری
رختجانشازهملحظهیکبهار،طعممیپیچد

برای...بهاربرایمیشوددلتنگترثانیههروبرنمیبندد
خودبطندرکهبهارینهجان،بهاردل،بهار
ازکمیار،حضوربیبهشتکهداردرا"اردیبهشتی"

.نداردجهنم
میشودمگر–داردآداببهار،انتظار:میگفتمادربزرگ

ظارانتمیشودمگربود؟منتظرتکانیخانهبیرابهار
آمیخت؟درناامیدیبارابهار

تهایمنشسبهارانتظاربهکههستیمروزهاییدرمااینکه
دهایممانشدنسیرابمنتظراینکهدلتکانی،بیهمآن
باستارتباطیبیواژهانتظارینیعطش،برایتالشبی
هرکنم،شروعنوازبگذاراصال.روزهایماناینحل

درراکشیدنانتظارتجربهبارهاحتماکداممان
انتظارسفری،بهرفتنبرایانتظارداشتهایم،زندگیمان

برایانتظارچیزی،خریدنبرایانتظارکسی،آمدنبرای
خوبمانکدامهر...و...و...وآرزوییبهرسیدن
...هچیعنیمیگذردسالهزارانتظار،ثانیههرمیدانیم

موعودیانتظارازگفتهایمجاهمهوشنیدهایمجاهمه
منتظرانانتظارازبشود،زمانمنجیاستقرارکه

منتظرمنتظرِحالازاما...سرودهایموسرودهایم
نتظرم.استسالهزارکهمردیازنگفتهایم...نگفتهایم

هراینکه...الهیاذنمنتظرآنمیکند،زندگیرابودن
هرهاینک...بماندمیگذرداوبرسالهزارانتظارشثانیه
دبمانمیشودمجسمچشمشجلویعاشوراصحنهلحظه

رهایشلحظهیکبنیهاشمکوچهبغضکهاین...
هایششیعهودوستدارانسربرکهاین...بماندنمیکند

...بمانداستصبربهمحکومومیآورندبال

ست،امنتظراستسالهزارکهمردیازگفتهایمکمتر
میگذرد،اوبرسالهزارانتظاراینثانیههرکه

امیرالمومنینجدشتنهاییوارثکهموعودی
مازامنتظرترسالهاستاوکهایناست،علیهالسالم

همدمدنیاچاههایشایدکهثانیههاییهمهدربوده
همهامتداددرروزهااینوبودهاند،شبانهاشبغضهای

هبرادنیاتولدجشنغریبترینراهیهایش،بهچشم
تهسآندرصاحبشکهجشنی...استنشستهنظاره

گاهیجشنیم،ایندرشادیکنانهمماونیست،و
یگوشهامنتظرشچشمهایکنیم،حساینکهبدون
ارانتظبهدعایی،انتظاربهشاید.شدهحالمانگواه

...ظهوریبرایقدمی

رمنتظآدمکهدادهاندیادمانبد
وبنشیندگوشهایباید

وصلهرابغضشازپرچشمهای
گرامنتظرنگفتند.دربهبزند

دودبراثانیههابایدباشد،منتظر
هتازنفسبهنایستدوعمقدر

ایستادن،کهحتی،کردنی
بهراوصلحلقهمرواریدهای

بردخواهدیغما

دمیکشرابهارانتظارمنتظری
جانشدرعمقزمستانکه

انزمستباورکهباشد،نشسته
ازمادربزرگخاطرهتنهابرایش،
بلقسالسینشینیهایکرسی
درزمستانحضورکهنباشد،

وباشدشدهمتجلیثانیههایش
ای"نجوایوقتیمنتظریچنین
شهرکوچههایدر"االنامربیع

مهلحظهیکبهار،طعممیپیچد
هروبرنمیبنددرختجانشاز

برایمیشوددلتنگترثانیه
...بهار



تظاراننیازموردلوازمتاداشتیمسعیپیشچندیاز
در،برشماریمسادهبیانیبارااهللعجلحجتحضرت

یگردمهمبسیارتولدهایکناردرشعبانعزیزماهاین
مهدیحضرتسعادتباونورسراسرمیالدائمه،

وتبریکعرضبهانههمینبهگذراندیم،راعجلاهلل
نشریهخوانندگانتمامیخدمتراخودشادباش
مامیتبهحضرترکابدرامیدواریمومیکنیمتقدیم

هزمینونمودهعملواقعیمنتظرقالبدروظایفمان
.انشاءاهللباشیمظهورساز
وگفتیمانتظارعناصرکشفازقبلیمطالبدر

تظرمنواستانتظاردلدراعتراضاینکهبهرسیدیم
بودنوعجلاهللحجتحضرتغیبتبهنسبتواقعی
انبیحالدارداعتراضظالمانظلمفراگیریوایشان

!استدشمنیاعتراضاینمطلوبحدکهمیکنیم
منیدشدین،بادارزاویهانسانهربااینکهنهالبته
ظلمنهاتنهکهباشیمکسانیدشمنباید!خیرکنیم؛

قتحقیدر.میکنندفراگیرراآنبلکهکردهفسادو
خصومتعالمبداوضاعپدیدآورندگانپلیدباوجود
»:داریمندبهدعایازفرازیدرچنانچهباشیمداشته
کهآنکجاست«...أینوالمعتدینشوکتقاصمأین

هکآنکجاستمیشکند؟همدرراستمکارانشوکت
میکند؟ویرانرانفاقوشرکسازمانهایوبنا

نسبتآدمهاهمهبامعترضکهمیشودمشخصپس
.دمیکشدشمنیبهبعضیهاباکارشونداردمساوی

ارددتمایلکهکسیآیاکهمیشودایجادسوالیحال
کسیباجنگسروبگیردتحویلانسانهاهمهی
است؟منتظرانجزءندارد
ورهسدرکهچرا!نیستقطعاخیرکهاستاینپاسخ
قومبرایاوصافیبرشمردنباخداوند۵۴آیهمائده

کنارعلتکهمیدارندبیانروشنیبهجایگزین
درآمدنکوتاهجزنیستچیزیقبلیقومگذاشتن

سرزنشسرزنشازترسیدنوخدادشمنانبرابر
!کنندگان
رایشگمفسدانوظالمانباصلحبهتمایلبنابراین،

بدنازسرمیشودباعثحتیکهاستپلیدیبسیار
تاریخردچنانکه.کنندجدااهللصلواتپیامبرفرزندان
اینازروشنیوواضحنمونههایسعدعمربنامثال

.هستندجبرانبدونحماقت

هبونداردسازشکاریباسنخیتیهیچانتظارپس
ونمیشودختمهمداشتندشمنیونداشتندوست
...برسدهمکردندشمنیبهکاراستممکن
رارقظالمانخیمهدر!لحظهایحتینمیتواندمنتظر
شمناندبرابردرهمیشهونیستمنفعلمنتظربگیرد،
منتظردمیتواننکسانیتنهابنابراین.میایستدعدالت
...بپردازندرااعتراضهزینههایحاضرندکهباشند

برهموارهما،عزیزانقالبسالهاندیوچهلعمردر
عجلاهللمهدیحضرتظهوربرایکهبودهایمباوراین

باجزانتظاروزمینهسازیاینوباشیمزمینهساز
طلقمشروآمریکاجهانیاستکباربامبارزهودشمنی

بسیارشعارهایازکیی.نمیشودمیسراسرائیل،عالم
وراهپیماییهادراخیرسالهایکهزیباییوبجا

:استاینمیشود،فریادگردهماییها
!آمریکابانبردتسلیم،نهسازشنه

زاسالهااینطیدروداردهزینهاعتراضکهگفتیم
ی،سیاسمختلفتحریمهایتاگرفتهتحمیلیجنگ

متعددترورهایحتیو...واقتصادیدارویی،
واردهزینههاییانقالب،عرصهیفعاالنودانشمندان

ومالبادیاراینمنتظرومومنمردمکهاستشده
وکردندپرداختراهزینههااینخودآبرویوجان

هبوالهیمددولطفبهتامیکنندپرداختکماکان
خشکانیدنصدددرما»:فرمودندکه(ره)امامفرمان

درکمونیزموسرمایهداریصهیونیزم،فاسدریشههای
تعنایولطفبهگرفتیمتصمیمماهستیم،جهان

استوارپایهاینبرکهرانظامهاییبزرگخداوند
دررا(ص)اهللرسولاسالمنظاموکنیمنابودگردیدند

رتحضظهورزمینهساز؛«نماییمترویجاستکبارجهان
.باشیمعجلاهللمهدی
وانبیمقامدرگاهیکهداردشیوههاییاعتراضالبته

!فریادونالهمقامدرگاهیواستتبیین
بهیگاهومیپردازدعاقالنهدالیلذکربهگاهیمنتظر

...عاشقانهنالههای
ارفرهادوونمیماندباقیفریاددرمنتظر،اعتراضاما

.دمیافتظهورموانعبهجانومیگیرددستدرتیشه
ارددربردآفتهاییدیگری،امرهرماننداعتراضالبته
ضاعترادرمبالغهوغلومیتوانراآنمواردازیکیکه

!دانست

وغلوآمیزوضعیتنامطلوببودن،ازتصورمانیعنی
النهعجواقداماتباعثمسئلههمینکهباشدغیرواقعی

آندیگرآفت.میشوداعتراضمطلوبوجودتخریبو
اثردرکهاستمطلوبوضعبهرسیدنازناامیدی
پدیدموجودوضعدراستعدادهاوزمینههاندیدن
استمطلقمنفینگریاعتراض،دیگرآفتو.میآید

اساتاحسغلبهینشانهیومیانجامدپوچانگاریبهکه
باردداتنبلیتحلیلمیداندرکهکسی.استسطحی

راچیزهمهمطلقنگری،درهمهچیزخالصهکردن
ینااعتراض،آفاتمهممصادیقازیکی!میبیندخراب
نورانی،انقالبومقدسنظامایندراالن،کهاست

بهآمدهدستبهعظیمفرصتازقدرنشناسیبابعضیها
بتمثوجوهِفرج،انتظاروموجودوضعبهاعتراضبهانه
بهوگرفتهنادیدهرااسالمیجامعهدرجاری

.میکنندبیاعتناییفرجبرایمقدمهسازی
انقالب،معظمرهبریکهبوداخیرسالهایهمیندر

رویشهایکهنکتهاینبیانباخامنهایاهللآیت
وارهاباست،بودهآنریزشهایازبیشتربسیارانقالب
سترشگازجلوگیریومسئلهاینتبییندرسعیبارها
داندمیمعترض،منتظریک.داشتندزدهآفتباوراین
همهبااسالمیجمهوریمقدسنظامبهخدمتکه

درخدمتعینحضرت،حکومتبهنسبتفاصلهاش
راهیرااسالمیانقالباینواستواجبحضرتخیمه
.میداندنجاتساحلبهرسیدنبرای
جمهوریروزماه،فروردیندوازدهمبهانهیبهاینک

ریندفاعتقابلانتخاباینکهمیداریمبیاناسالمی،
خواهیمآنبرایجانپایتاوبودهاستماانتخاب
امامنورانیانقالباینبنیانگذارهمانطورکه.جنگید
عالماقاطعیتبادنیاتمامبهمن»:فرمودند(ره)خمینی
امدینمقابلدربخواهندجهانخواراناگرکهمیکنم
وادایستخواهیمدنیایآنانهمهمقابلدرمابایستند،

آزادهمهیانشست،نخواهیمپایازآنانتمامنابودیتا
استشهادتکهبزرگتریآزادیبهیاومیشویم
...میرسیم

با؛داریدنگهسینههادرراانقالبیتانکینهوبغض
ازروزیپیکهبدانیدوبنگریددشمنانبرخشموغضب

(۳۲۵ص،۲۰جامام،صحیفهی)«.شماستآن




