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فرهنگ و ادب

 بخش اول
 

انسانی  اجتماع  هر  اساس  و  بنیان  فرهنگ،  و  اندیشه 
تفاوت  به  بشری  جوامع  تفاوت  و  دهند  می  تشکیل  را 
نشان  گردد.  می  باز  آنها  فرهنگ  و  نگرش  اندیشه،  در 
و عالمت  سالم  فرهنگ  و  متعالی  اندیشهٔ  سالم،  جامعهٔ 
جامعهٔ بیمار و منحط، اندیشهٔ راکد و فرهنگ آشفته و 
»اراده«،  عناصر  از  لغوی  لحاظ  از  که  است.بسیج  بیمار 
شکل  اندیشی«  »عام  و  بخشی«  »سامان  »آگاهی«، 
گرفته است، از لحاظ مفهومی روندی اندیشه ای- عملی 
مبتنی  و  آگاهی  آزادانه،  منطقی،  معقول،  روندی  است. 
بر فطرت انسانی نوع بشر که حاصل عقل، تعقل و تدبر 
اوست. در بعد نهادی نیز این روند سازمان می یابد و در 
لوای رهبری آزاداندیش و فرزانه - چونان امام خمینی 
)ره(- قرار می گیرد. بستر و کارمایهٔ اصلی بسیج، اندیشه 
و تفکر و فرهنگ بسیجی است. اندیشه و تفکر بسیجی 
نیز محصول عقل انسان آزاد و عامل شکوفایی آن است 
که در کلیت خود جهان نگری و بالتبع ایدئولوژی گروهی 
یا طبقاتی نیست بلکه ایدئولوژی نوع انسان است.حاصل 
بسیجی  فرهنگ  بسیجی،  ایدئولوژی  و  نگرش  اندیشه، 
است و آن نظامی از اندیشه ها و معانی و ارتباط میان 
»انسان  رفتاری  الگوهای  با  ها  آن  ارتباط  نیز  و  ها  آن 
بسیجی«. در چنین نظام معنادار ارتباطی است که تمام 
کنش ها و رفتارها معنا یافته، ارزش و قداست می یابند. 
برخودار  دینی  عقلی-  از جوهرهٔ  که  فرهنگی  نظام  این 
است با فطرت بشری نیز هماهنگی دارد و دارای ویژگی 
های چند، مانند خداگونه اندیشی، اتکا بر فطرت سلیم 
آرمان  نگری،  واقعیت  بودن،  منطقی  و  عقالیی  انسانی، 
گرایی، والیت مداری, ایمان پذیری، علم باوری، متعهد 
اندیشی،  وفاق  و  گرایی  وحدت  گرایی،  تخصص  بودن، 
مصلحت شناسی، نوآوری و تحول، عدالت خواهی و ظلم 
ستیزی، نگرش عاشورایی، شهادت طلبی و اسوه گرایی 
است و لذا هرگز نمی تواند در قالب های تنگ گروهی 
و طبقاتی یا جناحی و صنفی باقی بماند وگرنه بسیجی 

نخواهد بود.
می  غبطه  بسیجیان  صفای  و  خلوص  به  همواره  "من   
خورم و از خدا می خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، 
چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی 

ام«)صحیفه امام، ج ٢١، ص ١٩٤(.
امام خمینی )ره(

می  راتشکیل  اجتماعی  هر  بنیان  فرهنگ،  و  اندیشه 

دهد وتصور جامعه، گروه و فرد عاری از اندیشه یا بدون 
به  انسان  بودن  مدنی  است.  ناممکن  تصوری  فرهنگ، 
نیز  سینا  ابن  یا  فارابی  ابونصر  چون  ای  فالسفه  تعبیر 
نه نشان از زیست جمعی انسان که بیان زیست مبتنی 
حالت  زیستی  چنین  طبعا  و  اوست  تفکر  و  اندیشه  بر 
جمعی نیز به خود می گیرد. بنابراین فصل امتیاز انسان 
است  تمدن  و  تفکر  فرهنگ،  و  اندیشه  انسان  غیر  از 
انسان  از  فالسفه  تعریف  )جمشیدی،١٣٨٢: ص ٢٨٨(. 
به »حیوان ناطق« نیز بیانگر همین معناست. چه ناطق 
به معنای موجود منطقی و عاقل یا موجود اندیشمند و 

صاحب فرهنگ و با ادب است:
 ای برادر تو همه اندیشه ای

مابقی خود استخوان و ریشه ای
 گرگلست اندیشه ات، تو گلشنی

ور بود خاری تو هیمه گلخنی
 )مولوی بلخی، ١٣٧٣: ج ١، ص ٢٦٢(.

اندیشه و  را  بنیان و اساس جامعه و شخصیت فرد  اگر 

به  فرهنگ  بودن  سالم  پس  دهد،  می  تشکیل  فرهنگ 
و  اندیشه  بیماری  و  است  افراد  و  جامعه  معنای صحت 
فرهنگ، بیماری جامعه و افرادش می باشد. اگر فرهنگ 
جامعه ای، رسایی، پویایی، تحرک، بالندگی و قابلیت و 
توانایی کامل و صحیح را برای راه بردن افراد یک جامعه 
نداشته باشد، قابلیت و توانایی آدمیان در چنین جامعه 

ای از دست می رود:
دارد،  راه  به  رو  سالم  فرهنگ  طریق  طی  این  "در 
به  رو  آشفته  فرهنگ  و  گشایش  و  روشنایی  به  رو 
فرهنگ  زیرا   .)٤ ندوشن، ١٣٧١: ص  اختالل«)اسالمی 
جهت دهنده زندگی انسان و روشن کننده مسیر حرکت 
اوست. این است که پیامبران الهی برای بیداری و تحول 
اندیشه و خلق و ابداع فرهنگ، فرهنگی اصیل و سازگار 
اعظم  رسول  که  گونه  همان  اند.  آمده  انسان  وجود  با 

)ص( می فرماید:
"انما بعثت التمم مکارم االخالق« )نهج الفصاحه، ١٣٧٧: 
ص ٣٤٥، ح ٩٤٤، راهنمای انسانیت، ١٣٧٧: ص ١٢٢(. 

تا مکارم اخالقی را به کمال  برانگیخته شدم  همانا من 
برسانم.

تفکر و فرهنگ در هر دو بعد مادی و معنوی، جسمانی و 
روحانی، انسان را راه میبرد و هدایت می کند. او و جامعه 
حرکتش  مسیر  سازد.  می  مرتبط  خارج  عالم  با  را  اش 
و  دهد  می  جهت  او  زندگانی  به  و  کند  می  تعیین  را 
در برابر تهاجمات بیگانه از وی دفاع می نماید. فرهنگ 
سالم، اندیشه سالم و نگرش سالم، انسان و جامعه را در 
مسیر فطرت و حنیفیت به پیش می راند. افراد و اجتماع 
به سوی کمال و  راه  را متحول و دگرگونه می سازد و 
فرد  غلط،  نگرش  و  اندیشه  فرهنگ،  ولی  دارد.  سعادت 
تفاوت  میبرد.  پیش  به  ناصحیح  مسیر  در  را  جامعه  و 
جوامع و گروه ها قبل از هر چیز به تفاوت در اندیشه ها، 
نگرش ها و فرهنگ های حاکم بر آن جوامع برمیگردد 

)جمشیدی، ١٣٨٢: ص ٢٨٩.(
امام خمینی )ره( رهبر انقالب اسالمی ایران در تبیین دو 
جامعه ایرانی یعنی جامعه ای منحط و جامعه ای متعالی 

بزرگوار جامعه  بیان آن  از جامعه منحط در  - منظور 
ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی است و مقصودش 
انقالب  پیروزی  از  بعد  ایران  جامعه  متعالی،  جامعه  از 
اسالمی یا ایران اسالمی به طور کلی است - به فرهنگ 

آن دو جامعه اشاره می کند:
"...فرق ما بین این دو زمان ]قبل و بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی[ چی است؟ این فرق در فرهنگ است. فرهنگ 
کرده  فرق  زمان  این  در  ما  فرهنگ  با  زمان  آن  در  ما 

است...«)امام خمینی، ١٣٦١ به بعد: ج ١٧، ص ١٠٩(.
پدید  فرهنگی  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  ایران  در 
نیز  و  انقالب  از  پیش  جامعه  فرهنگ  با  که  است  آمده 
دارد.  بنیادین  های  خود،تفاوت  معاصر  جوامع  فرهنگ 
یکی از ارکان این نگرش تفکر و فرهنگ بسجی است که 
امروزه مورد توجه تمام اقشار جامعه در داخل و خارج 
است. لذا پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است 
که به راستی وجه تمایز دو فرهنگ انقالبی و راکد که 
جامعه ای انقالبی را در برابر جامعه ای منحط و آشفته 
قرار میدهد چیست ؟ آیا وجه تمایز و خصلت بارز این 
فرهنگ انقالبی و بالتبع جامعه انقالب، بسیجی بودن آن 
نیست و اگر چنین باشد، تفکر و فرهنگ بسیجی به چه 
معناست؟ و قبل از آن تفکر، نگرش و بینش بسیجی چه 
معنایی دارد؟ این مسئله ای است که ما در این نوشتار با 
رویکرد توصیفی - تحلیلی و بر مبنای داده های کتابخانه 

ای و اسنادی در پی بررسی آن هستیم.
چیستی بسیج و  بررسی لغوی و زبانی

اراده،  »قصد،  معنای  به  لغوی  لحاظ  به  »بسیج«  واژه 
عزم، آمادگی، سامان، آماده شدن، سامان دادن، به نظم 
نیروهای  ساختن  آماده  جنگ،  برگ  و  ساز  درآوردن، 
نظامی برای جنگ و...« میباشد. برای نمونه در فرهنگ 
فارسی معین هفت معنی کلی برای آن ذکر شده است:

"بسیج =١- سامان، جهاز،اسباب، وسایل ٢- سالح، ساز 
جنگ ٣- رخت سفر ٤- )امص( ساختگی، آمادگی، آماده 
سفر شدن ٥-قصد، اراده، عزم، عزیمت ٦- آماده ساختن 
برگ سفر و جنگ ٧-  و  تمامی ساز  و  انتظامی  نیروی 

تجهیزات«)معین، ١٣٧٦: ص ٥٣٨.(.
سه  یا  مفهوم  سه  را  بسیج  واژه  ارکان  کلی  طور  به 
و  نظم  الف(  از:  اند  عبارت  که  دهد  می  عنصرتشکیل 
در  و  تجهیز؛  و  آمادگی  اراده ج(  و  عزم  ساماندهی ب( 
هر کنش یا رفتاری که این سه عنصر جمع شود، کمال 
اراده ای  به مفهوم واقعی تجسم مییابد. بدین معنا که 
تحقق می یابد، آمادگی و حرکت صورت میگیرد و امر 

نظم و سامان می یابد.
ادامه دارد...

گنجینه معارف
تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی )ره(

دلباخته های جهانی حافظ شیرازی؛ از گوته تا آندره ژید

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

 حافظ شاعر دوران هاست. او میدان دار شعر و غزل 
های ٧٠٠ سال  آدم  که گوش  قدر  آن  است.  فارسی 
بعد از حافظ، هنوز بدهکاِر خوش رقصی خیال و کالم 
و  نوروز  از سنت سفره  اوست. دیوان غزلیاتش جزئی 
یلدای ما ایرانی ها شده و به واسطه همین سنت است 
که به دیوان شاعر »زده ام فالی و فریادرسی می آید«، 
تفال می زنیم اما حافظ تنها شاعِر زبان فارسی نبوده 

است.
 نفوذ سخن و کالم او به فراسوی مرزها و به غرب و 
شرق رسیده است و شاعران زیادی با درک نگاه و بیان 
حافظ، از او الگو گرفته اند. به هر حال تعداد کسانی 
که در شعر پیرو حافظ اند، کم نیست و هرکس روزی 

خوِر ظرفیت خود از اشعار حافظ است.
در آلمان- گوته و نیچه

از  آلمانی  شاعران  ترین  پذیرفته  تاثیر  از  یکی  گوته 
دفتر  ترین  مفصل  غربی-شرقی،  دیوان  است.  حافظ 
اوست.  پیری  های  سال  اثر  سه  از  یکی  و  گوته  شعر 
مترجم  یک  مدیوِن  حافظ  با  را  اش  آشنایی  گوته 
اتریشی به نام ژوف هامر پورگشتال است که خود یکی 

از پیشگامان ترجمه آثار فارسی به شمار می آید.
به  را  حافظ  اشعار  برگرداِن  اولین   ١٨١٤ سال  در  او 
با  اش  آشنایی  گوته  کرد.  ارسال  گوته  برای  آلمانی 
از  و  است  خوانده  خود  برای  دوباره  تولدی  را  حافظ 
رجوعش به مشرق زمین در شعر سرآغاز دیوان خود، با 
عنوان هجرت یاد می کند و این هجرت معنوی اوست.

 گوته تنها دلباخته آلمانِی حافظ نیست. رد پای عالقه 
پر قصه  فیلسوف  نیچه،  فردریش  در  به حافظ  مندی 
آلمانی نیز دیده می شود. او با مطالعه آثار بازمانده از 

ایران باستان، دلبسته فرهنگ ایران باستان شد و البته 
عالقه مندی گوته به حافظ در دقیق شدن او به این 

شاعر تاثیر داشته است.
نیچه در مجموعه آثار خود ١٠ بار نام حافظ را آورده 
و اغلب نام گوته را با او همراه کرده . نیچه در میان 
دارد:  حافظ  به  خطاب  شعری  خود  های  نوشت  پاره 
میخانه ای که تو برای خویش پی افکنده ای/ فراخ تر از 
که  ای  می  کشیدن  سر  از  جهان  است/  خانه ای  هر 
تو در اندرون آن می اندازی ناتوان است./ پرنده ای که 
که  موشی  توست/  ضیافت  در  بود/  ققنوس  روزگاری 

کوهی را بزاد/ خود گویا تویی.
در آمریکا- رادولف امرسون

رادولف امرسون، یکی از بزرگ ترین شاعران آمریکایی 
می کند  اعالم  جایی  در  اما  نمی داند  فارسی  که  است 

که همچنان هفت استاد ایرانی یعنی حافظ، فردوسی، 
انوری، نظامی، مولوی، سعدی و جامی مورد استقبال 
و احترام اند. او در سال ١٨٤٤ به اروپا آمد و با تفکر 
حافظ آشنا شد و این اندیشه را با خود به آمریکا برد.

نام  به  از تفکرات حافظ، مکتبی  الهام  با  او در آمریکا 
تعالی گری یا Trancendentalism را پایه گذاری 
کرد که این مکتب موجب آشنایی شاعرانی چون والت 

ویتمن و امیلی دیکنسون با ادبیات ایران شد.
در فرانسه-آندره ژید و ویکتور هوگو

نفوذ سخن حافظ در فرانسه با مرور آثار آندره ژید و 
ویکتور هوگو هویداست. ویکتور هوگو، حافظ را شاعر 
دل ها می نامد و در کتاب اشعار خود غزل حافظ را با 
دل  خبر  است/  هوس  گفتنم  تو  با  دل  »حال  مطلع 

شنفتنم هوس است« آورده است.

 هوگو خطاب به خودش در این کتاب می گوید: »شاعر 
کاش در سرزمین خسروها، در سرزمین نور و آفتاب 
و در میان عنبر و عود چشم به جهان گشوده بودی.« 
و  کالسیک  اثری  ژید  آندره  زمینی  مائده های  کتاب 
شعری منثور است و او به جز حافظ از سعدی نیز در 

این کتاب اقتباس می کند.
در ازبکستان- نوایی، حافظ خوارزمی و دیگران

نیز  شرق  در  نبود.  غرب  بر  موثر  شاعر  فقط  حافظ 
از  یکی  نوایی،  اند.  گرفته  الهام  او  از  زیادی  شاعران 
»محاکمة  کتاب  صاحب  و  ازبکستان  بنام  شاعران 
او  پذیری  تاثیر  و  استقبال  است.  فارسی  به  اللغتین« 
چنان  آن  پیداست  اشعارش  دیوان  در  حافظ  شعر  از 
که پانصد غزل خود را به تقلید از شعر حافظ سروده 
راه عشق  فارسی اش می گوید:»به  است و در دیوان 

اگر مشکل فتد فانی/ ز روح حافظ و معنی جامی اش 
مدد جویم«.

حافظ خوارزمی شاعر ازبکی دیگری است که به سبب 
شیفتگی اش به حافظ به شیراز آمد تا در شهر مراد 
خود  استاد  را  شیرازی  حافظ  او  بکشد.  نفس  خود 
خوانده و حافظ ازبکی ها بودن یکی از آرزوهایش بوده 

است.
در تاجیکستان- بیشتر شاعران قدیم و جدید

درباره اهمیت حافظ در تاجیکستان می توان از مردم 
اکرام  و  با عزت  را  نام حافظ  ها  تاجیکی  کرد.  شروع 
»بسم  او  دیوان  خواندن  از  قبل  و  آورند  می  زبان  به 
غفاروف  جان  عبدا...  دکتر  عقیده  به  گویند.  می  ا...« 
خجندی  اسیری  بخارایی،  عصمت  تاجیک،  دانشمند 
و عبدالرحمن مشفقی بخارایی همه تحت تاثیر حافظ 
بوده اند و حتی چهارپایه گذار ادبیات جدید تاجیک 
از عالمه صدرالدین عینی تا جوان ترین شاعران امروز 
خود  حق  بر  استاد  را  حافظ   ، غزل  در  همه  تاجیک 

می دانند.
در هندوستان- غالب و اقبال و ناصر علی سرهندی

غالب و اقبال دو شاعری هستند که تابع اسلوب بیان 
و شیوایی غزل های حافظ بودند. شیرینی کالم حافظ 
علی  ناصر  مانند  هندی  دیگر  مشهور  شاعران  دهان 
شکر  را  الهوری  واقف  و  ثابت  افضل  میر  سرهندی، 

شکن کرده است.
قرار  خود  سرمشق  را  حافظ«   « شاعری  طرز  ها  آن 
داده اند، به عنوان مثال ناصر علی غزلی دارد که تحت 
تاثیر حافظ گفته و وزن، قافیه و ردیف شعری حافظ را 
تقلید کرده و در مقطع همان غزل، لب به اعتراف می 
گشاید که سبوی خود را از می خواجه شیراز پر کرده 
است: »علی امشب می شیراز در جام و سبو دارد/ اال یا 

ایها الساقی ادر کاسا و ناولها.«


