پرونده سال

نوروز،آشتی بزرگ
اسالمیت و ایرانیت
محمدتقی فاضل میبدی

عضو جامعه محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

چه جورها که کشیدند بلبالن از دی
به بوی آن که دگر نوبهار بازآید
یکی از موضوعاتی که در آســتانه عید نوروز و برخی دیگر
ی ملی و باستانی ایران در افواه مطرح میشود
از آیینها 
ن و دلبستگی به آنها با اسالم و باالتر از آن
نسبت این آیی 
نســبت میان اســام و مفهوم ملیت و ملیگرایی است.
باید گفت که هیچ دیانتی در دنیا از جمله اسالم در تضاد
با ملیت نبوده است .اگر چه خورشید اسالم از عربستان
طلوع کرد اما نورش بر ایران و بسیاری دیگر از کشورهای
جهــان نیــز تابیــد .همان طور کــه مســیحیت در ناصریه
و فلســطین آغاز شــد اما امــروز در اکثر کشــورهای دنیا با
ملیتهــای مختلف درآمیخته اســت .شــاید در دورهای
کشورها بر اساس دارالکفر و داراالسالم تقسیم میشدند،
اما اکنون در دنیای مدرن تقسیمبندی بر اساس مرزهای
جغرافیایی است که مردم را در قالب یک ملت واحد به
یکدیگر پیوند میدهد .ملت ایران ،ملت پاکستان  ،ملت
عراق و  ...همه مسلمانیم اما در سازمانهای بینالمللی
مــا را بر اســاس مــرز جغرافیایــی مان میشناســند نه بر
اســاس مرزبندی ایمــان و اعتقادمان .بالعکس هر کس
درمرزجغرافیاییکهبهنام ایرانشناختهمیشود زیست
میکند ،میتواند مذهب و عقیده خودش را در هر دیانتی
کــه هســت حفظ کنــد .وظایف و حقــوق قانونــی مربوط
به زندگی سیاســی و اجتماعی نیز بر اساس ایرانی بودن
تعمیم پذیرند و نه صرفاً مســلمان بودن .چنان که حق
شرکت در انتخابات و نیز برعهده گرفتن مسئولیتهای
حقوقــی و سیاســی از رهبــری و ریاســت جمهــوری تــا
نمایندگی مجلس مختص اتباع ایران است .در موضوع
مصلحــت نیز مصلحت ملــی ایران بــر مصلحت ملی
هر کشــور دیگری حتی کشورهای مسلمان رجحان دارد.
این درســت که دفاع از مظلوم فارغ از مســلمان بودن یا
نبودنش یک ارزش اخالقی اســت اما اگر پای مصلحت
ملی درمیان باشــد ،این مصلحت ملی است که باید در
نظر گرفته شــود .شــاید بتوان تعبیر درســت رابطه میان
دیــن و ملیت را در شــاهنامه فردوســی یافــت .کار بزرگ
فردوســی آن بــود که در عیــن پذیرش اســام از پذیرش
عربیت سر باز زد .با اعتنا به آنچه گفته شد مراسمی که در
ایران باستان و در فرهنگ و ملیت ما وجود داشته ارزش
پیدا میکند و باید احیا شود .من حق ندارم با هیچ یک از
این آیینها از نوروز و سیزده بدر و ...مخالفت کنم به این
بهانه که اینها از اسالم نیستند .برعکس باید امیدوار بود
که آشتی بزرگی میان ایرانیت و اسالمیت برقرار شود و ما
همانطورکهدربارهخلیجفارسحساسهستیمنسبت
به نوروز و آیینهای ملیمان نیز حساس باشیم.

ایـــران مـــا

«اسالم وطنی» جایگزین
مرزهای جغرافیایی نیست
ابوالحسن نواب

عضو جامعه روحانیت مبارز

موضوع وطن و واقعیت مرزبندی جغرافیایی میان
اقوام و ملیتهای مختلف مســألهای نیست که در
اســام نادیده گرفته شــده باشــد .چنانکــه در صدر
اسالم نیز بسیاری از صحابه پیامبر (ص) بر اساس
ملیتهــای خود ،خــواه از ایران ،یمــن ،نجد ،عراق
و ...شــناخته میشــدند و ایــن طور نبود که «اســام
وطنی»جایگزینمرزهایجغرافیاییشود.بنابراین
اصــل وطن و حــدود جغرافیایی که بــه وطن معنا
میبخشند،درگذشتهنیزوجودداشتهومورداحترام
بوده اســت .آنچه بــه عنوان مفهــوم «فراوطنی» از
اســام مطرح میشود احســاس علقه و دلبستگی
اســت که در میان پیروان ســایر ادیــان و مذاهب نیز
وجــود دارد .چنانکــه افراد همدین و مســلک در هر
کجای جهان یکدیگر را ببینند نسبت به هم گرایش
بیشــتری دارند و اهل هر کشــوری که باشند به شهر
یا کشــوری که پایــگاه اصلی آن دین و مذهــب را در
خود جای داده است توجه ویژهای میکنند .چنانکه
تعلق خاطر مسلمانان جهان به حرمین شریفین
در مکــه و مدینــه به معنای نفی دلبســتگی ویژه به
وطن خودشــان نیســت .منتها به نظر میرسد این
مفاهیم نزد برخی افراد خلط شــده است .حدیث
منقول از پیامبر اســام(ص) اســت که میفرمایند
«حب الوطن من االیمان ».بر همین اساس افتخار

ما این اســت که هشت ســال در برابر عراق که البته
کشــوری با مردمان مســلمان اســت ،جنگیدیم اما
اجازه ندادیم حتی یک وجــب از خاک وطنمان از
آن جدا شــود .بنابراین دوست داشتن وطن و دفاع
از آن ارزش اســت و آنچه برخیها با عناوینی چون
جهانشمولی ،اســام وطنی و امت اسالمی مطرح
میکنندنبایدسببخلطمفهومشود.امتاسالمی
در جغرافیاهای مختلفی زندگی میکنند و اتفاقاً به
مثلآیه« َو َج َع ْلَن ُاک ْم ُش ُعوبًا َوَقَبائ َ
ِللَِت َعاَرُفوا»اسالم
برای مقوالتی همچون قبیله ،ملیت ،نژاد و ...اعتبار
قائل است .پس میشود به ایرانی بودن خود افتخار
کرد ،اما آنچه از دید اســام مذموم اســت تفاخر به
ایرانــی بودن از جهت خود برتربینی ،نژادپرســتی و
برتریجویی است .همان طور که در جهان معاصر
نیزنژادپرستیامرمذمومیاست.

عِ رق ایرانی و ُحب ایمانی
محسن غرویان
مدرس حوزه

از حدیث لطیف «حب الوطن من االیمان» ،آهنگ
عشــق و محبت و دلبستگی استنباط میشود .حب،
حقیقتی در دل آدمی اســت و ریشــه در فطرت دارد
چــه اینکه ایمان نیــز مقولهای قلبی اســت و جایگاه
آن فطرت اســت .وطن متعلق حب اســت و خدای
الیــزال متعلــق ایمان .فلذاســت که وطــن و خدا در
قلــب آدمیان بــه یکدیگر میرســند و اتحــادی ویژه
مییابند .وطن مبدأ ظهور و منشأ تولد انسان در نشئه
طبیعت اســت و خــدای ذوالجالل مبــدأ پیدایش او
در نشــئه ملکوت .و از همین روست که آدمی عاشق
توجوی
مبدأ و منشأ خویش اســت و هماره در جس 
اصل خویش و روزگار وصل خویش .عشــق به ایران
در ملت بزرگ ما ،جدای از ایمان و اســام نیســت و
روحیه وطن پرســتی ایرانیان رشحهای از ایمان آنان
به ارزشهای دینی اســت .ایران سرزمین حکیمان و
دانشــوران و فیلسوفان است .عرفان و معرفت الهی
در جای جای این سرزمین هماره درخشیده است .از
بوعلی سینا تا صدرای شیرازی و از شیخ شهابالدین
سهروردیتاامامخمینیدرطولتاریخاینسرزمین
کهــن آهنگ وحدت عرفان و برهان و قرآن به گوش
میرســد و این نیســت جز در پرتو پیوند ناگسســتنی

عشــق به ایران و تجلی ایمان .اینک بر ماست که در
این روزگار پرتالطم و در این شــرایط سخت و دشوار،
عــرق ایرانی و حب ایمانی را در کنار هم حفظ کنیم
و به نســل نوخاســته و جــوان ایــن آب و خاک ،شــور
وطن دوســتی و عشق خداپرستی را تزریق کنیم و در
سایه ســار نخــل والیت از سرچشــمه زالل حکمت و
طهارت و معرفت ســیراب شویم و ملک و مملکت
ک ای
را در پنــاه ایمــان و معرفت حفاظت کنیم .این 
برادران و خواهران ایمانی و ایرانی ،بیایید در این بهار
خجســته گل محبت و عشــق در دلهامان بکاریم و
همراه با نشــاط طبیعت قلبهای ســبزمان را رو به
خورشید بگیریم و نور ایمان بر آن بتابانیم و دست در
دست هم نهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد.
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