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را  ویژگی های شخصی خاص خودش  دبیرستانم،  ادبیات دوران  معلم  آقای مرادی، 
داشت. همیشه با آن عینک ته استکانِی قدیمی اش با اقتدار زیاد، درحالی که کتاب های 
قدیمی و پاره پورهاش را در دستانش محکم گرفته بود وارد کالس می شد، سریع پشت 
میزش می رفت، کتاب ها را به جای میز بر روی صندلی معلم قرار می داد و خودش هم در 
وسط تخته می ایستاد و شروع به درس دادن می کرد. اما قبل از هر چیز، کالس خود را 
با خواندن شعری آغاز می کرد. معموال هم انتخابش شعرهایی حماسی و در وصف وطن 

بود. چه عشق به آن، و چه پاسداری از آن.
دیگر این روال برای ما عادت شده بود. دو روز در هفته این اتفاق را تجربه می کردیم و 
ساده از آن می گذشتیم. اما آن روز، قدری با روزهای قبل از آن فرق داشت. آقای مرادی 
همیشه این نوع اشعار را با صدای بلند و محکم می خواند. اما این بار، وقتی به قسمت 
»وطن! ای مادر مهربان من« رسید صدایش لرزید و کمی هم تن صدایش پایین آمد. 
عینکش را برداشت، نگاهی به ما کرد و گفت: »وطن! وطن! وطن! همه این شعرها رو 
بذارید کنار بچه ها. کسی ... کسی می تونه برای من یه تعریف ساده از وطن بگه؟ اصال 

وطن چیه؟ وطن کجاست؟«
محمد حیدری از ته کالس دستش را بلند کرد و گفت: »آقا اجازه؟ آغوش اونی که 

عاشقانه دوستش داری.«
محمد پسر بانمکی بود. ولی خب، بد جایی از این خصوصیت استفاده کرد. جوابش 
آن جوابی که آقای مرادی می خواست نبود و پس از دقایقی، درحالی که در وطن آقای 
مرادی از شدت خفگی دست و پا می زد، توانستیم جانش را نجات دهیم و خدا را شکر 

آقای مرادی هم تنها به احضار والدین او رضایت داد.
هرچند صحبت های معلم با آن اتفاقات در نطفه خفه و پرونده اش در کالس بسته شد، 
اما با این حال ذهن من را حتی تا همین االن هم درگیر خودش کرده. چه فرقی می کند 
وطن مادر باشد یا آغوش کسی که دوستش داری؟ بخواهد به راز شعر حافظ تشبیه شود 
یا باران بهاری. همه این ها یک حس خوب را به آدم منتقل می کنند. این ها چیزهایی 

نیستند که باعث رنجیدن انسان یا دوری جستن از آن ها بشود.
حال اگر بیاییم و براساس حرف و نظر افراد، چه گذشته و چه حال، کشور را وطن خطاب 
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وطنم پاره تنـــم
حسین سروش
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کنیم، چرا با بردن نامش این همه بغض و ناراحتی باید برایمان تداعی شود؟ شاید حال 
دل مادرمان هم خوب نیست. شاید دلتنگ فرزندانی است که دیگر کنار او نیستند. شاید 
ناراحت از وضع آن هایی است که روز و شب برایشان تماما سیاه و تار است. آن هایی که 
نه بارقه ای از امید در زندگیشان می بینند و نه تاثیر مثبتی در روند آن. شاید هم دلگیر آن 
دسته از افرادی است که مسبب آزار و اذیت دیگر فرزندانش هستند. ظلم را می بیند، اما 

نمی تواند کاری برایشان انجام دهد. 
وطن، جایی برای ناامیدی نیست. وطن محل عشق و زندگی است. پس چه عواملی 
باعث نفرت پراکنی برخی از افراد می شود؟ چه چیزی باعث این همه چند دستگی شده 

است؟
وقتی از بابت این موارد و امثالهم، آرامشی روحی وجود نداشته باشد، چگونه می توانیم 

به زندگی عادی خود بپردازیم؟
دغدغه ها و گالیه ها زیاد است. هنوز نمی دانم راه کار چیست. تنها دلم می خواهد مثل 
بچگی هایم، کنار مادرم بنشینم و او مرا در آغوش گیرد و من از دغدغه های زندگی ام 

برایش صحبت کنم.
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در آیات مختلف قرآن کریم، مکررا مسئله »بیرون راندن از وطن« به عنوان یک ضد 
ارزش معرفی می گردد. از جمله آیاتی که به وضوح این مسئله را تبیین می فرماید 
ذیَن قاَتُلوُکْم فی الّدیِن  ما َیْنهاُکُم اللُه َعِن الَّ آیه9 سوره ممتحنه است که می فرماید: » ِإنَّ
ُهْم َفأُولِئَک ُهُم  ْوُهْم َو َمْن َیَتَولَّ ْن َتَولَّ

َ
ْخَرُجوُکْم ِمْن ِدیاِرُکْم َو ظاَهُروا َعلی ِاخراِجُکْم أ

َ
َو أ

الّظاِلُموَن« )خداوند تنها شما را از دوستی کسانی نهی می کند که در امر دین، با شما 
پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند، یا به بیرون راندن شما کمک کردند، 
)نهیتان می کند( از این که با آنها دوستی کنید. و هر کس آنها را دوست دارد، ظالم و 

ستمگر است(.
این آیه شریفه و مانند آن ُمبّین این مسئله است که»وطن« در فرهنگ اسالمی دارای 

ارزش است.
رابطه حب وطن و ایمان

حّب و عالقه به زادگاه و وطن مسئله ای است که خداوند متعال درفطرت و سرشت 
انسان ها قرار داده است؛ هر چند این طبیعت در انسان ها متفاوت است» َو َقْد َخَلَقُکْم 
ِقْم 

َ
ْطوارًا« .دین اسالم که کامل ترین برنامه از سوی خداست؛ دین فطرت است:» َفأ

َ
أ

اَس َعَلْیَها«. فلذاست که می بینیم این عالقه  ِتي َفَطَر الَنّ ِه اَلّ یِن َحِنیًفا ِفْطَرَت الَلّ َوْجَهَك ِللِدّ
فطری انسان به زادگاه و وطن مورد توجه و تایید اسالم است. اسالم وطن را ارزشمند، و 
میهن دوستی را امری مقدس می شمارد. و در قول مشهوری که از حضرت رسول)ص( 

نقل شده»حب الوطن من االیمان«.
این روایت و مانند آن، مبّین رابطة ایمان و محّل سکونت انسان است. رابطة وطن با ایمان 
شخص این است که هرگاه وطن به گونه اي باشد که ایمان شخص طلب مي کند، مهر 

ورزیدن به چنین وطني، بي شك جزو ایمان و از آثار آن مي باشد.1  
حدیثی  در  که  آنجا  بود.  خواهد  دین  حامی  متقابال  نیز  وطن  به  عالقه  اینکه  کما 
َرِت الُبلداُن ِبُحِبّ األوطاِن« )شهرها با وطن دوستی  امیرالمومنین)ع( می فرمایند:» ُعمِّ

بررسی وطن و جایگاه وطن دوستی در اسالم

وطن در آغوش ایمان
علی محمد اسماعیلی
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آباد می گردند(. بی گمان باالتر از هر عمران و آبادی مادی، باالترین عمران ها، رشد ایمان 
در شهرها، و اعتالی فرهنگ خداپرستی و عدالت جویی و حق طلبی در وطن هاست. 
بنابراین تشویق اسالم بر عالقه به وطن، منجر به این است که انسان مسلمان حتی 
درصورتی که محل سکونت و وطنش، سرزمین کفر و طاغوت و بی عدالتی باشد؛ برای 
عمران مادی و معنوی آن بکوشد و میهن خود را از خرابات کفر و ظلم به عمران ایمان و 

عدالت برساند.
این مسئله در جریان انقالب اسالمی کشور عزیزمان نیز مشهود است؛ عالقه مردمان 
مومن و حق طلب به کشورشان، منجر به آن شد، تا زیر پرچم حضرت امام)ره( همت بر 
نجات کشور از حکومت جور طاغوتی گمارده و ایران را زیر پرچم اسالم به عمران مادی 
و معنوی برسانند. این مسئله در کالم امام راحل)ره( نیز مشهود است:»اسالم....وطن 
را-آنجایی که زادگاه است- احترام می گذارد«.2 »من همیشه در فکر ایران، و در فکر 

وطن خودم –قم- بوده ام«.3
وطنم! ننمایی 

پس اینک روشن شد که حب وطن در اسالم ارزشمند است؛ اما نکته ای که باید به آن 
توجه داشت آن است که وطن و وطن دوستی نیز ارزشی تحت لوای اسالم است. فلذا 
آن زمانی که اسالم حکم به ترک وطن، هجرت و جدایی از زادگاه می دهد، این عالقه به 
وطن نباید در مقابل اطاعت از فرمان الهی قرار گیرد. قرآن کریم صریحا کسانی را که از 
دستور هجرت از وطن اطاعت نکرده اند توبیخ فرموده و آنان را که چنین تکلیف مهمی 

را انجام می دهند در زمره والیت معرفی می فرماید. 
 اندیشمند بزرگ جهان اسالم ، آیت الله جوادی آملی در بیانی تبیین می فرمایندکه اگر 
چه این حب به وطن درنگاه اسالم مشروع و مقبول و معقول است، لکن انسانی که در 
مسیر رشد و تکامل اسالمی قرار گرفته است؛ وطن خویش را معنایی فراتر از این مسئله 

خواهد یافت.
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 بسیاری از بزرگان در طول تاریخ که برای کسب علم و معرفت و یا خدمت به اسالم زادگاه 
خود را به قصد سرزمینی دیگر ترک گفتند، بر این معرفت بودند که وطن مومن جایی 
است که بهتر می تواند معارف الهی را دریافته و در مسیر اسالم حرکت کند. و در نهایت 
به تعبیر عالمه جوادی آملی، »هر جا محبوب اوست، وطن اوست«.  وطن زادگاه عاشق 
نیست بلکه وطن جایی است که معشوق باشد! اگر انسان مفهوم »اّنا لله« بودن را یافت؛  
درمی یابد که وطن حقیقی انسان یک مکان جغرافیایی نیست، بلکه وطن ، محل تعالی 
هر چه بیشتر به سوی ذات احدیت است. به قول عالم بزرگ ، شیخ بهایی» این وطن 

مصر و عراق و شام نیست/ این وطن شهریست که آن را نام نیست«.
ایران؛ شهِر اسالم

الزم است در انتها به بحث پیرامون مسئله ای که از قضا این روزها نیز داغ شده است 
بپردازیم، تقابل »اسالمشهر« و »ایرانشهر«.

 سوء استفاده از وطن دوستی مردم برای تقابل با دین مسئله ای به درازای تاریخ است ، 
آنگونه که به نقل قرآن کریم فرعون نیز به قصد سست نمودن مردم از همراهی با حضرت 
ْرِضُکْم ِبِسْحِرِه 

َ
ْن ُیْخِرَجُکْم ِمْن أ

َ
موسی)ع(، مسئله وطن دوستی را پیش می کشد:» ُیِریُد أ

ُمُروَن« 
ْ
َفَماَذا َتأ

همانطور که اشاره کردیم، در این نقطه همان وطن که ارزشی در نگاه اسالم است، مذموم 
خواهد بود. اما این نکته راجع به ایران امروزمان چگونه است؟! آیا چنین تقابلی مطرح 

است؟! 
مقام معظم رهبری در کالمی در اوایل دفاع مقدس این مسئله را روشن فرموده اند:»وطن 
امروز با اسالم یکی است،]مانند دوبردار[ روی هم قرار گرفته اند. اگر غیر از این بود؛ جای 
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سوال و جواب داشت؛ اما امروز وطن شما یعنی ایران عزیز، با اندیشه اسالم یعنی مایه 
اصلی انقالب، هر دوبا هم جفت و منطبق شده اند«. 

با این حال می بینیم این روزها از جانب حتی بعضی حزب اللهی ها نیز در شیپور تفرقه 
میان ایران به نام وطن و ایران به عنوان نظام اسالمی، دمیده می شود!

اکنون که به تعبیر رهبر فرزانه انقالب مفاهیم ایران و نظام اسالمی، چونان دو بردار بر هم 
منطبق ، و نظام اسالمی مسئله ای تنیده در فرهنگ ایران عزیزمان است، دمیدن بر این 
شیپور نفاق، آن هم با عبارات فتنه انگیز، ضربه اصلی را بر نظام اسالمی وارد می سازد؛ 

چرا که به تعبیر رهبر معظم انقالب دفاع از اسالم بدون وطن شدنی نیست! 
پس شایسته است که با بصیرت الزم از تالش در جبهه ای که به نفع دشمن و به ضرر 
اسالم است دوری کنیم. به تعبیر سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی)ره(»قرارگاه 
حسین بن علی)ع( ایران و جمهوری اسالمی حرم است«  پس وظیفه هر مسلمانی دفاع 

از این حریم برای حفظ حرم های ابراهیمی)ع( و محمدی)ص( است.
---------------------------

)1( وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسالمی، آیت الله عمید زنجانی، ص 25

)2( صحیفه نور،ج13،ص 168

)3( همان، ج6، ص 411
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»...گفتند: چگونه شود که ما به جنگ نرویم در صورتی که )دشمنان ما( ما را )به ستم( از 
دیارمان و )زندگی با( فرزندانمان بیرون کردند؟!...«

به نظر می رسد در سال های 59 تا 6۷ کشور ایران، در روزهای دفاع مقدس، این آیه 246 
سوره ی بقره مقابل قلب و ذهن هر جوان ایرانی بود که باعث چنان حماسه ای در دفاع 
شد. حال سوال است که دفاع از چه چیزی؟ دوران دفاع مقدس ایران، دفاع از دین بود؟ 
یا وطن و خاک؟ آنچه از خوانش تاریخ و تحلیل بزرگان برمی آید، می توان پاسخ این پرسش 
را ابتدا در علت شکل گیری جنگ تحمیلی، و بعد در کند و کاو روندش جست وجو کرد. 
روایتی که خیلی از آن شنیده ایم این است که مردم غیور و مومن ایران در سال هایی که از 
حکومت مزدور و غیراسالمی شاهان ایرانی به ستوه آمده بودند به رهبری امام خمینی )ره( 
متحد شده و با انقالبی پرشکوه، هم مرز خاکی و هم مرز اعتقادی خود را مشخص کردند. 
یعنی بعد از تغییراتی مرز فعلی ایران با حکومتی از نوع »جمهوری اسالمی« توسط خود 

چند کلمه ای درباره دفاع از وطن و دفاع از حرم

دفاع از وطن مقدس
هدی بهمنی 

5 دقیقه فارغ التحصیل صنایع

تصویری از پرچم ایران به جا مانده از دوران دفاع مقدس 
که در جریان تفحص شهدا کشف شده است.
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مردم انتخاب گردید. می توان گفت پیاده سازی دین در چهارچوب مرزی آن چنان اهمیت 
داشت که برای همین امر هم بسیاری از خون خود گذشتند. جنگ تحمیلی هشت ساله 
در پی حرص دشمنان اسالم و ایران نسبت به همین انقالب پیروزمندانه، و با هدف از بین 
بردن مرز و امنیت دینی کشوری بود که به عنوان سرزمین اسالمی شده در جهان شناخته 
می شد. و این به معنی استقالل این کشور و خارج شدن از سلطه ی شیطان بزرگ یعنی 
آمریکا بود. با شروع جنگ و با فرمان امام، تعداد زیادی از مردم با هر سن و میزان اعتقادی، با 
غیرت به سمت دفاع از حریم خود حرکت کردند. در چنین شرایطی دیگر تنها دین و مذهب 
و میزان اعتقاد مطرح نبود. دشمن به خاک و خانه مردم تعرض کرده و آن ها را نسبت به این 
امر عصبانی کرده بود. پس می بینیم که آن اتحاد و شور و قوت به دنبال دفاع از وطن شکل 
گرفت تا دست دشمن از خاک ایران کوتاه شود، و شد. این موضوع آن چنان در اولویت بود 
که امام خمینی )ره( رهبر وقت کشور فرمودند: » شما جوانان تحصیل کرده در هر جا هستید 
وظایف خطیری دارید: وظیفه ی     دفاع از اسالم که به عهده ی هر فرد ُمْسلم است؛ وظیفه ی 
دفاع از میهن و     استقالل آن که از وظایف حتمیه ی اسالمی است.«  پس می بینیم که دفاع 
ایرانیان در جنگ تحمیلی هشت ساله، دفاع از وطن و سرزمینی بود که خود برای آن خط و 
مرز کشیده و دینش را انتخاب کرده بودند، و همان دین آنان را ملزم به این دفاع می کرد. در 
واقع دفاع از وطن در سایه دین و ایمان بود، چرا که دفاع از جان و مال و ناموس واجب است. 
و حضور سایر ادیان تابع ایران در جنگ نیز مؤید این نکته بود که دفاع از سرزمین در شرایطی 

که به آن تعرض شده، از ملزومات هر دین الهی است.
در طول سال ها، در شهرهایی که مزار اهل بیت علیهم السالم در آنان واقع شده است شاهد 
تعرض به این اماکن مقدس بوده ایم. از آن جایی که وجوب دفاع از مقدسات الهی مانند 
دفاع از جان و مال و آبرو برای هر فرد دین دار مشخص و واضح است، دیده ایم که در این 
حماسه ها دیگر نه تنها مردم همان منطقه بلکه مسلمانان از کشورهای دیگر نیز برای دفاع 
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از حرم شتافتند. نمونه اخیر آن دفاع از حرم حضرت زینب سالم الله علیها در سوریه بود. 
حضور رزمندگان از یک کشور دیگر در یک کشور خارجی برای دفاع از آن همیشه شبهاتی 
به همراه داشته است. در زمان اوج جنگ های سوریه نیز افرادی در ایران گالیه از حضور 
رزمندگان ایرانی در آنجا داشتند. اما این موضوع توجهاتی دارد و به آن از منظرهای گوناگون 
می توان نگاه کرد؛ اما مهم ترین آن نگاه دین به این ماجراست. دفاع از مظلوم در همه ادیان 
و مذاهب الهی و حتی مکاتب غیرالهی واجب است. در این امر تفاوت نمی کند مظلوم از 
چه دین و آئینی باشد. پس در هر گوشه ای از عالم که افرادی مورد ظلم و تعدی واقع شوند، 
کسانی که توانایی دارند باید برای دفاع از آنان به پا خیزند. چنان که امیرالمومنین علی علیه 
السالم در مورد زن مسلمان و زن یهودی که به آنها ظلم و تعدی شده بود و جواهرات آن ها 
را غارت کردند و هیچ کدام از اهل آنجا به دفاع از این افراد برنخاستند، فرمودند: »و انسان 
اگر از درد این غصه بمیرد حق دارد. چرا از خود دفاع نکردید؟« حال آن که در مورد خاص 
دفاع از حرم، بحث حریم اهل بیت نیز مطرح است که وجوب مسئله را برای آئین مداران بیش 
از پیش می کند، چرا که همان طور که اشاره شد، دفاع از مقدسات الهی بر هر فرد دین دار 

واجب است.
پس دفاع از حرم را نمی توان دفاع از وطن دانست. اما خود آن از واجبات ماست و هرجا نیاز 

بود، هر کس از هر منطقه ای می تواند، باید خود را آماده دفاع کرده و به آن جا برساند.
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مهاجرت در معنای عام، جابه جایی یا کوچ به مکانی دیگر است که غالبا به منظور 
دست یابی به شرایط کاری یا زندگی مناسب تر صورت می گیرد. یکی از انواع مهاجرت 
تحصیل  ادامه   منظور  به  مهاجرت  دارد،  بیشتری  طرفداران  جوانان  میان  در  که 

می باشد.
مهاجرت معموال زمانی اتفاق می افتد که مانعی برای پیشرفت فرد وجود داشته 
باشد. همچنین ممکن است مانعی نیز در میان نباشد ولی شرایط بهتر در جای 
دیگری فرد را ترغیب کند و تبعا در این صورت مهاجرت شرایط را برای وی بهتر 

خواهد کرد.
اگر چنین شرایطی برای فرد وجود داشته باشد، مهاجرت اتفاق خوبی خواهد بود. 
با این حال کسانی که در فضای فعلی برایشان مانعی وجود ندارد یا این که از آن 
دسته افرادی هستند که برای بدست آوردن موفقیت همواره کوتاهی کرده اند، شاید 
با مهاجرت و تغییر فضا باز هم همان روند را ادامه دهند و زندگی شان آنچنان با 

مهاجرت دچار تحول نشود و به موفقیت هایی که می خواستند دست نیابند.
مهاجرت مجموعه ای از اتفاقات مثبت و منفی را برایتان رقم خواهد زد. در کنار تمام 
پیشرفت ها و خاطرات شیرینی که می تواند بسازد، تلخی های خودش را هم دارد که 
یکی از نمونه های آن دوری از خانواده و دوستان است. با هر دلیلی هم که باشد، 
مثل کار یا تحصیل یا هر مورد دیگری، به هیچ وجه مانند یک سفر ساده نیست و 

یادداشتیادداشت

ترک وطــــــن!ترک وطــــــن!
بررسی علل مهاجرت علمی 

دیبا مسیحی 
5 دقیقه 97 کامپیوتر
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پیچیدگی های خاص خودش را دارد و گاهی هم چالش های مربوط به خودش را. 
همان قدر که با مهاجرت، چشممان به جهانی دیگر باز می شود و تجربه های بیشتری 
پیدا می کنیم، غم دوری از خانواده، دل تنگی و غربت هم می تواند آزاردهنده باشد. 
باید این را پذیرفت که با گرفتن چنین تصمیمی برای زندگی، این غم غربت یک 
شبه از بین نخواهد رفت ولی می توان با راه کارهایی آن را کم رنگ کرد و البته این 

غربت مانع پیشرفت شما نخواهد شد.
این که مهاجرت علمی چه مقدار برای فرد خوب است بیشتر بستگی به شرایط 
تحصیلی یا زندگی وی دارد، اما به طور کلی سوالی که مطرح می شود این است که 

برای جامعه چطور؟!
رابطه فرد و اجتماع مساله ای قابل تامل است؛ این که فرد بر جامعه مقدم است یا 
برعکس، از جمله مباحث دنباله داریست که نظریه های متفاوتی را به خود جلب 
کرده است. این دو )فرد و جامعه( همواره از هم اثر گرفته اند و این تاثیرات منطقا 
هیچ گاه یک جانبه نبوده است. برای مثال انسان همواره به توسعه و ساخت ابزار 
پرداخته است و از طرفی نیز انسان به طور جدی تحت تاثیر ابزار بوده و با ابزار راه 
خود را هموار کرده است. ارتباط فرد و اجتماع نیز چنین است، فرد تحت تاثیر 
جامعه بوده و جامعه وابسته به افراد. بدیهی است که شخصیت هر فرد تا حد زیادی 

تحت تاثیر جامعه ای که در آن زندگی کرده شکل می گیرد.
برای برخی افراد "پایبندی به جامعه و ملیت" یا "دین داری" می تواند مانعی برای 
مهاجرت باشد و از آن طرف "نگاه انتقادی فرد به شرایط" هم می تواند عامل ترغیب 
به مهاجرت باشد. البته دیدگاهی نیز وجود دارد که می توانیم با مهاجرت برای کسب 

علم و "بازگشت"،  به جامعه خود خدمت کرده و سبب توسعه آن شویم.
افراد  بازگشت( یک معضل برای جامعه  است زیرا   مهاجرت دائمی )یعنی بدون 
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تاثیرگذارش را از دست می دهد. به طور خاص در مورد مهاجرت علمی، بسته به 
انگیزه ی فرد مهاجر این تاثیر می تواند متفاوت باشد. همان طور که باالتر گفته شد 
مهاجرت به طور کلی برای فرد مهاجر خوب است )و اگر خوب نبود می تواند منصرف 
شود( اما آیا الزاما خوب برای فرد و برای جامعه یک معنی می دهد؟ مشخص است 

که خیر. گاهی خوب برای فرد با خوب برای جامعه یکی نیست.
قدری به ارتباط تصمیم گیری فرد برای مهاجرت، و جامعه بپردازیم.

مفهومی به نام اصالت در جامعه شناسی وجود دارد که درباره سه موضوع مطرح 
شده است: اصالت فرد، اصالت جامعه و اصالت فرد و جامعه.

اصالت این جا همان معنای تقدم و اولویت را می دهد. یعنی در صورت تعارض 
منافع و مصالح جامعه و فرد، حق فرد مقدم است یا جامعه؟!

نظرات مختلفی که در اینباره داده شده شامل موارد زیر است.
•  ظاهرا هیچ کدام بر دیگری برتری کامل ندارند.

•  جامعه را نمی توان به عنوان یک موجود جدا و شامل اعضا دانست، در واقع 
جامعه بدون افراد نباید معنایی داشته باشد.

در این میان اختالف نظرهای زیادی وجود دارد و برای همین نمی توان نظری قطعی 
در مورد جواب این سوال داد. ممکن است فرد با مهاجرت کردن در فضای بهتری 
قرار بگیرد و سفر برای او خوب باشد، اما در نسبت این موضوع با جامعه، آن چه که 

اتفاق می افتد این است که به تدریج سرمایه های آن از دست می روند.
به نظر می رسد نمی توان در مورد مهاجرت نظری برای تمام افراد داد. هر فرد با 
توجه به انگیزه و هدف خودش و دیدگاهش نسبت به جامعه و آینده باید تصمیم 
بگیرد؛ و از آن جایی که این موضوع، موضوعی است که ذهن بسیاری از جوانان و 
علی الخصوص نخبگان دانشگاهی را به خود جلب کرده است، خوب است که در 

مورد این مساله بیشتر صحبت شود و تصمیمات با شناخت کامل گرفته شوند.
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حوالی ایام اربعین بود. یک روز صبح داشتم تلگرامم رو چک می کردم که دیدم دیشب 
بعد از این که من خوابیده بودم، محمدمهدی یک پیام به من داده:

»سالم. مسئول ستاد 1۷ ربیع وامیستی؟«
حقیقتش یکم جا خوردم! خیلی بی مقدمه بود! یک مقدار باال پایین کردم و بدون هیچ 
شک و تردیدی مسئولیت رو قبول کردم که بتونیم ان شاء الله برای پیامبر )صلی الله 

علیه و آله و سلم( و حضرت صادق )علیه السالم( کاری انجام بدیم. 
با کمک رفقا شروع به برنامه ریزی کردیم که بتونیم کارهایی متفاوت از قبل بکنیم. ولی 
حادثه ناگواری رخ داد که همه چیز رو عوض کرد و چندین روز فقط به دعا گذشت، و 
با این حال قضای الهی این بود که امیرحسین بعد از دو ماه نوکری به دیدار اربابش 
بره و ما رو تو این دنیا تنها بگذاره. ولی هیچ وقت علم ارباب نباید زمین بمونه ... نه! 
اشتباه گفتم. درستش اینه که هیچ وقت علم ارباب زمین نمی مونه! من و تو که کاره ای 

نیستیم رفیق ...
به هر طریق بود مجددا سعی کردیم که در زمان محدودی که داشتیم، فکر کنیم و 
این عید رو با رنگ و بوی دیگری پاس بداریم. تصمیم گرفتیم که به یاد امیرحسین در 
محله ی کم برخوردار فرون آباد بسته های ارزاق پخش کنیم، برای مردم اون جا جشن 
بگیریم، ایستگاه صلواتی برپا کنیم و برای بچه ها هم مسابقه ای برگزار کنیم تا در شادی 

اولین عید بدون او...اولین عید بدون او...
محمد حسین قیصریه

5 دقیقه 97 کامپیوتر

14



نشریه فرهنگی - اجتماعی هيأت الزهرا )س( |  شماره پنجاه و پنجم | هفته اول آذر ماه 1400 

این عید بزرگ اون منطقه سهمی داشته باشیم. 
 به ذهنمون رسید که در سطح دانشگاه و مرکز خدمات فناوری و نوآوری – که این روز 
کم کم داره حیات خودش را پیدا می کنه و شبیه روزهای قبل کرونا میشه - ، هم این 
عید بزرگ رو پاس بداریم و هم یاد رفیقمون رو زنده نگه داریم. برای این منظور هم، بسته 
شکالت و یادنامه ای به یاد امیرحسین آماده کردیم و بین هم دانشگاهی هامون پخش 

کردیم. 
 امسال هم مثل هر سال تو مسجد باصفای دانشگاهمون جشن گرفتیم و ایستگاه صلواتی 
کنار مسجدمون رو برقرار کردیم. ایستگاهی که با یک تخمین اشتباه در آمار مواد اولیه، 
باعث شد تا پاسی از شب مشغول پخش شربت باشیم و نهایتا تصمیم بگیریم که فردای 

مراسم هم ایستگاه داشته باشیم! 
 با دعوت از استاد موحد امین و برگزاری کرسی تالوت، برناممون رنگ و بوی قرآنی 
گرفت. تالوت آیات پایانی سوره حشر استاد و افرادی که همراه با استاد از قرآن های 
روی رحل، تالوت رو پیگیری می کردند حقیقتا فضای قرآنی خاصی به مسجد داده بود. 
بعد سخنرانی حاج آقای اسکندری و مدح خوانی مداح خوش نفسمون، حاج محمد آقا 

رستمی، برقرار بود که مثل همیشه حسابی به فیض رسوندن. 
 ان شا الله خودشون خادمی همه بچه های هیأت الزهرا )سالم الله علیها( که واقعا حال 
خوبی نداشتن، ولی پاکار وایسادن رو قبول کنن و ثواب خادمی کردن بچه ها به روح 

امیرحسین برسه. برای شادی روحش یک صلوات بفرستین ...

از هیئت چه خبر؟ از هیئت چه خبر؟  15
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گرچه سخن از رفیق شفیق پرکشیده به میان آوردن برای بنده مالل آور بود، ولی جهت 
ثبت و به جا ماندن خاطرات این چند کلمه را با حالت افسوس خواهم نوشت. اولین 
حضور امیرحسین در هیئت به اربعین سال 1398 برمی گردد. آن زمان امیرحسین 
عزیز ما ورودی به حساب می آمد و مانند خیلی از دانشجویان ورودی، خادمی هیئت 
را از آشپزخانٔه سلف شروع کرد. )برای آن دسته از دانشجویانی که هنوز دانشگاه را 
ندیده اند باید عرض کنم که منظور از سلف، محل پخت غذا در داخل دانشگاه است.( 
گوشه ای نشسته بود و داشت همراه دیگران که عمدتًا هم از بچه های مکانیک 98 
بودند، کشمش مخصوص عدس پلو را پاک می کرد. جدیدالورودها همیشه در جمع 
احساس غریبی می کنند؛ من هم طبق عادت خودم برای شکستن یخ آن ها و آشنا 
شدن با همدیگر، به میانشان رفتم و اسم و رشته و شهر محل زندگیشان را پرسیدم. 
همین که گفت امیرحسین جیرانی زاده هستم، من هم به شوخی به او گفتم »سنی 
چوخ سویرم جیران«. این جمله را از بچه های ترک زبان خوابگاه یاد گرفته بودم؛ به 

معنی این که »فدای چشمان خوشگلت بشوم زیبا!«
برای  تا  را گرفتم  آغاز شد. شمارٔه همراهش  ما  رفاقت  از همانجا  و  خنده ای کرد 
مراسم های بعدی به او خبر دهم. خاطرم نیست که برای مراسم سه شب آخر ماه 
صفر هیئت آمد یا امتحان داشت. ارتباط تلگرامی و بعضًا حضوری خود را حفظ 
کردم تا این که یک شب پیام داد که حتمًا برای کمک در مراسم فاطمیه به او خبر 
بدهم. با دیدن پیامش حسابی ذوق کردم. فرصت های خادمی را برایش شرح دادم 
و قرار شد فاطمیه همدیگر را ببینیم. تقریبًا از همان فاطمیه بود که با تعداد بیشتری 
از بچه های هیئت هم آشنا شد و جدی تر از گذشته توفیق خادمی پیدا کرد. تا این 

اواخر که تقریبًا جزو خادمان اصلی در بخش انتظامات شده بود. 
شهادت می دهم جز خوش اخالقی و رفتار نیکو از او چیزی ندیدم. خدایش رحمت 

کند و ان شاءالله در آخرت، شفاعت ما را بکند.

دفتر  هیأتدفتر  هیأت

رفیــق شفیـــقرفیــق شفیـــق
سینا فاتحی

5 دقیقه MBA 98 ارشد
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این کتاب دارای سه بخش می باشد. در بخش اول 
به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا هیچ گونه 

تضاد و تناقضی میان احساسات مذهبی و احساسات ملی ما ایرانیان وجود ندارد، 
یا اینکه اساسا دارای دو نوع احساس متضاد )مذهبی و ملی( می باشیم؟

بخش دوم متکفل پاسخ به پرسش دیگری است و آن اینکه دین اسالم آنگاه که در 
14 قرن پیش به ایران وارد شد، چه تحوالت و دگرگونی هایی در میهن ما به وجود 
آورد و آیا اصوال ورود اسالم به ایران برای این کشور موهبت بود یا فاجعه؟ فصل 
»کارنامه اسالم در ایران« در واقع ماحصل و نتیجه نهایی مباحث طرح شده در این 

بخش است. در این فصل رهاوردهای ارزشمند اسالم برای ایران بیان شده است.
در بخش سوم به پرسش دیگری پاسخ داده شده است و آن اینکه ایرانیان چه نقشی 
در راه نشر و بسط تعالیم دین اسالم داشته اند و انگیزه ایرانی در این خدمات چه 

بوده است؟
با مطالعه کتاب »خدمات متقابل اسالم و ایران«، خواننده به این نتیجه روشن دست 
خواهد یافت که »مسائل مشترک اسالم و ایران هم برای اسالم افتخار آمیز است و 
هم برای ایران؛ برای اسالم به عنوان یک دین که به حکم محتوای غنی خود ملتی 
باهوش و متمدن و صاحب فرهنگ را شیفته خویش ساخته است، و برای ایران به 
عنوان یک ملت که به حکم روح حقیقت خواه و بی تعصب و فرهنگ دوست خود، 
بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع کرده و در راهش فداکاری نموده 

است.«

نام کتاب: خدمات متقابل اسالم و ایران
نام نویسنده: شهید مطهری

برای مطالعه کتاب می توانید آیکون مقابل را لمس )کلیک( کنید.

خدمات متقابلخدمات متقابل

https://lib.eshia.ir/50079/1/8
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مژده باران به نفسهای بیابان؛ به رگ خشک درختان
به شب خسته ایوان برسان باز!

بوی بهاران به دل غنچه لرزان؛ به تمنای زمستان…
به تقالی خیابان؛ به تب جان پریشان برسان باز!

میهنم ایران به دل خسته دنیا…
بنشان مرهم خود را؛ بگشا راه نفسها

مثل سیاوش تنها؛ بگذر از این آتشها!
تند طوفان بشکن ای وطنم ایران…

شمع دعا روشن کن؛ نام خدا جوشن کن…
پنجه دیوان بشکن! ای وطنم ایران!

مژده باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان
به شب خسته ایوان برسان باز…

بوی بهاران به دل غنچه لرزان؛ به تمنای زمستان
به تقالی خیابان به تب جان پریشان برسان باز…

از خاک تو میروید هر دم باغ رویا!
در چشم تو میبینم؛ خورشید فردا را

ایران من میبوسم؛ این پرچم را با عشق…
ایران من گلباران کن، عالم را با عشق!

مهر تو با من ایران خاک تو گلشن ایران…
چشم تو روشن ایران! ای همه زیبایی!

گر به ثریا باشد آن سر دنیا باشد…
زیر پر ماه باشد، گوهر دانایی

مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتشها
تند طوفان بشکن، ای وطنم ایران…

شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن…
پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران!

برای شنیدن آهنگ مژده باران با صدای محمد معتمدی آیکون مقابل را لمس )کلیک( کنید.
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