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در بیانیه موسوم به گام دوم انقالب، مقام 

به  ایران  ملت  از  رهربی)مدظله(  معظم 

عنوان ملتی ممتاز نام برده است؛ ملتی که 

مردمی ترین انقالب را به مثر رساندند.

به نظر می رسد که زاویه  ای از نگاه ایشان، اختصاص دارد به وجود 

انقالب اسالمی به عنوان معیار، که ارزش های واالی ملت ایران 

را قابل ارزیابی و شناسایی کرد. در این نگاه، انقالب اسالمی به 

عنوان پدیده ای برخاسته از این ملت، هم از جهت رشوع و هم 

استمرار، ظرفیت باالیی را از ملت ایران را به منایش گذاشته است.

مّلتی که انقالب کرد)یعنی مرحله ایجاد و رشوع یک حقیقت 

باعظمت( و ملتی که در طی 40 سال به آرمان هایش خیانت 

نکرد)ظرفیت باعظمت این ملت در استمرار و صرب(. 

با وجود چنین تحلیلی، اهمیت یک شناخت تدبری از تاریخ ملت 

ایران و ظرفیت های برجسته آن و حتی نقاط ضعفی که این 

انقالب را تا سال 57 به تأخیر انداخت، بیش از هر زمان برجسته 

می شود. در این راستا رضورت دارد نکاتی مورد توجه قرار بگیرد 

که مرور آن ها بتواند مقدمه الزم را جهت استمرار و شکوفایی 

انقالب اسالمی مهیا مناید. زیرا رضورت دارد این انقالب در گام 

دوم خود، به فکر جربان خألهایی باشد که ممکن است برای او 

در الگوسازی کالن در راستای تحقق انقالبی جهانی ایجاد اشکال 

مناید. از فحوای کالم مقام عظامی والیت اینگونه فهم می شود 

که گویی انقالب اسالمی خود، خمینِی انقالب هاست که این بار 

نه توسط مردمی در یک رسزمین، بلکه به همت مستضعفان 

رسارس جهان، در حال تحقق است و به عنوان بخشی مهم و 

مؤثر از حاکمیت جهانی موعود و منجی عامل برشیت، حرضت 

مهدی، محسوب می شود.

برای این منظور ابتدا باید بررسی شود چرا برای دو هزار و پانصد 

سال، در این کشور شاهان حاکم بودند و چه چیز ضامن این 

سلطه طوالنی بوده است؟ چه شد که این رشته از هم گسیخت؟ 

و احیاناً چه نقاط ضعفی از آن دوران همچنان می تواند برای این 

مردم خطرآفرین باشد؟ مردمی که گفته شد اجزای پیکره یک 

الگوی مناسب را باید بسازند. در ادامه نوعی معرفی از ایران و 

تاریخ آن و ظرفیت های موجودش مطرح می شود که می تواند 

پاسخگوی به این سؤاالت باشد. یعنی مخاطب بعد از مطالعه این 

بررسی، خود خواهد توانست به آن سؤاالت پاسخ دهد.

ایران رسزمینی است با داشته ها و نداشته های ارزشمند. شاخص 

مهم و مؤثر این ظرفیت، یک پدیده طبیعی است که ابعادی فراتر 

پیدا کرده است. منظور کیفیت وجود آب در این رسزمین است. 

آب پدیده ای است که به این رسزمین فقط حیات نداده است، 

بلکه شکلی خاص از حیات را ایجاد منوده است. چون محدود 

است؛ هم هست و هم نیست؛ بعضی جاها یافت می شود 

و در بسیاری جاها موجود نیست. همین باعث شده در پهنه 

رسزمینی که از آن به نام فالت ایران یاد می کنیم، جمعیت به 

شکلی خاص پراکنده باشد و در اکرث این پراکندگی همواره رسها 

رو به سوی آسامن و منتظر باران است. شاید در هر دوره ای، این 

رسزمین با خشکسالی به نحوی درگیر بوده است. اکرث دعواها 

بررس آب بوده، محاسبه ها و منصب ها و پیروزی و شکست ها 

به آب و آسامن)به عنوان منشأ بارش آن( مربوط می  شده است. 

محدودیت آب باعث شده است، در بیشرت دوران ها اکرث جمعیت 

ایرانیان کوچ نشین باشند، چون کوچ نشین جایی می رود که آب و 

مرتع باشد و بتواند دام هایش را به چراگاه بربد. زندگی ایرانیان با 

کوچ نشینی عجین بود؛ با همه قواعد زندگی عشایری و قومیتی 

و سختی ها و دالوری های الزم در این زندگی. اکرث سلسله های 

پادشاهی برخاسته از ائتالفی از این طوایف بوده اند و همواره 

قدرت در این رسزمین، مثل فواره  ی آبی بوده است که از تنگنا و 

فراخی جوشیده، برخاسته و جاری شده است. ایرانیان راز تبدیل 

قبیله  گرایی و عصبّیت به قدرت، را می  شناختند و شاید نیمی از 

تاریخ خود را با همین نسخه و نقشه بر همه جهان قدیم یا 

نیمی از آن سلطه داشته اند. این سابقه باشکوه باعث شده است 

در ذهن ایرانیان، شاه به عنوان سایه خدا و فراتر از هر کسی 

تصویر شود. انتسابی دروغین که غالباً از رحمت بهره نداشت 

و در بسیاری از مواقع خودش عامل پراکندگی جمعیت ها و 

قومیت ها می شد، نه به دلیل کوچ تابستانه و زمستانه بلکه به 

دلیل مغضوب قرار گرفنت و تبعید و نفی بلد شدن. 

بعد از آب، کشف نسبت یک رسزمین با راه، در شناخت آن 

رسزمین بسیار اثر دارد. زیرا راه، عامل ارتباط و ارتباط بخشی 

مهم میان انسان ها و رشیان حیات فرهنگی یک ملت است. 

ایران، رسزمین گذرگاه ها بوده و هست. سه جاده مهم »ابریشم، 

ادویه و پوست«، که رشیان تجارت در دنیای قدیم وابسته به 

آنها بودند، از رسچشمه چین، هند و روسیه جاری شده و از 

ایران عبور می کردند. با این وصف ایرانیان به جز دامداری و 

کشاورزی، تجارت را هم خوب می شناخته اند و البته به دلیل 

گذرگاه بودن، همواره با دیگران جنگیده اند. این رسزمین در طول 

عمر طوالنی اش چند تهاجم بزرگ را از رس گذرانده است که 

همگی آنها ابعاد گسرتده جهانی داشته اند. مهم ترین آنها حمله 

اسکندر، فتوحات مسلمین، حمله مغول و جنگ های جهانی اول 

و دوم بوده است. هر حمله ای با خود ره  آوردی داشته و آثار و 

تأثری را ایجاد کرده است. ایران در هر هجومی مثل یک هاضمه 

بزرگ عمل کرده و همواره نفس و جانی با تأثرات مثبت و منفی 

بوده است که تاکنون باقی مانده است. این نفس هامن ُعرفی 

است که تا این زمان با همه نقاط قوت و ضعفش باقی است. 

عرفی که از آن یاد کردیم، الیه های گسرتده  ای دارد که هر یک 

و  تحول  در  است.  بوده  جدی  دگرگونی های  و  تنش  حاصل 

تنشی جدی، با بد و خوب یونان آمیخته شده است. فرهنگ 

یونان به عنوان عصاره ی یافته های برشی دنیای قدیم یک بار در 

گذشته  های دور و با هجوم اسکندر، و یک بار دیگر در دوران 

میانه اسالم نقشی تعیین  کننده در رسنوشت ایران داشت. از این 

چالش دیرین که بگذریم، در بیش از یک هزاره بعد، ایران به 

درازای چند قرن، مهم¬ترین تحول خود را از رس گذراند و آن 

زمانی بود که دین آباء خود را کنار گذاشت و با وجود ناخالصی 

فاتحان، گوهر ناب اسالم را متنا کرد. اگر چه سالیان متامدی بر 

مکتب خلفا بود، اما رسزمینش پر از پاره های تن رسول شد، 

که رفت و آمد و حیات و مرگ امام زادگان این عرف را هر لحظه 

برای پوست  اندازی دیگری آماده می کرد. پس از این روزگار، و 

بعد از هجوم مغوالن و قرونی که آنها را نیز در ایران هضم 

کرد، در دوره ای طوالنی، جّو حاکم بر این رسزمین، خانقاهی 

و ِمرشب صوفیانه شد و صوفیگری، سیاحت های صوفیانه یا 

گوشه نشینی های خرقه پوشان، یکه تاز نقاط مهم جهان آن روز 

شد. سالیانی گذشت تا اینکه دسته ای از آن صوفیان از آن دسته ها 

که میل به سیاست پیدا کرده بودند و در ضمن گرایش شیعی 

داشتند از اردبیل رسبرآوردند و بر همه این رسزمین مسلط شدند 

و زمینه عمومی شدن تشّیع در ایران را فراهم کردند و این هامن 

پوست اندازی بزرگی بود که پیش از این سخنش به میان آمد. بعد 

از صفویه یک دوره آشوب و چندپارگی است تا اینکه طایفه ای 

از قزلباشان یعنی قبیله ای از هم پیامنان صفوی، که قاجار نام 

داشتند بر این رسزمین مسلط شدند. شاید این دوره را بتوان دوره 

پادشاهانی از جنس پادشاهان ضعیف صفوی)و نه پادشاهان 

قدرمتند آن سلسله(نامید که با جنگ و بدون جنگ 
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مقاله علمـــــی

تحلیل ظرفیت های جامعه ایرانی در دوره های تاریخی

رویکردی تدبری بر بیانیه گام دوم انقالب توسط مقام معظم رهربی )قسمت اول(

 : علی علیه السالم

ُه َبیَن کِلَمَتیِن ِمَن الُقرآِن قاَل الّلُه ُسبحاَنُه الزُّهُد کلُّ

: ِلکیاَل َتأَْسْوا َعَلی َما َفاَتکْم َو َلَتْفرَُحوا ِبَا آَتیکْم

: »زهد و وارستگی در دو جمله قرآن خالصه شده است: بر آنچه از دست شام رفته تأّسف 

نخورید و بر آنچه خداوند به شام داده )بیش از اندازه( شادمان نشوید«

)نهج  البالغه، كلامت قصار 439(
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در بازار مکاره سیاست همواره از جهان غرب باختند. معاهده 

پشت معاهده و رضر پشت رضر. این را اضافه کنید به فتنه های 

فرقه ای و قحطی های بزرگ و مرگ های وسیعی که جمعیت 

بسیاری را طعمه گرسنگی، وبا و بیامری کرد. نقطه عطف این 

دوران نهضت مرشوطه بود. از صفویه تا مرشوطه تقریبا معجون 

صوفیگری، آمیخته با فقاهت و اخبار شیعی و استبداد دیرین و 

همیشگی عرف ایرانی را ساختند. اما از اواسط قاجار به ویژه در 

عطف تاریخی مرشوطه، نسیم غرب زدگی و ساز ناکوک آن به 

این معجون اضافه شد. بعدها و در دوره پهلوی، این ساز بدصدا 

با جدیتی نخراشیده گوش را آزار می  داد. پیروزی انقالب اسالمی 

با نفی این رضب   آهنگ و با برجسته ساخنت فقاهت و ارزش  های 

قرآن، اتفاقی دیگر بود که این عرف را به دو بخش پیش از خود 

و پس از آن تقسیم منود. گفتنی است جلوه های اثرگذاری و رّد 

و آثار مثبت و منفی این همه رخداد را بر پیکره ایران، می توان 

در تصمیامت و ایام مهم این رسزمین و نیز آثار هرنی و به ویژہ 

معامری و سبک زندگی ایرانیان مشاهده کرد.   

کالم و ادبیات، عرصه ای است که منایش دهنده ذات و ماهیت هر 

عرفی است. جایی که به خوبی می  تواند سیامی حقیقی و هویت 

و نفس یک ملت را با متام خوب و بد و قوت و ضعفش نشان 

دهد. در ایران، کالم، ظرِف اثرپذیر همه زبان هاست. این همه 

لغت عربی و این همه واژگان فرنگی اگر وارد هر زبانی می  شد، 

چیزی از آن باقی منی  گذاشت. اما شگفت از زبان پارسی که زبان 

قومیتی غالب بر سایر اقوام ایرانی نیست بلکه دریایی است که 

رود خروشان هر زبان در آن آرام گرفته است. زبانی با ظرفیت 

حامسه، شجاعت، محبت، عشق، حکمت و عربت، که از همه 

زبان های دیگر سفیرانی را در خود جای داده است. این جسم 

رشیف و این کالبد محرتم، طبیعت و عرف ایرانی بودن است. 

اما حکایت این طبیعت وقتی که فارغ و جدا از فطرت و آسامن 

باشد، چیزی دیگر است. 

جلوه  های پاکی و فطرت یک ملت را می توان از حضور توحید 

و خداپرستی در تقویم آن فهمید. انعکاس توحید در زندگی 

ملت¬ها خود را در مناسک و آیین نشان می دهد و این مناسک 

در روزهای مهم جلوه  گر هستند. جلوه هایی که »ایام الله« نام 

دارند. ایام الله به شکلی ملموس در زندگی مؤمنین حضور دارند 

و جریانی دامئی از قیام در راه خدا و امید را ایجاد می منایند. شکل 

این حضور در قالب بزرگداشت رخدادهایی ثبت شده است که 

در زمانی توسط اولیای خدا و یا جامعه ای الهی در قیامی الهی 

رقم خورده است. دوره ای از تاریخ مهم تر است که ایام الله آن 

بیشرت باشد. در متام دوره های مختلف این رسزمین، جمهوری 

اسالمی ایران بیشرتین ایام الله را رقم زده است. یکی از دالیل 

این ظرفیت در جمهوری اسالمی داشنت تقویم شمسی و قمری 

است. تأثیر آمادگی ملت ایران برای قیام در سالی که فاصله محرم 

و صفر تا دهه فجر اندک است را منی  توان انکار کرد. مردمان ایران 

در زندگی خود هم به شمس اهمیت می دهند و هم به قمر. و 

یکی از وجوه تأثیرپذیری زندگی شان از این دو آیه الهی، به شکل 

استفاده از تقویم مبتنی بر آن هاست. رسزمین های مستضعف 

جهان فقط تقویم میالدی دارند و ظاهرا این تقویم همواره توانش 

در ایجاد ایام الله کمرت بوده است. این رصفاً به دلیل ظاهر این 

تقویم نیست بلکه به دلیل فاصله رسدمداران آن ها نسبت به قیام 

در راه خداست. برخی از مردمان رسزمین  ها نیز تقویم میالدی 

و تقویم قمری دارند. آن ها بیشرت کشورهای مسلامنی هستند 

که حکومتشان اسالمی نیست. آن ها انگشت شامر ایام الله دارند؛ 

خیلی کم. برخی و شاید فقط یک ملت است که تقویمش هم 

قمری و هم شمسی است و از این رو انعطاف رخدادهای ثبت 

شده در آن و آمادگی مردمش، زمینه زیاد شدن جلوه های ایام الله 

را ایجاد کرده است. تقویم قمری متحرک و دارای آزادی بیشرت 

است. تقویم قمری در ایران بزرگ¬ترین کارهایش را در ماه 

محرم و یا متأثر از این ماه کرده است. گاهی محرم در بهار است، 

گاهی تابستان، گاهی زمستان و گاهی پاییز. و همین طور صفر، 

ذی القعده، ذی الحجه، ربیع االول، ربیع الثانی، جامدی االول، 

جامدی الثانی، رجب، شعبان، رمضان و شوال. همه این تغییرات 

معنادار است و جامعه را مستعد انجام کارها و تصمیامت مهم 

می کند. برای رشح و تحلیل اتفاقات و رویدادهای به وجود آمده 

در ایران باید هم آن عرف و طبیعت ایرانی را شناخت و هم 

فطرتی را که در ایام الله متجلی است. آنگاه باید که تحلیل کرد 

چه وقت ایام الله مثل خورشید و ماه فطرت، بر زمین عرِف ایران 

تابیدن گرفته و آن رسزمین و مردمش را به معروف امر کرده 

است و از منکر باز داشته و چه وقت، این امر به دالیلی جاری 

نشده است؟ رابطه عرف ایرانی و فطرت توحیدی تبیین کننده 

درست و غلط این ملت است و توجیه گر اتفاقات آن.

چنانکه گفته شد، آن عرفی که از ایران تا اینجا باز شناختیم به 

نسبت دوری و نزدیکی اش به فطرت، ویژگی های مثبت و منفی 

بسیاری را در خود جای داده است. هرگاه به سمت فطرتش 

روی آورده ویژگی های مثبت بر منفی غالب شده اند و هر گاه 

از این فطرت فاصله گرفته، ویژگی های منفی مجال بیشرتی برای 

بروز یافته است. اکنون مرور این مثبت و منفی بسیار معنادار و 

روشن خواهد بود:

ایرانیان در طول تاریخ خود به غیب باور داشته و مذهبی به 

شامر آمده اند؛ کتاب داشته و آثار وجود انبیا در آموزه های آن ها 

مشهود است. با غلبه اسکندر و فرهنگ یونانی کمی بر آشفتگی 

مذهبی آن ها افزوده شد و از وثنیت متأثر شدند. در هزاره بعد، 

اسالم آوردن ایرانیان هرگز به زور شمشیر نبود و تدریجی و در 

طی قرن ها و در اثر آمیزش های قبیله ای و یا ِجّد و َجهد مبّلغان 

بوده است. در زمان اُمویان، جلوی موج اسالم آوردن آن ها گرفته 

می شد و حجاج بن یوسف حتی با وجود اسالم آوردن، از آن ها 

مالیات غیر مسلمین)جزیه(هم می گرفت ولی با این وجود، 

چیزی نتوانست از ترشف فوج فوج ایرانیان، به اسالم مامنعت به 

عمل آورد. به هر حال چه پیش از اسالم و چه بعد آن، مذهبی 

بودن آمیخته با خرافات ها و تعصبات کور نیز بوده است. چه 

خالص و چه آمیخته به خرافات، رویکرد مردم این رسزمین به 

دین، همیشه تا پایه  ای از اهمیت پیش رفته است که همواره این 

رسزمین و مردمش را به عنوان پایگاه دین مطرح مناید. چنانکه 

علامی برخاسته از این رسزمین غالباً کسوت زعامت و پیشوایی 

دین را در جهان اسالم داشته اند. باید دانست در متام این ادوار، 

رویکرد ایرانیان به مذهب به گونه ای بوده که سنتی بودن آنها با 

مذهبی بودنشان آمیختگی بسیاری داشته است و این موضوع 

همیشه ایجاد اشکاالتی منوده است و بسیاری از سوء ظن ها به 

دین را دامن زده است. 

یک ویژگی بارز ایرانیان اهمیت دادن به عدالت و عدالتخواهی 

است. از دیرباز محبوب ترین شاهان، کسانی بوده اند که به 

شکلی از عدالت منتسب شده اند. گرایش به تشّیع و عشق 

آتشین ایرانیان به علی بیش از هر چیز ریشه در میل به 

عدالتی دارد که آن را در سیره آن حرضت یافتند و نیز منظر 

مطلوبشان را در وعده قیام کسی یافته اند که ظهور خواهد کرد 

و جهان را پر از عدل و داد می مناید. به معارص که نزدیک شویم، 

شعار مرشوطه خواهی در ابتدا تأسیس عدالتخانه بود و عدالت 

تنها چیزی بوده است که همیشه می توانست ذهنیت سایه خدا 

بودِن شاهان را به چالش بکشد. هر صاحب منصبی در این 

رسزمین به کمرتین گرایشی نسبت به عدالت، عالقه مندان بسیار 

می یافت و به هامن نسبت اگر از عدالت بهره نداشت منفور 

بود. ایرانیان ممکن بود از رِس ناچاری سایه ظاملی را تحمل کنند 

و تا سالیانی قیامی رخ ندهد، اما در طول این مدت هرگز اینگونه 

نبوده که عواطفشان را نثار ظاملان کنند. ایرانیان همیشه به 

 عدالت واکنش نشان می دهند چون قرن ها منربیان از علی

و عدالت او گفته اند.

اما منرب در این رسزمین نقش و تعریف ویژہ ای دارد. ایرانیان 

همواره بیش از مطالعه کتاب، متأثر از منرب بوده اند. البته این 

نکته عالوه بر نقاط قوت، حکایت از خأل هایی دارد. منرب، خوب 

است اگر جای سواد و مطالعه کتاب را نگیرد. منرب اگر باران هم 

باشد، کتاب هم باران و هم برف است، که ثبات دارد و ذوب 

تدریجی مفاهیمش تدبیر و تدّبر را میّس می کند. خو نگرفنت با 

کتاب، طبع یک جامعه را به سمت جّو و هیجان سوق می دهد؛ 

البته تا وقتی که جهت این هیجانات مثبت باشد، باکی نیست 

ولی قرار گرفنت در جهت منفی جامعه را به سمت سطحی  نگری 

و شعارزدگی می برد. وقتی کتاب، بازاری نداشته باشد، خطیبان با 

دامنه ای محدود از اطالعات، چرخه ای محدود از مفاهیم را داد 

و ستد می کنند و اگر هم خسته  کننده و تکراری نشوند، حتاًم 

جامعه را از خزائنی بی شامر محروم می کنند. 

مشکل دیگر قناعت کردن به منرب، غرض  ورزی های احتاملی 

از نوع آگاهانه یا ناآگاهانه ی برخی خطباست. و مشکل دیگر 

روحیه گرایش به اغراق است، به ویژہ وقتی که مطالعه نباشد، 

ممکن است دشمن بیش از آنی که هست، بزرگ جلوه کند و 

هر چه گفته شود آن ها چیزی ندارند و شام باالترید و می توانید، 

کسی تا مطالعه کتاب نکند، به این درک نخواهد رسید. و یا اگر 

خطر بزرگ باشد چه بسا به شکلی خطرناک کوچک شمرده 

شود. به هر حال هیچ عیبی بیش از اینکه خطابه را جای مطالعه 

بگذاریم، بزرگرت نیست. خطابه  ها از ایرانیان مردمی باحافظه 

ساخته است، آنها با تاریخ و گذشته زندگی می کنند چنانکه 
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قبالً هم اشاره شد، برخی از رویدادهای تاریخی مراسم جشن 

و سوگواری ساالنه آنها را ساخته و تشکیل داده اند. حکایت های 

تاریخی جزء جدانشدنی زندگی آنهاست به نحوی که در نظر اول 

دامنه اطالعات تاریخی یک فرد ایرانی در طول دوران ها، به اضافه 

پندهای حکمت  آمیزی که او در آستین دارد، او را در نظر دیگران 

پرحرف البته با حرف های پر مغز ولی گاهی در زمان نامناسب 

جلوه می دهد. 

نوع رویکرد ایرانیان به دنیا از خالل همین حکمت ها چندان 

هر  اما  است  مذموم  بسیار  حرف،  در  دنیا  نیست.  مناسب 

مذمتی از دنیا مردم را به سمت آخرت سوق منی دهد و شاید 

گاهی مذمت دنیا بر فراز منربها و در دل حکایت ها، بسیاری 

از ایرانیان را تنبل، جربی گرا و بی  تفاوت نسبت به سیاست، بار 

آورده و عادت داده است. و این همه، یک منبع مهم داشته و 

آن منرب بوده است. منربی بودن، خوبی و بدی دارد و انصاف 

ایجاب می کند ارزش خطابه مورد خدشه واقع نشود زیرا جامعه 

ایران با خطابه انقالب کرد و با خطابه های پیوسته بوده است 

که بعد از انقالب، هدایت و راهنامیی شده است. شاید بتوان 

خطابه را همیشه به عنوان چاشنی و کلید آگاهی و به خروش و 

غیرت آمدن مردم این رسزمین در نظر گرفت. چیزی که مکمل آن 

مطالعه و کتاب باید باشد. 

از جمله دیگر صفات، غیرت و عزت می باشد که جزء جدانشدنی 

مردم این رسزمین بوده است و وجه مهم و ممتاز ایرانیان محسوب 

می شود. همین غیرت شکلی خاص از نظام خانواده را در جامعه 

ایرانی تعریف کرده است و مایه استحکام آن شده است. در ایران 

تأثیر غیرت بر سبک زندگی را می توان در نوع خاص معامری 

شاهد بود، هر خانه ای دارای اندرونی و بیرونی بوده است. همین 

مخترص گویای همه چیز هست. به دلیل اعتقاد به چشم زخم 

ایرانی یک  تحریک حسادت ها، جامعه  از  ماندن  امان  در  و 

جامعه بسته و کتوم و دارای ارسار خصوصی بوده است و البته 

این موضوع نیز سایه ویژہ ای در نظام خانواده و سبک زندگی 

ایرانی داشت. خانواده در ایران چنان اهمیت دارد که وقتی برای 

فرزندی آرزوی خوشبختی می شود، منظورشان ازدواج مطلوب و 

مناسب است. تقریباً غالب جامعه ایرانی بر تک همسی تثبیت 

شده است و همین نکته آن را نسبت به ماملک همجوار مسلامن 

ممتاز می کند. وجه ممتازی که نشان دهنده مترکز ویژہ بر روابط 

زن و مرد در بافت خانواده است. 

در جامعه ایرانی میهامن همیشه عزیز و اکرام آن مایه آبرو 

محسوب می شده است. آبرو و حیا در این رسزمین نقش پررنگی 

داشته است، چنانکه نقشی مثبت و گاهی منفی در ساختار 

زندگی ایرانیان ایفا کرده است. وجه مثبتش که روشن است اما در 

توضیح وجه منفی این رویکرد می توان از مصداِق انحراِف روحیه 

میهامن نوازی به تکّلف های افسانه ای و غیر عقالنی یاد کرد. 

مردم ایران غالباً زیرکی ویژہ ای دارند به نحوی که جلوه آن را در 

شوخ طبعی و مطایبه و طنز می توان دید. گاهی این شوخ طبعی 

آمیخته به طعنه و رکیک  گویی می شود. این مردم را می توان به 

صفت پیچیدگی و غیر قابل پیش  بینی بودن نیز شناخت. نوعی 

نظم در ظاهر بی  نظم و خالقانه زندگی آنها حاکم است که البته 

این شکل و هیئت از زندگی، آن ها را به سمت تک روی ها و عدم 

توفیق در کارهای جمعی ولی در عوض خالقانه سوق می دهد.

آن ها توان فرو رفنت در یک نقش را دارند و گاهی در این موضوع 

چنان اغراق می کنند که خودشان فراموش می کنند از ابتدا قرار 

بر ایفای نقش بوده است. مثالً ممکن است نقش مخالف خوانی 

را به خود بگیرند ولی بعد مدتی فراموش کنند که این رصفاً یک 

نقش بوده است. آنها ممکن است از رس ناچاری و اضطرار أکل 

میته کنند ولی بیم آن وجود دارد که بعد مدتی قید اضطرار را به 

دلیل فرو رفنت در رشایط جدید از یاد بربند. 

ایرانیان به دلیل هوش باال و پیچیدگی شخصیت، در دور زدن 

قوانین و قاعده  ها دست بلندی دارند. پیدا کردن مسیر میانرب نیز 

برای انجام راحترت برخی کارها  از ویژگی های دیگر آن هاست. 

البته آن ها به دلیل خالقیت، دستانی توامنند در هرن نیز دارند. 

درست است که ایرانیان گاهی در نقشی منفی فرو می روند، 

و نقش بودن را فراموش می کنند اما منی توان نادیده گرفت که 

بدها هم در این رسزمین، غالباً نوعی حد و بازدارنده ای دارند 

و کمرت پیش می آید که قساوت را تا بی نهایت دنبال کنند. شاید 

این ویژگی به دلیل رسوخ حادثه کربال با جزئیات و انطباق هایش 

بر مصادیق در زندگی و ادبیات آن ها باشد. که همواره پرهیز 

دارند از اینکه از آب و مرّوت، به روی زن و اطفال مضایقه کنند. 

در ایران، مرّوت و جوامنردی جایگاه ویژہ ای دارد تا جایی که 

راهزنان، دزدان و طرّاران نیز خود را منتسب به نوعی از این 

مرام می دانستند و آنها نیز هر کاری منی کردند و برخی کارها را 

ننگ می دانستند. 

روحیه وفا و سپاس گزاری جزو صفات درخشنده این مردم است 

و اصطالح نان و منک در این مورد همیشه مورد توجه بوده 

است. البته اغراق در این مورد نیز گاهی تبعات نامناسبی در 

دشمن  شناسی برجای گذاشته است. 

ایرانیان در محبت ریزبین و خالقند و این را می  توان از طبع 

باز  دارند  زمینه  این  در  که  فاخری  ادبیات  و  ایشان  شاعرانه 

شناخت. این نکته در مورد عشق به اهل بیت اوج می  گیرد و 

البته در این وجه، گاهی اغراق  ها نگران  کننده هم می شود. آنها 

مایل به بی نهایت دوست داشنت هستند و به درستی این عشق 

را مزاحم توحید منی دانند اما ممکن است گاهی به دلیل ضعف 

علمی دچار اعوجاج شوند. 

ایرانیان ذهنی انتزاعی و قوی دارند و این را می  توان از بروزات 

فلسفی، عرفانی و ادبی آن ها فهمید. عموم آن ها احساسی و 

گاهی لجوج هستند؛ این لجاجت همیشه منفی نیست و گاهی 

در مقابل دشمن چنان آن ها را مصمم می کند که هیچ تهدید 

و تبلیغی از جانب دشمنانشان بر روی ایشان کارگر و بازدارنده 

نیست. 

جالب است که به دلیل وجود مناسک در تقویمشان، جمع و 

جمع  گرایی را خوب می شناسند و در تعامالت اجتامعی بروز 

می دهند اما گویی برای آن حّد و حرصی گذاشته اند تا مزاحم 

تک روی های آن ها نشود. 

شاید روحیه سلحشورانه و گرایش به قهرمان بودن، چهره مطلوب 

خود را در نظر ایشان، کسی ترسیم کرده است که یک تنه و 

با افتخار، مانعی را از رس راه می بردارد. احساس انسان نسبت 

به این رسزمین، احساس تحسین یک روحیه جوانانه است. انگار 

که مردم این فرهنگ پیر و جوانشان طراوت فتی و شباب را 

دارا هستند. این شادابی از تعدد سلسله  های رنگ به رنگ در این 

رسزمین و ظرفیت های متنوع آن قابل بازشناسی است. 

این مردم مثل هر جوان خامی و پختگی هایی دارند و البته گاهی 

کارشان به افسدگی و رسخوردگی نیز می کشد. زمانی که با نشاط 

هستند مَثِل یک کشاورِز زحمت کش مبتکر با جرأت و رس به 

آسامن می شوند و زمانی که رسخورده اند هامن کشاورزند که دیم 

می کارد تا زحمت آبیاری به خود ندهد؛ و حارض است از گرسنگی 

در مضیقه باشد اما نیمی از سال را به بیکاری بگذراند. ایرانیان 

جامعه ای از میلیون ها کشاورزند چه در روستا ساکن باشند و 

مشغول به کشاورزی باشند و چه در شهر ساکن شده باشند و 

به کاری دیگر اشتغال بورزند؛ آنها کشاورزانی هستند که غالباً به 

کاری غیر از کشاورزی اشتغال دارند و بد و خوب خلقیاتشان 

هامن بد و خوب خلقیات کشاورزان است.

در سالیان متامدی، این مردم همواره خوبی ها و بدی های یاد 

شده و نقاط قوت و ضعف را با هم داشته اند. این مدل از 

آرایش خصلت ها غالباً وضعیت جامعه را علی رغم شایستگی ها 

در حالت غیر مؤثر قرار می دهد و دارایی ها، آن ها را به آستانه 

قدرت منی رساند. با این وصف چه جای تعجب اگر سالیان سال، 

شاه سایه خدا تلقی شود و دارای فرّه ایزدی دانسته شود، هر چند 

عدالت هم مطلوب و دوست داشتنی باشد.  

 انقالب اسالمی مردم این جامعه را به شدت سیاسی کرد و البته 

روشنفکر و منتقد. روشنفکرانی که گاهی در همه زمینه  ها حتی 

اگر اطالع و تخصصی در آن نداشته باشند اظهار نظر می کنند. 

انقالب اسالمی ترس را از این مردم دورتر کرد، روی شان را به 

سمت فطرت بلند کرد و آنها چشم در چشِم دین، شهید دادند 

و شهادت دادند، بر اینکه می شود و می توان. انقالب کردن این 

ملت و چهل سال وفاداری به این انقالب، ایران را به سطحی از 

بلوغ رسانده است که بتواند تصمیم بگیرد که آیا شایسته است 

گرایش به ملّیت، عرف و طبیعت ایرانی داشته باشد، یا اینکه 

گرایش به اّمت و متدن اسالمی را که هامن گرایش به فطرت و 

مناسک بزرگ توحیدی است، برگزیند. شاید هیچ ملتی هنوز به 

این سطح از انتخاب نرسیده باشد که ایران رسیده است. شاید 

هیچ ملتی آن چنان که ایرانیان با تضادها و دوگانه ها درگیرند، 

به چالش کشیده نشده باشد. ایران با عرف و فطرتش معجونی 

است از تضادها و جمع میان چیزهایی که با جمع شدنشان، هرن 

انسان بودن شکل می گیرد. ایران رسزمین و ملت رشیدی است که 

یقیناً رسداری مقابله با طاغوت جهانی را انتخاب خواهد کرد و به 

کمک سایر جوامع، زمین را از لوث مستکربین پاک خواهد منود. 

و این امر مهم میّس نیست مگر با اهتامم به ثقلین و بنا نهادن 

بر کتابی که کالم خداست.   
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      صاحب امتیاز | احمدرضا اخوت 

        زیرنظر | هیأت رسدبیرے 

             مدیر مسئول | فاطمہ سادات رشیعتمدارے 

         هیأت تحریریہ | دانشجویان مدرسہ قرآن و عرتت )کاشفیون( 

کانال اطالع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عرتت

@QuranEtratSchool
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