بیانصافی است بگوییم نقد نداریم

عباس مخبر مترجم گفت :نقد ادبی در کشور شرایطِ بدی ندارد و بیانصافی است که بگوییم ما در ایران نقد
نداریم و نقد در کشور ما پیشرفتی نداشته است .در یکی دو دهه اخیر پیشرفتهای زیادی در این حوزه به دست
آمده ،اما باید به هر حال آسیبشناسی هم انجام شود .هنوز هم میبینیم به جای نقد ،توهین و تحقیر میشود.

نگاه
مقام از خود ممنون:

چهار داستان کوتاه و زیبا

* مامور کنترل مواد مخدر به یک دامداری در ایالت تکزاس امریکا می
رود و به صاحب سالخورده ی آن می گوید:
باید دامداری ات را برای جلوگیری از کشت مواد مخدربازدید کنم».
دامدار ،با اشاره به بخشی از مرتع  ،می گوید:
«باشه ،ولی اونجا نرو .».مامور فریاد می زنه :آقا! من از طرف دولت
فدرال اختیار دارم ».بعد هم دستش را می برد و از جیب پشتش نشان
خود را بیرون می کشد و با افتخار نشان دامدار می دهد و اضافه می کند:
«اینو می بینی؟ این نشان به این معناست که من اجازه دارم هرجا دلم
می خواد برم..در هر منطقه یی...
بدون پرسش و پاسخ .حالی ات شد؟ می فهمی؟»
دامدار محترمانه سری تکان می دهد ،پوزش می خواهد و دنبال کارش می رود
کمی بعد ،دامدار پیر فریادهای بلند می شنود و می بیند که ماموراز
ترس گاو بزرگ وحشی که هرلحظه به او نزدیک تر می شود ،دوان
دوان فرار می کند.
به نظر می رسد که مامور راه فراری ندارد و قبل از این که به منطقه ی
امن برسد ،گرفتار شاخ گاو خواهد شد .دامدار لوازمش را پرت می کند،
باسرعت خود را به نرده ها می رساند واز ته دل فریاد می کشد »:نشان.
نشانت را نشانش بده !»
** در افسانه ای هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ
آب به دو انتهای چوبی می بست...چوب را روی شانه اش می گذاشت و
برای خانه اش آب می برد.
یکی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت .هربار که مرد
مسیر خانه اش را می پیمود نصف آب کوزه می ریخت.
مرد دو سال تمام همین کار را می کرد .کوزه سالم و نو مغرور بود که
وظیفه ای را که به خاطر انجام آن خلق شده به طورکامل انجام می دهد.
اما کوزه کهنه و ترک خورده شرمنده بود که فقط می تواندنصف وظیفه اش
را انجام دهد.
هر چند می دانست آن ترک ها حاصل سال ها کار است .کوزه پیر آنقدر
شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد تا از چاه آب بکشد
تصمیم گرفت با او حرف بزند  « :از تو معذرت می خواهم .تمام مدتی
که از من استفاده کرده ای فقط از نصف حجم من سود برده ای...فقط
نصف تشنگی کسانی را که در خانه ات منتظرند فرو نشانده ای.
مرد خندید و گفت :وقتی برمی گردیم با دقت به مسیر نگاه کن .موقع
برگشت کوزه متوجه شد که در یک سمت جاده...سمت خودش ...گل ها
و گیاهان زیبایی روییده اند.
مرد گفت :می بینی که طبیعت در سمت تو چقدر زیباتر است؟ من
همیشه می دانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این موضوع
استفاده کنم.
این طرف جاده بذر سبزیجات و گل پخش کردم و تو هم همیشه و هر
روز به آنها آب می دادی .به خانه ام گل برده ام و به بچه هایم کلم و
کاهو داده ام .اگر تو ترک نداشتی چطور می توانستی این کار را بکنی؟
***روزی یک مرد ثروتمند ،پسر بچه کوچکش را به ده برد تا به او
نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند ،چقدر فقیر هستند.
آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند .در
راه بازگشت و در پایان سفر ،مرد از پسرش پرسید :نظرت در مورد
مسافرتمان چه بود؟ پسر پاسخ داد:
عالی بود پدر! پدر پرسید آیا به زندگی آنها توجه کردی؟پسر پاسخ
داد :بله پدر! و پدر پرسید :چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟پسر کمی
اندیشید و بعد به آرامی گفت :فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و
آنها چهار تا .ما در حیاطمان یک فواره داریم و آنها رودخانه ای دارند
که نهایت ندارد.
ما در حیاطمان فانوس های تزیینی داریم و آنها ستارگان را دارند.
حیاط ما به دیوارهایش محدود می شود اما باغ آنها بی انتهاست! با
شنیدن حرفهای پسر ،زبان مرد بند آمده بود .بعد پسر بچه اضافه کرد :
متشکرم پدر ،تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم.
****امت فاکس ،نویسنده و فیلسوف معاصر ،هنگامی که برای
نخستین بار به آمریکا رفته بود برای صرف غذا به رستورانی رفت .او که
تا آن زمان ،هرگز به چنین رستورانی نرفته بود در گوشه ای به انتظار
نشست با این نیت که از او پذیرایی شود .اما هر چه لحظات بیشتری
سپری می شد ناشکیبایی او از اینکه می دید پیشخدمت ها کوچکترین
توجهی به او ندارند ،شدت گرفت .از همه بدتر اینکه مشاهده می کرد
کسانی پس از او وارد شده بودند و در مقابل بشقاب های پر از غذا
نشسته و مشغول خوردن بودند.
او با ناراحتی به مردی که بر سر میز مجاور نشسته بود نزدیک شد و
گفت« :من حدود بیست دقیقه است که در اینجا نشسته ام بدون آنکه
کسی کوچکترین توجهی به من نشان دهد .حاال می بینم شما که پنج
دقیقه پیش وارد شدید با بشقابی پر از غذا در مقابلتان اینجا نشسته اید!
موضوع چیست؟ مردم این کشور چگونه پذیرایی می شوند؟»
مرد با تعجب گفت« :ولی اینجا سلف سرویس است ».سپس به قسمت
انتهایی رستوران جایی که غذاها به مقدار فراوان چیده شده بود ،اشاره
کرد و ادامه داد« :به آنجا بروید ،یک سینی بردارید و هر چه می خواهید،
انتخاب کنید ،پول آن را بپردازید ،بعد اینجا بنشینید و آن را میل کنید!»
امت فاکس ،که قدری احساس حماقت می کرد ،دستورات مرد را پی
گرفت .اما وقتی غذا را روی میز گذاشت ناگهان به ذهنش رسید که
زندگی هم در حکم سلف سرویس است.
همه نوع رخدادها  ،فرصت ها  ،موقعیت ها  ،شادی ها  ،سرورها و غم ها
در برابر ما قرار دارد.
در حالی که اغلب ما بی حرکت به صندلی خود چسبیده ایم و آن چنان
محو این هستیم که دیگران در بشقاب خود چه دارند و دچار شگفتی شده ایم
که چرا او سهم بیشتری دارد؟ و هرگز به ذهنمان نمی رسد خیلی ساده
از جای خود برخیزیم و ببینیم چه چیزهایی فراهم است .سپس آنچه می
خواهیم برگزینیم.

فرهنگ
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دبیر سرویس :منصور محرابی فر

امام خمینی(ره):

تشکیل بسیج از بركات و الطاف جليه خداوند تعالي بود
نام بسيج يادآور خاطره عزيزترين نهاد و بزرگترين مردان
تاريخ ما است .نهادي كه به تعبير امام راحل تشكيل
آن «يقينا از بركات و الطاف جليه خداوند تعالي بود».
و «شجره طيبه و درخت تناور و پرثمري است كه
شكوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوت يقين و حديث
عشق مي دهد.
بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي
است كه پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن ،اذان رشادت
و شهادت سرداده اند .بسيج ميقات پا برهنگان و معراج
انديشه پاك اسالمي است كه تربيت يافتگان آن نام و
نشان در گمنامي و بي نشاني گرفته اند .بسيج لشكر
مخلص خدا است كه دفتر تشكيل آن را همه مجاهدان،
از اولين تا آخرين امضا نمودند».
اين واژه ها و تعبيرهاي بي نظير و ملكوتي ،اوصافي
است كه مراد و مرشد بسيجيان ،امام خميني (ره) در
آخرين پيام خود به مناسبت هفته بسيج ( )۱۳۶۷/۹/۲
صادر فرموده اند؛ امامي كه دوست و دشمن صداقت او
در گفتار و دوري اش از مداهنه و مبالغه را تصديق
كرده و مي كنند و اين همه نشان از آن دارد كه هيچ
نهادي واالتر و عزيز تر از بسيج در نگاه آن پير روشن
ضمير نبوده است.
حق هم همين است؛ به ويژه آنگاه كه دشوارترين
شب ها و روزهاي پر خطر هشت سال دفاع مقدس را به
ياد آوريم و نقش بسيج و بسيجي ها را در خلق حماسي
ترين صحنه هاي تاريخ ايران و جهان مرور كنيم.
در آن صورت است كه ما نيز همگام با رهبر سفر كرده
اين امت ،مي پرسيم« :حقيقتا اگر بخواهيم مصداق
كاملي از ايثار و خلوص و فداكاري و عشق به ذات
مقدس حق و اسالم را ارايه دهيم ،چه كسي سزاوارتر
از بسيج و بسيجيان خواهد بود؟!»
نوجوانان ،جوانان و پيران جوانمردي كه داوطلبانه و
بي هيچ ادعا روزهاي سخت جنگ را مردانه پشت سر
نهادند و بدون درخواست پاداش و سپاس ،فقط براي
اداي تكليف ،در برابر بي رحم ترين دشمنان اين آيين و
سرزمين سينه سپر كردند و البته «فمنهم من قضي نحبه
و منهم من ينتظر».
هفته بسيج فرصت خوبي براي بازخواني آن روزها و
روزهاي پس از آن است؛ روزهايي كه بسيجيان بازمانده
كه نه ،بازگشته از معراج ،نه تنها قدر نديدند و بر صدر
ننشستند ،كه گاه طعنه هم شنيدند و به حاشيه نيز رانده
شدند .اما اين فرزند و جانشين فرزانه امام بود كه بسيجي
را هميشه حاضر در ميدان مي خواست و مي خواهد.
بسيجي گرچه مرد ميدان هاي خطر و فداكاري است،
اما فقط براي آن روزها نيست .هر روز و هر هفته از آن
بسيج است و راه نجات نيز حضور جانانه آنان در ميدان.
باور بايد كرد كه تنها راه نجات كشور بازگشت به فرهنگ
بسيج و حاكميت تفكر بسيجي بر همه عرصه ها است؛
چرا كه «اگر بر كشوري نواي دل نشين تفكر بسيجي
طنين انداز شد ،چشم طمع دشمنان و جهان خواران از آن
دور خواهد شد و اال هر لحظه بايد منتظر حادثه ماند».
تكريم بسيج ،احترام به مردانگي و مروت است،
پاسداشت جوانمردي و تضمين آينده است .بسيجيان
نيازي به احترام و تجليل ما ندارند .ما هستيم كه به آنان
و به حضور فعالشان براي هميشه نيازمنديم .جنگ آزمون
خوبي براي جدا شدن صف مدعيان و مردان حقيقت
بود .شعار امروز اگر پشتوانه و سابقه اي در ديروز نداشته
است ،بسان همه شعارها است و نيازمند امتحان در روز
مبادا.
خدا را سپاس كه رويش هاي بسيج همچنان پر ثمر و
بركت خيز است ،اما مباد كه نام آوران روزهاي سخت از
ياد بروند و در گرد و خاك بازي هاي روزگار ديده نشوند؛
چه رسد به آنكه خداي ناكرده كم لطفي و جفا ببينند.
امام در پايان همان پيام فرمودند «:من دست يكايك
شما پيشگامان رهايي را مي بوسم و مي دانم كه اگر
مسوولين نظام اسالمي از شما غافل شوند به آتش دوزخ
الهي خواهند سوخت».
تشكيل بسيج مستضعفين ،ارتش بيست ميليوني به
فرمان امام خميني(ره) هوشياري و درايت بي نظير
حضرت امام خميني(ره) از جمله اساسي ترين عوامل
در جهت خنثي سازي توطئه ها به حساب مي آيد که
به برکت اين دورانديشي و هدايت انقالب در مسير

اصلي خود ،زمينه انقالب دوم فراهم آمد و با سقوط النه
جاسوسي امريکا در تهران و برمالشدن ماهيت سلطه جو
و تجاوزکارانه امريکا ،شيطان بزرگ با ضربه اي سخت و
جبران ناپذير روبرو شد.
اسناد بدست آمده از النه جاسوسي و اظهارات صريح
حکام امريکايي مردم و رهبران کشور و به ويژه حضرت
امام را با اين حقيقت آشکار مواجه ساخت که احتمال
مداخله نظامي امريکا و هجوم وي به جمهوري اسالمي،
امري بعيد و غيرممکن نبوده و با توجه به سوابق اين
کشور در جهان لزوم آمادگي مردم جهت مقابله و
رويارويي را در کوتاهترين زمان ممکن آشکار مي ساخت.
بر اين اساس امام امت در پنجم آذرماه سال  ،58يعني در
مدتي کمتر از يک ماه بعد از انقالب دوم ،فرمان تاريخي
تشکيل بسيج را صادر فرمودند:
يک مملکت بعد از چند سالي که بيست ميليون جوان
دارد بايد بيست ميليون تفنگدار داشته باشد و بيست
ميليون ارتش داشته باشد و يک چنين مملکتي آسيب
پذير نيست و مردم دلسوخته و مسلمان پاکباخته که دل
در گرو عشق به انقالب و هدفهاي واالي آن داشتند،
با آمادگي و قصد و اراده خلل ناپذير جهت پاسداري
از دستاوردهاي انقالب گروههاي مقاومت مردمي را
درپايگاههاي بسيج و در آن زمان در مساجد سراسر
کشور تشکيل دادند.
اولين تجربه آنها به صورت عملي ياري رساندن به سپاه
و کميته در قالب رويارويي با ضدانقالب و خنثي سازي
توطئه هاي آنها بود و از اين راه نقش موثري در خدمت
به انقالب و اهداف الهي آن هم نشان دادند.
با هجوم و تجاوز ارتش عراق به کشور اسالميمان در
شهريور  59اين اعتقاد که يک سازماندهي جهت تشکيل
بهتر نيروهاي مردمي به وجود آيد ،قوت گرفت و از آن
پس نيروهاي مردمي صاحبان اصلي انقالب اسالمي
جهت حضور گسترده در جبهه گروه گروه به بسيج ملحق
گرديدند و عمليات هايي چون طريق القدس ،حصر
آبادان ،فتح المبين ،ثامن االئمه و الفجر  ، 8کربالي  5و
 ....از دستاوردهاي عظيم اين تشکل الهي بود.
اگر امروز توفيق اين را داشته ايم که کشور اسالميمان
و ملت سلحشور آن را از گزند نابکاران و نااهالن تاريخ
حفظ کنيم به يمن حضور گسترده بسيج بوده و الغير.
چنان که رهبر فقيد انقالب اسالمي حضرت امام(قدس
سره) فرمودند:
رحمت و برکات خداوند بر بسيج مستضعفان که به حق
پشتوانه انقالب است.
انقالب اسالمي در آن اوضاع بحراني ناشي از
دگرگوني ها و تغيير و تحوالت آن زمان ،هيچ گونه،
آمادگي الزم را براي مقابله با متجاوزان بعثي نداشت.
ارتش جمهوري اسالمي ايران كه با حمايت امام
خميني(رحمة اهلل عليه) توانسته بود جايگاه خود را پيدا
نمايد ،در حال خودسازي و تثبيت نظم و انضباط بود.
سپاه پاسداران هم كه نهادي نوپا و براي حفظ امنيت
شهرها به وجود آمده بود ،فاقد هرگونه تجهيزات الزم و
تجربه كافي براي مقابله با تجاوز خارجي بود.
از آن سو دشمن هم با ارتشي تا بن دندان مسلح و
برخوردار از پشتيباني قدرت هاي استعمارگر ،كشور را
مورد هجوم قرار داد .در اين اثنا بود كه نقش بسيج

مثنوی ،شاهکار دیگر مولوی ،با حکایت یک نی آغاز
میشود .نیای که تا حدی نماد روح آدمیست و نوای
انسان از
طنین دردیست پنهان ،درد دل هر
غمبار آن
ِ
ِ
اصل خویش دورماندهای.
ِ
موالنا وجه تراژیک زیست آدمی در این جهان را «فراق»
میداند .ما همه روزگاری جزیی از «دریای مستور امر
الوهی» بودهایم؛ اما اکنون قطر ه کوچک وجود ما دور از
جهان وهمآلود افتاده است .از نظر
بیابان این
آن دریا در
ِ
ِ
زندگی اصیل ،آن است که متصل به امر الوهی
مولوی
ِ
باشد؛ از این رو زندگی ما تا زمانی که “جدا از اصل
خویش” است ،اصیل نیست.
نوای نی به طرز شورانگیزی غمبار است .غمبار است،
چون از “جداییها شکایت میکند” و شورانگیز است،
چون شرح اشتیاق عمیق به وصال مجدد محبوب است .از
دیدگاه موالنا حس پریشانی همواره در ژرفای روح آدمی
حضور دارد و روح ما در این جهان هرگز آرام نخواهد بود؛
چه ،همواره نوعی «درد فراق» را تجربه میکند .از این رو،
شکایت نی ،آوای غمانگیز روح ماست وقتی به یاد منزلگه
ن و گذشتههای خوشش میافتد .از نظرگاه موالنا
راستی 
زندگی غیر اصیل ،یعنی زندگی آمیخته با فراق ،سرشار از
دو حس قویست -1:تشویش  -2ماللت .دلیلاش ساده
است :هنگامی که قطر ه روح انسان دیگر بخشی از آن
دریا نباشد در معرض نیستی قرار میگیرد .یک قطر ه تنها
در مقابل تابش آفتاب به طرفهالعینی بخار و با وزش باد،
در اندک لحظهای خشک میشود .زندگی فراقآمیز هم،
همواره در آستانه نابودیست و همین تهدی ِد همیشگی
منشأ تشویش آدمیست.
از نظر مولوی آدمی برای غلب ه حقیقی بر در ِد تشویش و
ماللت در زندگیاش تنها یک راه دارد :رسیدن به زندگی
اصیل ،پیدا کردن راهی به سوی آن منزل ازلی و دوباره به
دریا پیوستن؛ چنین سفریست که آرامش و شادی حقیقی
را برای روح ما به ارمغان میآورد.
این «خود» ،برای مولوی همان وجود از خدا جدا

ی مهم دارد :نخست آن
شد ه آدمیست و دو ویژگ 
که این «خود» از منظر اخالقی منشأ خودخواهی و
خودپرستیست .شخصی که وجودش پیرامون خودش
میتند تنها به دنبال منفعت شخصیست و کمتر بهایی
برای دیگران قائل است .ویژگی دوم و مهمتر این که
مقابل «دیگران» تعریف میکند.
این «خود» خودش را در
ِ
بنابراین «خود» از جنس مرز است؛ حدیست که خویشتن
را از وجودهای دیگر تمیز میدهد .حد و مرز ،دوری و
فاصله میآفرینند و اینها «خود» را از مرتب ه وحدت به
مرتبه فراق تنزل میدهند .به همین دلیل است که مولوی
این «خود» را اُ ّم الخبائث مینامد و آن را منشأ اصلی
تشویش و ماللت میشمارد.
از دیدگاه مولوی تنها راه چنین تغییر و تبدیلی راه عشق
است .مولوی عشق را “طبیب جمله علتهای ما” مینامد
و مهمتر از آن« ،عشق» را عالج خودبینی و تکبر ،که در
نگاه او منشأ تمام بدیها هستند ،میداند .او قوی ًا ما را به
عاشق شدن ترغیب میکند:
عمر که بیعشق رفت ،هیچ حسابش مگیر
آب حیات است عشق ،در دل و جانش پریر
ِ
ماهى بىآب دان
هر که به جز عاشقان
ِ
مرده و پژمرده است گر چه بود او وزیر
دیوان کبیر ۱۰-۱۱۹۰۹
بترین مرگها بیعشقی است
بر چه میلرزد صدف؟ بر گوهرش
دیوان کبیر ۱۳۲۹۷
هر که را نبض عشق مینجهد
گر فالطون بود تواَش خر گیر
دیوان کبیر ۱۲۳۳۰
دیوان کبیر
اما چرا عشق “طبیب جمله علتهای ما” است؟ از نظر
موالنا قدرت جادویی عشق ،توانایی آن در تغییر حدود و
مرزهای «خود» است .از دیدگاه او گوهر عشق «قربانی
شدن» و جانبازیست .عاشق حقیقی کسیست که

بسیج؛ دیروز امروز

بسیج لشگر مخلص خداست كه دفتر تشكیل آن را همه
مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند.امام خمینی
پنجم آذر ماه سال روز تشكیل نهاد بسیج به فرمان
حضرت امام خمینی (ره) است و همین ایام بهانه ای
شد تا بار دیگر نظری بیندازیم به نقش مسؤولیت های
سنگین این نهاد كه محدوده آن را همه كسانی تشكیل
می دهند كه دل در گرو تحقق اهداف و آرمان های
بلند امام راحل(ره) و عملی شدن شعارهای نجات بخش
انقالب اسالمی دارند و در هر زمان با درك شرایط و
موقعیت انقالب و كشور از هیچ گونه خدمت و یاری
رسانی به نظام و كشور دریغ نمی ورزند.

تاریخچه و پیدایش بسیج

به عنوان يك نيروي جوشيده از متن مردم انقالبي ،در
صحنه دفاع مقدس ظهور پيدا كرد.
در طول هشت سال دفاع ،بسيج آن چنان درخشيد كه
دشمنان اعتراف كردند كه ‹قدرتي در بسيج نهفته است
كه مي تواند با يكايك ارتش هاي كالسيك جهاني
مقابله كند› .بسيج عالوه بر حضور در خط مقدم نبرد
وظيفه جذب ،آموزش و سازماندهي نيروهاي مردمي
و اعزام آنها را به جبهه هاي نبرد برعهده داشت و در
اين مدت توانست جميعت مؤمن و صاحب ارزشي را از
امت حزب اهلل ،در درون خود بپروراند و پايه ريزي ارتش
مردمي را دنبال كند و سرانجام پس از هشت سال دفاع
مقدس ،بسيجيان مظلوم و سلحشور جبهه هاي توحيد
به همراه امت شهيدپرور ،از اين آزمايش الهي سربلند و
پيروز بيرون آمدند(.حكاياتي از جبهه)
امام راحل اين چهره هاي مظلوم را به شايستگي تمام به
تصوير كشيدند و فرمود:
شما آئينه مجسم مظلوميت ها و رشادت هاي اين
ملت بزرگ ،در صحنه نبرد و تاريخ مصور انقالبيد .شما
فرزندان دفاع مقدس و پرچمداران عزت مسلمين و سپر
حوادث اين كشوريد.

شركت خواهران در بسيج

جهاد در مكتب اسالم از فروع دين و از واجباتي است كه
استواري دين به آن بستگي دارد ،زيرا اسباب سربلندي
اعتال و كمال و استقالل جامعه مسلمانان مي شود و آن
را در برابر ديگر ملل و دشمن متجاوز آبرو و عزت مي بخشد.
لذا به سبب آنكه دفاع در هر جامعه اسالمي حالت وجوب
همگاني دارد ،و چون مقدمه واجب نيز واجب مي گردد و
بايد مسلمانان اعم از زن و مرد براي ايجاد زمينه آموزش
و حفظ توانايي هاي دفاعي كه خود مقدمه است ،كوشش
نمايند.
به اين ترتيب بر زنان مسلمان نيز واجب است تا در
جهات گوناگون ،از جمله رزمي ،نظامي براي مقابله با
دشمن مهاجم به كشور اسالمي ،آماده دفاع باشند.
بر همين مبنا آموزش نظامي خواهران نيز در بسيج آغاز
شد و عالوه بر آن با فرموده هاي امام خميني(ره) در
سالروز والدت حضرت زهرا سالم اهلل عليها نكات مبهم
آن نيز تبيين گرديد.
ايشان فرمودند:
‹حضرت زهرا سالم اهلل عليها مجاهده و مخاطبه با
حكومتهاي وقت داشت و آنها را محاكمه مي كرده اند،
شما بايد از ايشان تبعيت كرده و به او اقتدا كنيد تا در روز
زن وارد شويد و اگر بپذيريد ،هم بايد در ميدان تحصيل
و علم و هم در ميدان دفاع از اسالم مجاهده نماييد ،كه
دفاع از اسالم از مهماتي است كه بر هر مرد و زن و هر
كوچك و بزرگي است .البته در آن محيطي كه شما تعليم
نظام مي بينيد بايد محيط آزاد و صحيح و همه جهات
عفاف محفوظ گردد›.
مركز بسيج خواهران مأموريت جذب ،آموزش و
سازماندهي بانوان كشور را بر عهده دارد و تاكنون
توانسته است در امر آموزش خواهران در زمينه هاي
نظامي امدادگري ،عقيدتي ،سياسي و سوادآموزي،
خدمات و اقدامات مؤثري انجام دهد.

از دیدگاه امام(ره) تاریخ و سابقه بسیج به بیداری قوم
بنی اسراییل و قیام آن قوم بر ضد ظلم فرعونی به فرمان
حضرت موسی علیه السالم و بسیج اصحاب پا برهنه
و فقیر صفه در برابر ظلم و غارت اشراف بت پرست
مكه ،به دعوت رسول اكرم (ص) و نیز اهتمام ائمه
اطهار علیهم السالم كه نگرش الهی داشتند و به تشویق
مردم به هم پیمانی برای حل مسائل سیاسی و كاهش
گرفتاری مسلمین باز می گردد.

مأموریت های بسیج

مهم ترین مأموریت های بسیج را در حال حاضر می توان
بدین شرح خالصه كرد:

مقابله با استكبار

در رأس مأموریت های بسیج و ستیز با جهانخواران و به
ویژه دشمن اصلی این انقالب ،امریكاست.
در یكی از پیام های امام(ره) به مناسب هفته بسیج در
تاریخ  2آذر  1367می خوانیم:
«من مجدداً به همه ملت بزرگوار ایران و مسؤوالن
عرض می كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگ ترین
ساده اندیشی این است كه تصور كنیم جهانخواران
خصوص ًا امریكا و شوروی از ما و اسالم عزیز دست
برداشته اند؛ لحظه ای نباید از كید دشمنان غافل بمانیم.
در نهاد و سرشت امریكا كینه و دشمنی با اسالم ناب
محمدی  -صلی اهلل علیه و آله و سلم  -موج می زند.

قیام در مقابل انحرافات

اكنون كه به حمداهلل تعالی دانشگاه از چنگال جنایت
كاران خارج شده و بر ملت و دولت جمهوری اسالمی
است ،در همه اعصار كه نگذارند عناصر فاسد دارای
مكتب های انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانش
سراها و دانشگاه ها و سایر مراكز تعلیم و تربیت نفوذ
كنند و از قدم اول جلوگیری نمایند تا مشكل پیش نیاید
و اختیار از دست نرود و وصیت اینجانب به جوانان عزیز
دانشگاه ها و دبیرستان ها آن است كه خودشان شجاعانه
در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقالل و آزادی خود
و كشور و ملت خودشان مصون باشد».

مسؤولیت های بسیج

با توجه به جایگاه بسیار حساس بسیج در نشان دادن
چهره نظام جمهوری اسالمی و ایجاد جاذبه در درون
جامعه برای مشاركت و جذب هر چه بیشتر جوانان و
نوجوانان به سمت الگوهای سازنده مبتنی بر هویت
ملی  -مذهبی از دیدگاه مقام معظم رهبری ،بسیج و
بسیجی مسؤولیتی سنگین را به عهده داشت و توانست
یك ارتش معنوی مردمی را پایه ریزی كند.
پانوشت ها:
 .1صحیفه نور ،جلد  ،21ص
 1 8 ،192 ،195و19
 2و  .3صحیفه نور ،ج  ،14ص  .475ج  ،6ص .175
 .4بیانات امام (ره) در جمع اعضای هیات نمایندگی عالی
رتبه روحانی عربستان .58/2/1
.5صحیفه امام جلد  ،21ص .67/9/2 ،54
.7صحیفه امام ،جلد  ،15ص .232
.9صحیفه امام ،ج  ،21ص .196

موالنا نابغه بیاد ماندنی در صحیفه تاریخ ادب و عرفان
پایکوبان جان بر معشوق میافشاند .انسان به محض
آن که عشق را تجربه کند شیو ه زیستناش به کلی
دگرگون میشود .آدمی قبل از این که عاشق شود ،دانسته
یا نادانسته ،خودش را مرکز جهان میپندارد ،اما به محض
این که عاشق میشود ساختار «خود»اش متحول میشود.
برای تشکیل پیوند عشق ،باید در مقابل دیگری گشاده بود
و در صورت لزوم خود را برای محبوب فدا نمود .و همین
گشایش و گشودگی مرزهای «خود» آدمی را دگرگون
میکند و مرکز وجود آدمی را از «خود» به «معشوق»
“مرگ
تغییر میدهد .مولوی گاهی اوقات این تغییر را
ِ
پیش از مرگ” یا “مرگ در نور” مینامد .از راه عشق است
که انسان مجال گسستن از خود و پیوستن به معشوق
را مییابد.
از این رو ،عشق ،نه تنها بزرگ آموزگار نوعدوستی و
دیگردوستیست ،بلکه مرزهای «خودِ» آدمی را جابجا
میکند و به او فرصت منحصر به فردی برای تجرب ه امر
قدسی از دریچ ه وجود معشوق اعطا میکند.
به همین دلیل است که مولوی از ما دعوت میکند از
مرزهای این دین و آن دین بگذریم و خودمان را وقف
«مذهب عشق» کنیم .برای موالنا «مذهب عشق» به
معنای نفی این دین و آن دین نیست ،بلکه مرتب ه باالتری
از معنویت است .این ایده عمیق ًا ریشه در تجرب ه شخصی
مولوی از عشق دارد .قبل از مالقات با شمس ،مولوی مر ِد
دین بود .برای مر ِد دین ،دین مرکز جهان معنویت است
و رستگاری تنها از راه یک دین خاص امکانپذیر است؛
اما پس از مالقات با شمس ،مولوی مرد خدا شد و برای
مرد خدا ،هیچ تفاوت بنیادینی میان این دین و آن دین ،تا
زمانی که انسان را به سوی خدا رهنموناند ،وجود ندارد.
تجرب ه شخصی موالنا از عشق نقط ه عطفی در خداشناسی
او بود ،نوعی «انقالب کوپرنیکی» .برای مر ِد خدا ،این
خداست که مرکز جهان معنویت است ،نه این دین و آن
دین خاص و ْ
هدف مواجهه با خداوند است ورای هر پرده
حجاب دین .به همین دلیل است که موالنا
و حجابی ،حتی
ِ

خودش را پیرو مذهب عشق مینامد:
دین من از عشق زنده بودن است
زندگى زین جان و تن ننگ من است
مثنوی ،دفتر ششم۴۰۵۹ ،
ملت عشق از همه دینها جداست
عاشقان را ملت و مذهب خداست
مثنوی ،دفتر دوم۱۷۶۰ ،
موالنا هم مانند افالطون عشق را پاسخی به زیبایی
میداند .عاشق باید به تمام انواع زیبایی در این جهان
مذهب او نگریستن به
حساس باشد .مولوی میگوید در
ِ
این کتاب و آن کتاب برای شناخت خدا کار بیهودهای
است؛ برای شناخت خداوند باید در زیبایی معشوق
نگریست:
عاشقان را شد مد ّرس حسن دوست
دفتر و درس و سبقشان روی اوست
مثنوی ،دفتر سوم۳۸۴۷ ،
بخش عشق ،فراخی و گشادگیای که عشق به
زیبایی الهام ِ
ِ
ارمغان میآورد و همچنین دورنمای اتحاد دوباره با معشوق،
مؤلفههای مذهب عشق موالنا هستند که درد فراق را درمان
و به روح آدمی کمک میکنند تا بر حس همیشگی تشویش
گرفتاری آدمی
تراژدی
و ماللت غلبه کند .پاسخ مولوی به
ِ
ِ
در این جهان ،چیزی جز همان پیام عالمگیر عشق نیست:
دوست داشتن و دوست داشته شدن.
از نظرموالنا اگر کسی به راز و رمز عشق آگاه شود به رموز
حضرت حق آگاه می شود:
عاشقـــی پیــــداست از زاری دل
نیســت بیــماری چو بیماری دل
علت عاشق ز عــلت ها جـــداست
عشق اسطرالب اســـرار خداست
عاشقی گر زین سر و گر زان سر است
عاقبت مــا را بدان سر رهبر است
هر چه گویم عشق را شرح و بیـــان
چون به عشق آیم خجل باشم از آن

حدیث
بیست حدیث گهربار از
حضرت زین العابدین(ع)

َ - 1
حسینَ ،ز ْی ُن الْعابدین َعلَ ْی ِه
قال ا ْالما ُم َعلی ُ
بن الْ َ
السال ُم :سه حالت و خصلت در هر یك از مؤمنین باشد در
َّ
پناه خداوند خواهد بود و روز قیامت در سایه رحمت عرش
الهی میباشد و از سختیها و شداید محشر در امان است.
ا ّول آن كه به مردم چیزی را دهد كه از آنان برای خویش
میخواهد (آنچه برای خود میپسندد را به آنان عطا كند).
د ّوم آن قدم از قدم برندارد تا آنكه بداند آن حركتش در راه
اطاعت خداست یا معصیت و نافرمانی او
س ّوم از برادر مومن خود (به عیبی كه در خود نیز دارد )
عیب جویی نكند تا آنكه آن عیب را از خودش دور سارد

 - 2سه چیز موجب نجات انسان مومن خواهد بود:
نگهداری زبانش از حرف زدن درباره مردم غیبت آنان،
مشغول شدنش به خویشتن با كارهاییكه برای آخرت
و دنیایش مفید باشد .و بسیار گریستن بر اشتباهاتش.

 - 3چهار خصلت است كه در هركس باشد ،ایمانش
كامل ،گناهانش بخشوده خواهد بود ،و در حالتی خداوند
رامالقات میكند كه از او راضی و خوشنود است:
 - 1تقوای الهی با كارهایی كه برای مردم به به دوش میكشد.
 - 2راست گوئی و صداقت با مردم .
 - 3حیا و پاكدامنی نسبت به تمام زشتیهای در پیشگاه
خدا و مردم.
 - 4خوش اخالقی و خوش برخوردی با خانوادهی خود.

 - 4ای فرزند آدم ،همیشه در عافیت و خیر خواهی بود
مادامی كه از درون خود پند دهندهای داشته باشی و
محاسبه(نفس) از كارهای مهمت باشد و ترس از (عاقبت
امور) سرلوحهات گردد.

 - 5حقّی كه شكم بر تو دارد این است كه آن را ظرف
چیزهای حرام  -چه كم و چه زیاد  -قرار ندهی و (نیز) در
چیزهای حالل میانهروی كنی.

 - 6كسی كه مشتاق بهشت باشد در انجام كارهای
نیك ،سرعت مینماید و شهوات را زیر پا میگذارد و
هركس از آتش جهنم هراسناك باشد به درگاه خداوند
از گناهانش توبه میكند و از گناهان و چیزهای حرام
روی برمیگرداند.

 - 7دست نیاز به سوی مردم دراز كردن ،سبب ذلّت و
خواری در زندگی و در معاشرت خواهد بود .و نیز موجب
از بین رفتن حیا و كاهش وقار خواهد گشت .و همین خود
فقر بالفعل است(كه گریبانگیر شخص شده) و (اما) كم
بودن نیازمندیها از مردم خود غنا و توانمندی بالفعل است
(كه شخص به آن آراسته است).

- 8تمام سعادت و خوشبختی ،حفظ (و كنترل اعضا
و جوارح خود از هرگونه بدی) از سوی خویش است.

 - 9در این دنیا سرور مردم ،سخاوتمندان هستند؛ و
سید و سرور مردم ،پرهیزكاران خواهند بود.
در قیامت ّ

 - 10هركس برای (رضا و خوشنودی) خداوند ازدواج
نماید و با خویشان خود صله رحم نماید ،خداوند او را در
قیامتمفتخر و سربلند میگرداند.

 - 11با فضیلتترین و مهمترین مجاهدتها ،عفت شكم
و عورت است (از چیزهای حرام و شبههناك).

 - 12هركس به دیدار دوست و برادر خود برود و
برای رضای خداوند او را زیارت نماید به امید آن كه
به وعدههایالهی برسد ،هفتاد هزار فرشته او را همراه
و مشایعت خواهند كرد ،و نیز هاتفی از پشت سر ندایش
در دهد كه بهشت گوارایت با د كه از آلودگیها پاك
شدی  .پس چون با دوست و برادر خود دست دهد و
مصافحه كند رحمت فرایش خواهد گرفت.

 - 13چنانچه شخصی از سویی تو را بدگویی كند ،و
سپس برگردد و از سوی دیگر پوزش طلبد ،عذرخواهی
و پوزش او را پذیرا باش.

تعجب دارم از كسی كه به خاطر ضررهای غذا
ّ - 14
نسبت به ( تشخیص خوب و بد ) خوراكش  اهتمام
میورزد  ،چگونه نسبت به گناهان به خاطر زشتی و
اهمیت نمیدهد.
زیانش ّ

 - 15هركس مؤمن گرسنهای را طعام دهد خداوند او
را از میوههای بهشت اطعام مینماید ،و هر كه تشنهای
را آب دهد خداوند از چشمه گوارای بهشتی سیرابش
میگرداند ،و هركس مومن برهنهای را لباس بپوشاند
خداوند او را از لباس سبز بهشتی خواهد پوشاند.

 - 16به وسیله عقل ناقص و نظریههای باطل ،و قیاس های
فاسد و بی اساس نمیتوان به دین خدا دست یافت؛
تنها وسیله رسیدن به دین واقعی ،تسلیم محض
میباشد؛ پس هركس تسلیم ما اهل بیت باشد (از هر
انحرافی) در امان است و هر كه به وسیله ما هدایت یابد
خوشبختخواهد بود .و شخصی كه با قیاس و نظریات
شخصی خود بخواهد دین را دریابد ،هالك میگردد.

 - 17دنیا همچون نیمه خواب (چرت) است و آخرت بیداری
میباشد و ما در این میان این دو در خواب پریشانیم.

 - 18از سعادت مرد آن است كه در شهر خود كسب
و تجارت نماید و معاشرینش افرادی صالح و نیكوكار
باشند ،و نیز دارای فرزندانی باشد كه با آنان یاری گردد
و كمك حال او باشند.

 - 19آیههای قرآن ،هر كدام آن ،خزینه علوم (خداوند)
است ،هر گاه خزینهای باز میشود شایسته است كه خوب
در آن بنگری.
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مكرمه ختم كند نمیمیرد
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ّ
مگر آن كه حضرت رسول ّ
الل و نیز جایگاه خود را در
بهشت رؤیت مینماید.

