نماينده مجلس با تأکيد بر اجراي قانون امر به معروف گفت :ممکن است برخي از
قوانين نيازمند اصالح باشد اما مشکل اصلي آن است که قوانين تصويب شده موجود به
طور کامل و صحيح در کشور اجرا نميشود.به گزارش خبرگزاري رسا ،حجت االسالم
حجت االسالم ذوالنور:
مجتبي ذوالنور ،نماينده مردم قم ،با اشاره به اينکه از آيات قرآن مشخص ميشود که
مسئله امر به معروف و نهي از منکر به مرحله لساني محدود نميشود ،ابراز داشت:
قوانين
گرچه بحث برخورد با متخلفان بر عهده دستگاه و سيستم است ،اما گاهي اوقات رفتار
امر به معروف
طرف مقابل به گونهاي است که برخوردي را بر ما تحميل ميکند .وي با تأکيد بر اين
که براي حفظ دين بايد هزينه داد ،اظهار داشت :متأسفانه آن گونه که بايد نتوانستهايم
در کشور
مراحل ابتدايي امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهيم ،از اين رو امروز به ناچار به
اجرا نمي شود مرحله برخورد شديدتر با متخلفان رسيدهايم .ذوالنور تصريح کرد :هر چند که آمران

فرهنگي

به معروف و ناهيان از منکر براي حفظ دين هزينه پرداخته و براي رضايت پروردگار
متعال تالش ميکنند اما بايد توجه داشت که مسئوالن نيز وظايفي دارند.وي افزود:
مسئولين بايد تدابيري بينديشند که چنانچه ميان آمران به معروف و شخص خاطي
درگيري ايجاد شد و کار به محکمه رسيد ،آمران به معروف از سيستم ضربه نخورند و
کسي که مرتکب معصيت شده است پيروز محکمه نشود .رئيس فراکسيون روحانيت
مجلس عنوان کرد :بيترديد ما با تمام توان در مجلس آمادهايم تا در راستاي اجراي
صحيح قوانين امر به معروف و نهي از منکر در صورت نياز به اصالح قوانين يا افزودن
الحاقيهاي بر آن ،اقدامات الزم را انجام دهيم .وي تصريح کرد :جمهوري اسالمي ايران
براي مقابله با ناهنجاريهاي اجتماعي امکانات بسيار زيادي در اختيار دارد .امروزه بسيج
تا نقاط دور افتاده جامعه شبکه دارد و ميتواند ما را در اين راه ياري دهد.

گفت و گو »

احمد توکلي:

شفافيت ،مقدمه واجب امر به معروف
و نهي از منکر است

»
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گفت و گو با حجت االسالم آذري نژاد ،مرد قصه گوي روستاهاي محروم

اشاره:
داستانخواني برايش اولويت دارد ،اينکه در همه جاي
ايران کودکان و نوجوانان با کتاب همراه باشند ،تمام
تالشش را ميکند تا قصههاي خوب را براي بچههاي
خوب ايران بخواند .در روزگاري که کتاب اولويت
نيست ،اقتصاد و معيشت شده تمام دغدغهمندي
افراد ،اسماعيل آذري نژاد طلبه جواني است که
ماشين شخصياش را مملو از کتاب کرده و مانند
کتابخانه سيار آن را به دور افتادهترين نقاط کشور
که به لحاظ برخورداري محروم هستند ميبرد ،با
لباس روحانيت روستا به روستا ميرود و براي بچهها
کتاب و قصه ميخواند ،همان نقاطي که شايد کمتر
کسي راهش به آنجا افتاده باشد ،کتابخانه بنا ميکند،
حتي از مدادهاي رنگي کودکش براي نقاشي کشيدن
استفاده مي کند تا کودکان با يک نقاشي و رنگ هم
در شادي کودکانه سهيم باشند .رنگ ،بازي و نشاط
هدف اول و آخرش است .شروع قصههايش بچهها
را دور هم مينشاند ،همه کمک ميکنند تا بهترين
کالس قصهگويي کارش را شروع کند و اينجا تازه
اول داستان است .حجتاالسالم اسماعيل آذرينژاد
از جمله افرادي است که دغدغه و تالشش رشد فکري
کودکان ساکن درروستاهاي محروم است .متولد 58
و ساکن شهرستان دهدشت استان کهگيلويه و بوير
احمد است و  5سالي است با شعار «قصه ،توپ و
رنگ» ،تمام تالش خود را بر فعاليت در محور کتاب
کودک قرارداده است .اين فعال فرهنگي در گفت و گو
با خبرنگار فارس از فراز و فرود و مشکالت پيش
رويش در رساندن کتاب به دورترين نقاط گفت .آنچه
در پي ميآيد مشروح اين گفت و گوست؛
* ابتدا خودتان را معرفي کنيد و بفرماييد از چه
سالي کار فرهنگي خود را آغاز کردهايد؟
 اسماعيل آذري نژاد ،متولد  1358ساکن استانکهگيلويه و بويراحمد هستم .بيش از  5سال است در
روستاهاي اين استان تمرکز فعاليتهايم را در کتاب
و کودک قرار دادهام.
* با توجه به داشتن هزاران روستا در اين استان
چطور فعاليتها را تقسيم کرده و اولويتها را
چگونه تعيين ميکنيد؟
 از آنجا که کهگيلويه و بويراحمد بيش از هزار روستادارد و جمعيت روستانشين بسيار محروم هم دارد ،از
اين رو به کودکان و روستاها به لحاظ فرهنگي کمتر
توجه ميشود و من نيز شاهد برنامههاي کمي در
روستاها هستم .از سوي ديگر چون آموزش در رشد
و توسعه امر مهمي محسوب ميشود ،تمرکزم را روي
آموزش قرار دادم.
از طرف ديگر سن کودکي براي رشد هر فردي مهم
است .اين دو عامل موجب شد تمرکز فعاليتهايم را
بر کودک و کتاب قرار دهم.
ي نژاد! هدف اصلي شما از رفتن به
* آقاي آذر 
دور افتادهترين روستاها چيست؟
 هدف اصلي از سفر به روستاهاي دور و محروم،زيباترکردن دنياي کودکان است .دوست دارم کودکان
به رشد فکري برسند .از اين رو کتابهايي که انتخاب
ميکنم بيشتر در اين راستاست .سعي ميکنم کتابي
بخوانم که موجب پرورش فکر کودکان شود .از سوي

يک آتش به اختيار ترويج کتاب

ديگر کتاب به مهربانتر شدن بچهها با يکديگر کمک
ميکند .تمام اين مراحل باعث ميشود جامعه ما
جامعهاي مهربانتري نسبت به يکديگر باشد .ما شعار
و ابزاري تحت عنوان «قصه ،توپ و رنگ» داريم.
بنابراين با قصه سعي ميکنيم فکر کودک رشد يابد
و در ادامه دايره واژگانش توسعه يابد .در اين مسير
تالش داريم کودکان مهارتهايي را بياموزند و البته
مهم تر از آن شيوه ارتباط با يکديگر را براي آموزش
مد نظر داريم .البته نميتوانيم براي بچهها به شکل
مستقيم سخنراني و نصيحت انجام دهيم يا به نوعي
از آموزش مستقيم استفاده کنيم ،چراکه اين امور در
دنياي امروز منسوخ شده است .من تمام تالشم را
ميکنم تا تسهيلگر باشم .يعني شرايط را به نحوي
آماده کنم تا کودک خودش رشد کرده و بياموزد و
سعي نميکنم معلم باشم؛ در اين مسير آموزش قصه
يکي از کارکردهايش همين است.

»

واقعا اين گونه نيست ،حتي يک ريال هم تاکنون از
اين مسير وارد زندگيام نشده است و انگيزه اصلي
من براي رفتن به دورافتادهترين روستاها انس بچهها
با کتاب است .چون در زندگي شخصي تجربه به من
نشان داده کتاب موجب رشد ميشود و جهل و فقر
معنوي را از بين ميبرد .از اين رو کتاب باعث رشد
فکري بچههاست .من شعار نميدهم ،بودن کتاب
دست بچهها در دورافتادهترين روستاها که به دور از
شهرهستند برايم لذت بخش است .من دغدغه استانم،
کشورم و سرزمينم را دارم .احساس مسئوليت ميکنم و
ناراحتم از اينکه چرا جامعه ما از کتاب دور افتاده است،
چرا عدالت آموزشي براي بچهها وجود ندارد .از اين رو
بازي فکري و وسايل ورزشي به روستاها ميبرم .به اين
اميد که اين بچهها آينده خوبي داشته باشند.
* شعارتان در اين مسير فرهنگي چيست؟
 -بايد در اين مورد توضيح دهم .اگرکتابي در تهران

شايد خيل يها باورشان نشود که من از هزينه شخصي استفاده ميکنم.
ي گويند نهاد يا س�ازماني به تو کمک ميکند يا
برخ�يها به طور مطمئن م 
برخيميگويندحتمااينکاربرايتنفعماليدارد؛امادرپاسخبايدبگويمواقعا
ي ام نشده
اين گونه نيست ،حتي يک ريال هم تا کنون از اين مسير وارد زندگ 
است و انگيزه اصلي من براي رفتن به دور افتادهترين روستاها ،انس بچ ه ها با
کتاباست

* چرا شما از هزينه شخصي براي رفتن به روستاها
ي کنيد؟
صرف م 
 شايد خيليها باورشان نشود که من از هزينه شخصياستفاده ميکنم .برخيها به طور مطمئن ميگويند نهاد
يا سازماني به تو کمک ميکند يا برخي ميگويند حتما
اين کار برايت نفع مالي دارد؛ اما در پاسخ بايد بگويم

چاپ ميشود من بايد يک ماه بعد آن را براي کودکان
روستايي بخوانم و يکي از کارهايي که در حال انجام آن
هستم اين است که بچهها با پدر ومادرشان ارتباط بهتري
داشته باشند .پدر و مادرها براي بچهها قصه بخوانند و
هم بچهها براي آنها .من معتقدم کودکي ثروتمند است
که پدر و مادر قصهگو دارد و بيشترين تالشم بر اين

شعر کتيبه ايوان نجف را چه کسي سروده است؟

نامدار صداقت ،مدرس دانشکده علوم قرآني تهران گفته است« :شعر
فارسي در طول تاريخ آکنده از محبت و دلدادگي به خاندان پاک
پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و اله و شيفتگي و سرسپردگي به آستان
ملکوتي شاه واليت ،حضرت امير المؤمنين علي عليه السالم است.
نتيجه اين امر ،خلق اشعار فاخر و زيبايي در مدح و منقبت حضرت
علي عليه السالم بوده که بخشي ناگسستني از ديوانهاي شاعران اين
سرزمين به شمار ميرود ».خبرگزاري ميزان نوشت :از ميان هزاران
هزار بيت شعري که در مناقب و فضايل موالي متقيان عليه السالم
سروده شده ،شعر معدود شاعراني نظير عرفي شيرازي ،به خلعت
فخر و اعتبار مزين شده و اشعارشان در حرم مطهر نجف خودنمايي
ميکند .از ميان اين اشعار نيز تنها يک بيت به خط طال در کتيبهاي
مستقل و ميناکاري شده ،شرافت و لياقت صدرنشيني در جوار ايوان
نجف را يافته و چشمان شيفتگان آن امام همام ،در بدو ورود به آستان
ملک پاسبان حضرتش را مينوازد .در اين مکان شريف بيت زيبايي
نقش بسته که با استناد به آيه ۷۳سوره مبارکه زمر ،مژده زندگي
جاودان بهشتي را به زائران ساقي کوثر بشارت ميدهد؛
زائران درگهت را بر در خلد برين
ميدهند آواز «طبتم فادخلوها خالدين»
* شاعر شعر کيست؟
اين کتيبه ،بيت پاياني هفت بند کمال الدين حسن بن محمود
کاشي مشهور به مالحسن کاشي ،عالم و شاعر قرون  ۷و  ۸هجري
قمري است .دولتشاه سمرقندي ،جناب کاشي را در زمره شعراي
طبقه پنجم ذکر کرده و درباره او مينويسد« :از جمله مداحين
حضرت شاه واليت پناه اميرالمؤمنين و امام المتقين اسداهلل الغالب
علي بن ابي طالب کرم اهلل وجهه بود و هيچ کس به متانت و لطافت
او سخن نگفته است .مرد دانشمند و فاضل بوده است .اصل او از
کاشان است ،اما در خطه آمل متولد شده و آنجا نشو و نما يافته
چنانکه ميگويد:
مسکن کاشي اگر در خطه آمل بود
ليکن از جد و پدر مسکن به کاشان ميرود
گويند که موالنا حسن بعد از زيارت کعبه معظمه شرفها اهلل و حرم
حضرت رسالت عليه الصلوه والسالم به عزم زيارت اميرالمؤمنين
علي بن ابي طالب عليه السالم به ديار عراق عرب رفت و به عتبه
بوسي آن آستانه شريف مشرف شد و اين منقبت بر روضه مطهره
منوره آن حضرت خواند:
اي ز بدو آفرينش پيشواي اهل دين
وي ز عزت مادح بازوي تو روح االمين
در آن شب حضرت شاه واليت کرم اهلل وجهه را به خواب ديد که
عذرخواهي او ميکند کهاي کاشي! از راه دور آمدهاي و تو را دو حق
است بر ما؛ يکي حق مهماني و يکي حق صله شعر .اکنون بايد که

به بصره شوي و آنجا بازرگاني است که او را مسعود بن افلح گويند،
عمان در اين سال ،در آب،
از ما سالمش رساني و گويي که در سفر ّ
کشتي تو غرق خواست شدن ،يک هزار دينار بر ما نذر کردي و ما مدد
کرديم و کشتي و اموال تو را به سالمت به ساحل رسانديم .اکنون از
عهده آن به در آي و از خواجه بازرگان زر بستان .کاشي به بصره آمد
و آن خواجه را پيدا ساخت و پيغام امير المؤمنين علي عليه السالم
به بازرگان رساند .بازرگان از شادي ،چون گل بشکفت و سوگند خورد
که من اين حال به هيچ آفريده نگفته ام و في الحال زر تسليم موالنا
حسن کرد و خلعتي بر آن مزيد ساخت و شکرانه آنکه فريادرس شاه
واليت شده دعوتي مستوفي جهت صالحان و فقراي شهر بداد .موالنا
حسن در عهد شباب مرد نيکو صورت و سيرت و خدا ترس و متقي
بوده و غير از مناقب ائمه عليهم السالم چيزي نگفتي و به مدح ملوک
اشتغال نکردي و قصائد او در مناقب شهرتي دارد و وفات موالنا حسن
معلوم نبوده که درچه تاريخ بوده واهلل اعلم ،مدفن او در سلطانيه عراق
است و در عهد سلطان محمد خدابنده بود».
جناب ميرزا عبداهلل افندي اصفهاني ،کتاب شناس برجسته و دستيار
عالمه مجلسي در کتاب رياض العلماء و حياض الفضالء در مورد
موالنا حسن کاشي مينويسد:
«موال حسن کاشي فاضلي عالم و محقق و نويسندهاي توانا و نکته سنج
به شمار ميرود .سهم او در نشر مذهب شيعه ،با محقق کرکي و حتي
عالمه حلي برابري ميکند .حق عظيمي بر مردم دارد و نقش بزرگي
در هدايت و تبليغ دين حق و دعوت به مذهب تشيع داشت .از اين
رو متعصبان از مذهب عامه چه در گذشته و چه در اين زمان او را
دشمن ميانگارند… و او قصائد هفت گانه معروفي به زبان فارسي
دارد که به هفت بند مال حسن کاشي معروف است».
صاحب کتاب الذريعه او را معاصر عالمه حلي (ره) و صاحب هفت

است که اين فرهنگ را رواج دهم که پدر و مادري به
ميدان آمده و براي بچهها قصه بخوانند.
* چه روستاهايي را انتخاب ميکنيد و مشکالت
سر راه شما چيست؟
 من اغلب ،روستاهايي را انتخاب ميکنم که دارايمحروميتهاي بسيار هستند .روستاهايي که افراد
کمتري به آنجا ميروند ،سر ميزنند و دسترسي
بچهها به کتاب کم است.
* تا کنون به چند روستا سفر کرد ه ايد؟
 بيش از  100روستا ،اما برخي روستاها هستند کهبيش از  40بار به آنجاها رفتهام .من به شخصه توان
مالي چنداني ندارم که مدام کتاب بخرم ،اما تمام تالشم
را کرده ام و تاکنون بيش از  70روستا را تحت پوشش
قرار دادهام ،ولي مدام بايد کتاب خريداري شود .چرا
که استهالک کتاب کودک باالست .کتاب در استفاده
مدام دست بچهها پاره ميشود ،لذا مدام براي مربيان
روستاها بايد کتاب و لوازم بازي ببرم که اين کار هم
هزينه بر است و تا االن سعي کرده ام در اين مسير
از کمکهاي دولتي استفاده نکنم .تالش من بهره از
کمکهاي مردمي است .به داليل مختلف کمکهاي
خير پولدار و متمول
مردمي هم اين گونه نيست که يک ّ
خيرين کوچک با هزينههاي
پشت ماجرا باشد .اغلبّ ،
اندک کمک ميکنند يا حتي برخي اگر کتاب سالمي
ي دهند .بنابراين بيش از
هم دارند در اختيار من قرار م 
 98درصد کمکها مردمي است و واقعا هم به سختي
تا کنون گذشته است .هر چند من در يکي دو سال
ابتدايي از کتابها و مدادرنگيهاي فرزندم در روستاها
استفاده ميکردم و براي بچهها قصه ميگفتم ،تا اينکه
به مرور افراد کمکهايي کردند و وضعيت بهتر شد.
ولي هنوز به آن چيزي که ميخواهم نرسيدهام ،چون
کار گسترده است .کتابها بايد مدام خريداري شود و
به دست بچهها برسد.
* فعاليت هاي شما در چند حيطه مد نظر

بند در مدح حضرت ساقي کوثر عليه السالم معرفي و درباره او
مي گويد:
«موال حسن کاشي آملي صاحب قصيده در مدح اميرالمومنين عليه السالم
و مفتخر به دريافت صله شعرش از آن بزرگوار است».
عالمه ميرزا محمد علي مدرس تبريزي در شرح حال او مينويسد:
«حسن ،آملي المولد و المنشأ ،کاشاني االصل ،امامي المذهب ،کاشي
اللقب و گاهي به احسن المتکلمين ملقب ،از افاضل شعراي قرن هفتم
هجرت يا خود اوائل قرن هشتم را نيز ديده است .شاعري است متقي،
جليل القدر و عظيم الشأن ،معاصر عالمه حلي که در محبت خانواده
رسالت صلي اهلل عليه و آله و سلم قدمي ثابت و قلبي راسخ داشت و
مدايح بسياري در حق ايشان گفته و به جز مديحه ايشان اصال شعري
نسروده و پيرامون مدح اکابر وقت خود نگرديده و از آثار قلمي اوست؛
 - ۱االنشاء ،که بر علم و ادب و شعر و حکمت مشتمل است  - ۲هفت
بند ،که هفت قصيده به زبان فارسي در مدح حضرت اميرالمؤمنين عليه
السالم گفته… کاشي را حکايات طرفه اي است که در رسوخ او در
عقيده اماميه و تبري از منافقين ،برهاني قاطع هستند .در زمان سلطان
محمد خدابنده به سلطانيه رفت و از شعراي مجلس عالي وي بوده و
هم در آنجا وفات يافت و در سمت قبله آن شهر مدفون و مزار اهالي
آن ديار است ،يا موافق آنچه در ذريعه از سيد حسن صدر نقل کرده قبر
کاشي بنا بر مشهور در بلده کاظمين در حجره شبکه داري است که
به بازار کهنه باز شده و نزديک مقبرهاي است که به نام سيد مرتضي
مشهور ميباشد که در سال هزارو سيصد و پنجاه و سوم هجرت ،آن
بازار خراب و آن حجره متعلق به بازار گرديده است».
قاضي نور اهلل شوشتري در کتاب مجالس المومنين ،شرح احوال او
را اين گونه آورده است که:
«احسن المتکلمين ،موالنا حسن الکاشي اآلملي قدس اهلل روحه
العزيز از جمله مداحان و غالمان با اخالص حضرت اميرالمؤمنين
عليه السالم بوده ،در طريقه اخالص خاندان ،هم عنان بوذر و سلمان
و در شيوه مداحي ايشان ماحي مدايح دعبل و حسان… قبر موالنا
حسن در جانب قبله شهر سلطانيه واقع است و پادشاه صاحبقران
گفتند که عمارتي بر باالي قبر او ساختند و باغچ ه اي در آنجا طرح
انداختند و الحال آن مقام مزار اهالي آن ديار است».
* سخني کوتاه پيرامون اين شعر:
اين شعر ترکيب بندي مشتمل بر  ۷بند  ۱۲بيتي است که با احتساب
ابيات مياني ،در مجموع  ۹۱بيت دارد .هفت بند حسن کاشي تاثيري
ماندگار و عميق بر حيات ديني ،ادبي و حتي سياسي زمانه خود
بر جاي گذاشت .بسياري از ابيات اين شعر ،برگرفته از آيات قرآن
کريم و روايات معصومين صلوات اهلل عليهم اجمعين بوده و به دور
از غل ّو ،با بياني ساده و دلنشين ،معارف کالمي و اعتقادي شيعه در
حق اميرالمؤمنين عليه السالم را براي عموم مردم روزگار خود تبيين
کرده است .نگارنده در مطالعه نسخههاي خطي مختلف ،به شواهدي
دست يافته که تا چندين قرن ،حفظ کردن هفت بند کاشي و خواندن
آن ميان شيعيان مرسوم بود و حتي کتابهايي در شرح هفت بند

است؟
 اول اينکه براي روستاها که امکان داشته باشد کتابخانهويژه کودک تاسيس ميکنيم يا به کمک بچهها اتاقي
را رنگآميزي ميکنيم و وسايل بازي آنجا ميبريم تا
بچههاي روستا براي بازي و مطالعه به آنجا بيايند .دوم
اينکه مدارسي که چهره مناسبي ندارند ،دودخورده
ي شوند
و خراب شدهاند ،به کمک بچهها رنگ م 
يا اينکه گاهي محلهاي در حاشيه شهر وجود داشته
که هر کسي در و ديوار خانهاش را رنگ کرده و اگر
خانوادهاي محتاجتر بوده در حد توان برايش آشپزخانه،
دستشويي و حمام ساخته ايم.
* در باره کتابخانه سيار هم بگوييد که در حال
حاضر از ماشين خودتان با اين عنوان استفاده
ميکنيد؟
 يکي از نيازهاي اساسي داشتن ماشين براي کتابخانهسيار است زيرا ما بيش از هزار روستا داريم که اگر
بخواهيم کار را گسترش دهيم ،دوست دارم چند
ماشين ديگر داشته باشيم که آن را مجهز به کتاب و
وسايل بازي کرده و به همراه يک متخصص کودک
به عنوان راننده به استانها بفرستيم .من دوست
دارم کار ،مردمي باشد و اين گونه پيش رود .از اين
رو نيازمند چند کتابخانه سيار هستيم .از سوي ديگر
يک مرکز فرهنگي نياز داريم .بايد مکاني داشته باشيم
که فعاليتها را پشتيباني کند و وسايل و کتاب هاي
گردآوري شده را به همراه آموزش سفيران يار مهربان
در آنجا صورت دهيم .ما نيازمند خانه کودک هستيم.
در واقع کتابخانه سيار و خانه کودک در چندين نقطه
از شهر و روستاهاي پرجمعيت نيازمنديم .نزديک هفت
ماه است درخواست کمک مردمي ارائه شده است .اين
درخواستها در فضاي مجازي منتشر شده اما تا به
امروز کمکي که مد نظرمان بوده (حتي يک ماشين)
تهيه نشده است .ولي برخي وقتي ميبينند من طلبه
هستم کمک نميکنند .منزل خودم شده انباري از
وسايل .ماشينم هم کوچک است و مدام که به روستاها
ب بازي
ميروم ماشينم پر از وسايل رنگ ،کتاب و اسبا 
است .براي همين ،جا به اندازه کافي ندارم و نيازمند
يک وسيله مناسب براي اين فعاليتها هستم.
* چه کساني در فعاليتها به عنوان گرو ه هاي
ي کنند؟
کمک کننده ياريتان م 
 گروه اول دختران نوجوان در روستاها هستند .ما دربسياري از روستاها مدرسه راهنمايي نداريم ،بنابراين
آمار ترک تحصيل دختران در اين مناطق زياد است.
بنابراين ،اين گروه ميتوانند کمک حال ما در ترويج
کتاب باشند .ما نيز کمک مي کنيم تا سطح سوادشان
پايين نيايد و احساس مفيد بودن داشته باشند .گروه
دوم طلبههايي هستند که اغلب از شاگردان خودم
هستند ،آموزش ديده به روستاها ميروند .آنها گروه
گروه ،آخر هفته به برخي روستاها رفته و به ترويج
کتاب ميپردازند .گروه ديگر هم عدهاي از مادران
دغدغهمند هستند .اينها در امر قصهخواني در روستاها
فعالند .من نيز مدام برايشان کتاب و وسيله ميبرم و
به نوعي سر ميزنم .هر چند کمکهاي اين عده اغلب
افتخاري است و من نيز ماهانه خيلي ناچيز کمک به
آنها ميکنم ولي در برابر زحمتي که ميکشند پول
زيادي محسوب نميشود.

موالنا حسن کاشي به رشته تحرير درآمد.
اين چنين بود که بخشي از مهمترين اعتقادات شيعه که پيشتر در آثار
مکتوب عالمان بزرگي مانند شيخ صدوق ،شيخ مفيد ،سيد مرتضي و
شيخ طوسي براي خواص تنظيم شده بود ،به زباني ساده در دسترس
همگان قرار گرفت و ورد زبان عارف و عامي شد تا جايي که شخصيتي
چون قاضي نوراهلل شوشتري درباره اين اثر مينويسد:
«و از جمله قصايد بي مانند او قصيده اي است هفت بند که اکثر
استادان متاخرين در تتبع آن ُدرها سفته اند و به آن لطافت ،تا
غايت چيزي نگفته اند».
هفت بند کاشي چنان تاثيري در شعر ديني فارسي به جا گذاشت
که نه فقط تا قرنها بعد ،هفت بند سرايي در مدح موالي متقيان
عليه السالم رواج داشت ،بلکه اساسا جريان جديدي در شعر مذهبي
فارسي پديد آورد .در بيان اين مهم همين بس که شاعري بلندآوازه
همچون محتشم کاشاني ،او را سرخيل منقبت گويان مينامد و خود
ي سرايد:
را دنباله روي او برمي شمرد و ابيات زير را م 
به بحر اگر فتد اوراق مدح و منقبتش
ز حفظ خالق يَم  ،تا ابد نگيرد نم
ببين چنين که رسيده است از نعيم عطا
به بلبالن گلستان منقبت چه نعم
عليالخصوص به سرخيل منقبت گويان
که ريختي ُد ِر جنت بها ز نوک قلم
فصيح بلبل خوش لهجه ،کاشي مداح
که بود روضه آمل از او رياض ارم
به مدح شاه عدو بندش ،از مهارت طبع
چو داد سلسله هفت بند ،دست به هم
سر خفي بود ،اگر به وجه جلي
اگر به ّ
براي او صِ ل ه ها شد ز ِ
کلک غيب ،رقم
من گستاخ هم به رسم قديم
به پيرويِ ،
به حکم شوق نهادم بر آن بساط ،قدم
* نسخه خطي نفيس هفت بند کاشي کتابخانه ملي:
نسخههاي خطي مختلفي از هفت بند حسين کاشي در کتابخانه وجود دارد
که عمدتا در البه الي جنگها و بياضهاي ادبي و مذهبي قرار گرفته است.
يکي از عوامل اختالف فراوان ميان نسخههاي هفت بند را ميتوان ناشي از
همين دانست که برخالف بيشتر شاعران معاصر ،موالنا حسن کاشي کتاب
ديوان مستقلي از او تا کنون يافت نشده است و اشعار نقل شده در تذکرهها
يا بياضها و جنگهايي که ادب دوستان ،اديبان ،اهل منبر و روضه خوانان
گرد آورده اند تا امروز منبع اصلي ما براي دستيابي به اين شعر است .گزارشي
که جناب عبداهلل افندي از دشمني متعصبان و دشمنان شيعه با موال حسن
کاشي ارائه داده ،شايد بتواند در فهم دليل مفقود شدن اين ديوان در تاريخ،
راهگشا باشد .چه بسا اين ديوان در شعله جهل و تعصب سوخته شده يا
به سرنوشت ديوانهاي شيعي که ابيات آن به آب شسته شدند ،دچار شده
باشد .در اين ميان اگر چه معدود نسخههاي اختصاصي از هفت بند نظير
نسخه نفيس کتابخانه ملي وجود دارد.

مهدي مخبري
دکتر احمد توکلي ،رئيس سازمان مردم نهاد ديده بان
شفافيت و عدالت ،در گفت و گو با خبرنگار ايکنا در خصوص
اهميت نگاه به مسئله شفافيت به عنوان يک حق شهروندي
از يک سو و استفاده از تجربه حکومت اميرالمومنين امام علي
عليه السالم براي ايجاد تلقي وظيفه شرعي و ديني حکومت
از شفاف شدن اداره امور کشور و تصميمسازيها گفت :اگر به
مسئله شفافيت از زاويه ديني نگريستهشود ،ارتباط مستقيمي
با امر به معروف و نهي از منکر دارد که از بزرگ ترين عبادات
محسوب ميشود .امام علي (ع) فرمودند؛ اگر همه عبادات در
يک طرف ترازو و امر به معروف و نهي از منکر در طرف ديگر
ترازو گذاشته شود ،نسبتشان مانند يک درياي مواج با رطوبت
در بازدم است .همين امر به معروف و نهي از منکر بود که امام
حسين عليه السالم به خاطر آن قيام کرد و فرمود خدا ميدانست
اگر امر به معروف و نهي از منکر اقامه شود تمام حقوق مردم از
ريز و درشت و تمام دستورات اسالم اجرا ميشود.
وي ادامه داد :از همين منظر ،امر به معروف و نهي از منکر يک
اصل مسلم و مهم در حکومت اسالمي است و به تعبير امام
علي (ع) اگر ترک شود اشرار بر مردم حاکم ميشوند که االن
متاسفانه اين گونه شده و برخي مسئوالن ،افراد شروري هستند؛
فرد شرور همان يقه سفيدي است که با يک امضا ،يک امتياز
انحصاري را به يک فرد ميدهد و هزاران تقاضا را امضا نميکند
شر اين فرد ،بدتر و بيشتر از يک فرد يقه آبي است.
و ّ
توکلي اظهار کرد :نکته ديگر اينکه براساس سيره پيامبر
صلي اهلل عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السالم و دستورات و
توصيههاي امام (ره) و رهبري ،امر به معروف و نهي از منکر
بيشتر متوجه حکومت است تا مردم ،لذا وقتي بخواهيم حکومت
را امر به معروف و نهي از منکر کنيم بايد بدانيم سياستمداران
و دولتمردان چه کاري انجام ميدهند که منکر يا معروف است
تا نهي از منکر يا امر به معروف کنيم .پس مقدمه انجام اين
واجب مهم ،شفافيت و داشتن اطالعات از کارکرد ،اهداف و
نتايج عمل و سياستگذاريهاي سياستمداران است.
رئيس سازمان مردم نهاد شفافيت و عدالت با بيان اينکه اين
مسائل بايد روشن و شفاف باشد تا بتوان اين واجب الهي را
انجام داد ،گفت :اگر اين مسائل روشن نباشد شهروندان از
انجام اين واجب الهي محروم ميشوند .براين اساس شفافيت
از نگاه ديني همچون مقدمه يک واجب ديني است ،خودش
هم واجب ميشود .شفافيت احاطه اطالعاتي بر هر آنچه است
که سياستمداران و صاحبان قدرت ميکنند يا نميکنند و
تصميماتي است که ميگيرند يا نميگيرند .وظيفه حکومت
اسالمي هم اين است که انجام واجبات و ترک محرمات را
آسان کند و لذا بايد زمينهاي فراهم شود که شهروندان از
تمام زير و بم و کارهاي کرده و ناکرده سياستمداران مطلع
باشند و اين همان کاري است که اميرالمومنين امام علي (ع)
در دوران حکمراني انجام ميدادند .لذا شفافيت از زاويه ديني
امر واجبي است که ترک آن غلط است.
توکلي در خصوص اهميت شفافيت از منظر تجربه بشري گفت:
غرب در اين زمينه به اين نتيجه رسيده که سازمانهاي ناظر
رسمي بر حکومت چون خود در قدرت هستند ،به نوعي در
معرض خطا و فساد قرار دارند ،لذا اگر همه مردم به ناظر تبديل
شوند مقابله با فساد آسانتر ميشود .يعني اگر به گونهاي رفتار
کنيم که مردم اطالعات بدهند و جلوي فساد را بگيرند ،در واقع

»

دستور اسالم مبني بر امر به معروف و نهي از منکر اجرا شده
است .از آنجا که تعداد ناظران عمومي که همان شهروندان هستند
زياد است ،لذا شائبه تباني از بين ميرود و گزارش آنها نزديک به
صحت است در حالي که امکان تباني ميان يک سازمان ناظر و
بازرسي رسمي با دستگاه بازرسيشونده زياد است .اما وقتي اين
ناظران  20ميليون نفر شدند به مثابه بازرسان بدون حقوق عمل
کرده و نظارت صحيح و صادقانهاي را انجام ميدهند.
اين کارشناس مسائل سياسي ،اقتصادي عنوان کرد :غرب در واقع
به اين نتيجه رسيده که نظارت عمومي ،همان طور که اسالم
گفته ،چاره اصلي مقابله با فساد است و سازمانهاي ناظر رسمي
به تنهايي کفايت نميکند .به همين دليل در غرب براي گزارش
فساد و کمک به شفافيت ،به شهروندان جايزه هم داده ميشود.
به عنوان نمونه در اياالت متحده آمريکا اگر کسي فسادي را
در يک دستگاه دولتي گزارش کند اوال اسمش منتشر نميشود
و محفوظ ميماند و ثانيا درصدي از آن پولي که در اثر ارائه
اطالعات صرفه جويي شده ،به آن فرد داده ميشود.
توکلي با اشاره به قانون حمايت از امران به معروف و ناهيان
از منکر گفت :در اين قانون هم آمده است که اگر کارمند يا
ارباب رجوعي فسادي را اطالع دهد هيچ کس نميتواند آن
فرد را مواخذه و تعقيب کند يا حقوقش را کسر کند اما هنوز
به مرحله جايزه دادن نرسيدهايم .بر اين اساس شفافيت در
کشورهاي غربي يک امر رايج است .وي افزود :البته در امر
شفافيت اطالعاتي کمککننده است که ما را قادر به ارزيابي
عملکرد سياستمداران براي اصالح امور کند ،لذا هر اطالعاتي
هم مفيد نيست.
توکلي درباره نسبت ميان افزايش شفافيت با تقويت امنيت ملي
برخالف برخي ديدگاهها که همواره به بهانه تضعيف امنيت،
مانع شفافيت ميشوند ،گفت :اگر شخصي بيمار باشد و به او
بگويند خوب هستي و او را به دکتر نبرند و دارو به او ندهند،
آيا معالجه ميشود؟ اين شخص نه تنها شفا پيدا نميکند بلکه
بيمارياش هم مزمن ميشود .وي با بيان اينکه هدف از شفاف
کردن امور ،اصالح امور و پيشگيري از فساد است ،به تجربه
عملي خود در سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت هم گريزي
زد و گفت :االن روش مطالبه گري که در اين سازمان دنبال
ميکنيم به اين شکل است که مطالبهاي را خودمان يا مردم
اعالم ميکنند و افرادي آن را امضا ميکنند و زماني که امضاها
از حدي باالتر رفت ،با سازمان ذي ربط در خصوص آن مکاتبه
ميکنيم و جواب ميگيريم .لذا نگفتن مسائل و شفاف نکردن
جز آنکه بيماري را مزمن کند و باعث شود موريانه از درون،
سيستم را بخورد و بپوساند ،نتيجه ديگري ندارد.
توکلي در پايان گفت :اگر هدف از شفاف کردن بايد اصالح
امور و روندها باشد ،با اين نگاه حرف بيربط و حاشيهاي هم
بيان نميشود و احتياط هاي الزم انجام ميشود و احترام افراد
نگه داشته ميشود اما در نهايت آبروي کشور ،منافع مردم و
مصالح نظام مهمتر از آبروي يک فرد است.

