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یک روز استقامت
و پایداری مسلمان
در میدان جهاد،
برای او از چهل سال
عبادت بهتر و واالتر
است.

خبر
امروز

ما با تو سربلندیم

نوجوانانه در وصف شهید حاجقاسم سلیمانی ،حاصل
طبعآزمایی  18شاعر برجسته کودک و نوجوان کشور
اســت که به کوشش حامد محقق و بابک نیکطلب
گردآوری و چاپ شده است .این اثر با تصویرگری خاص
وحید خاتمی و طراحی سعید دینپناه در  ۴۲صفحه در

کتاب «ما با تو سربلندیم» سرودهای حماسی در فراق
سرباز مدافع وطن است که با زبان شعر ،جلوههایی از
شخصیت ،زندگی و گفتمان شهید حاجقاسم سلیمانی
را برای نوجوانان و کودکان نهادینه میکند.به گزارش
آستاننیوز ،کتاب ما با تو سربلندیم ،مجموعه اشعار

آموزش قرآن کریم آستان مقدس حضرت
عبدالعظیمالحسنی(ع)درحالبرگزاری
است.
قرآندوستان اگر به کتابخوانی
عالقهمندندضمنخواندنکتاب«من

مسابقهکتابخوانی

«مهر»خبردادهمسابقهکتابخوانیبه
مناسبتدومینسالگردسپهبدشهید
قاسمسلیمانیازکتاب«منقاسمسلیمانی
هستم سرباز والیت» از سوی مرکز
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قالب کتابهای پروانه به همت بهنشر (انتشارات آستان
قدس رضوی) منتشر شده است.
این اثر با بهرهگیری از اشعار در قالبهای مختلف شعر
نیمایی ،چهارپاره ،دوبیتی ،رباعی و ...درباره شهادت
ســردار قاسم سلیمانی در واقع تالش دارد گوشهای از

قاسمسلیمانیهستمسربازوالیت»
نوشتهناصرکاوهمیتوانندبامراجعهبه
پایگاه اطالعرسانی مرکز آموزش قرآن
کریمآستانمقدسحضرتعبدالعظیم
حسنی(ع) و پاسخ به ۱۰پرسش طرح

مؤلفههای «مکتب سلیمانی » در گفتوگوی قدس با آیتاهلل طباطبایی اشکذری
نماینده سابق ولی فقیه در سوریه

مرتضی اسماعیلی
آی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتهللا س ـ ـیـ ــد
ابوالفضل طباطبایی
اشـ ـ ـک ـ ــذری از س ــال
 1395ت ـ ـ ــا اوا ی ـ ـ ـ ــل
سال  1400مسئولیت
نمایندگی مقام معظم رهبری در سوریه را
برعهده داشت؛ دورانی که بیتردید یکی از
حساسترین مقاطع برای محور مقاومت
و ســرنــوشــت ک ـشــور ســوریــه بــه حساب
م ـیآیــد؛ گفتوگوی مــا بــا ایـشــان درب ــاره
زوایــای جدیدی از شخصیت و مدیریت
حاج قاسم را در ادامه بخوانید.

شهید امّت

◾

◾جــایــگــاه ک ــش ــور س ــوری ــه در تــمــدن
اسالمی و جغرافیای جهان اسالم را چگونه
میبینید؟

برش

من همیشه گفتهام سوریه،
سرزمین تمدنها و پل اتصالی
اســت مـیــان دو قبله قــدیــم و
جــدیــد اســامــی؛ هــم مدخلی ب ــوده ب ـرای
رفتن به سوی مسجداالقصی و قبله اول
مسلمین ،هم گذرگاهی برای سفر به مکه و
انجاممناسکحج.سرزمینسوریهوشاماز
فرهنگهای متنوع و متکثر برخوردار است.
ازفرهنگدینیانبیابگیریدتافرهنگاموی
و ضداهلبیت و همچنین فرهنگهایی
که در همین شام از اهلبیت طرفداری و
حمایت کردند و متأثر از معارف اهلبیت(ع)
هستند .از حیث تمدنی سوریه را نمیشود
از عراق جدا کرد .سرگذشت این دو خطه
جغرافیایی در طول تاریخ به هم گره خورده
اســت کــه بخشی از آن را در واقـعــه کربال
شنیدهایم .این نکته هم جالب است که
شام یکی از پایگاههای پیوند مسیحیت و
شیعیان و دوستداران اهلبیت(ع) است.
امروز اگر شما در وقت نماز وارد حرم حضرت
زینب(س) بشوید ،میبینید از دو گلدسته
آن ،هم اذان براساس مسلک فقهی اهل
سنت گفته میشود و هم اذان بر مسلک
فقهی شیعیان .حرم حضرت زینب ن ه تنها
زیارتگاه اهل سنت و شیعیان سوریه است
بلکه بـرادران و خواهران مسیحی ما هم از
استانهای گوناگون ،از دمشق ،حمص و
الذقیه ب ـرای زیــارت به ایــن حــرم میآیند و
ناقوسهای کلیساها را بــرای عرض ارادت
بــه ســاحــت حـضــرت زی ـنــب(س) بــه صدا
درم ـیآورنــد .امــروز «سیدتنا زینب» یک
کلمه هویتی جــاری بر زبــان همه مردمان
سوریه است.

گزيده

◾

◾ره ــب ــر ان ــق ــاب از تــعــبــیــر «مــکــتــب
سلیمانی» ب ــرای اشـ ــاره بــه ح ــاج قاسم
اســتــفــاده ک ــردن ــد؛ چــگــونــه مــنــش حــاج
قاسم به عنوان یک فرمانده نظامی و یک
شخصیت انقالبی تبدیل به یک مکتب و
ایدئولوژی شد؟

انقالب اسالمی به خودی ِخود یک مدرسه
بوده و هست .وقتی صحبت از سربازان
انقالب استباید از این منظر به انقالب
نگاه کــرد .طبیعت مدرسه ،تربیت کادر
و تربیت نیرو اســت ،کما اینکه طبیعت
اسالم هم اینگونه است .مکتب اسالم و
مکتب تشیع هم مدرسهای است که در
دل خــود ،انسان مؤمن و مجاهد تربیت
میکند .معلم و مدرس این انقالب ،امام
خمینی(ره) و رهبر انقالب هستند و اگر
بخواهیم درباره حاج قاسم صحبت کنیم
باید بگوییم ایــن ب ــرادر عزیز و ســرافــراز،
ســرآمــد تربیتیافتگان مــدرســه انقالب
اســت؛ همانطور که یــاران شهیدش هم
همینگونهبودندورهبرانقالبدرپیامشان
فرمودند« :ارواح طیبه شهیدان ،روح مطهر
قاسم سلیمانی را در آغــوش گرفتند».

میگوید :ما به این نتیجه رسیدیم باید به
آنچه رهبر انقالب میفرمایند عمل کنیم،
خواه آن گفته دستور باشد و خواه تمایل و
توصیه« :رغباته عندنا اوامر»؛ حاج قاسم
اینگونه بود.

◾

◾شــمــا در ح ــدود پــنــج س ــال بـهعــنــوان
نماینده رهبر انقالب در سوریه حضور
داشتید؛ از م ــراودات حــاج قاسم با مردم
سوریه برایمان بگویید.

ارتباط حاج قاسم با مردم به معنای واقعی،
ارتباطی قلبی و معنوی بود .وقتی حاجی
در سوریه حضور پیدا میکرد ،در جمع
فرماندهان ارتش ،مجاهدان و مردم سوریه،
رفتارش با آنها طوری و تعامل و معاشرت
مــردم با او بهگونهای بــود که گویا یکی از
خودشان است .آنها احساس میکردند
یک سوری کنارشان است .همینگونه بود
حضور ایشان در عراق و در جمع عراقیان
و در لبنان و فلسطین .جلوه ایــن ارتباط
قلبی و دلی حاج قاسم و ملتهای منطقه
در شهادت ایشان نمایان شد و ما دیدیم
چطور مــردم مظلوم و مسلمان در اقصی

زندگی این دلیرمرد را بازگو کند.در این کتاب اشعاری از
منیره هاشمی ،مریم زارعی ،مرضیه تاجری ،اسماعیل
صوفینژاد ،محبوبه صمصام شریعت ،طاهره اکرمی،
مهدی طــراوتــی تــوانــا ،محمد عزیزی (نسیم) ،سمیه
تورجی و ...دیده میشود.

شدهدراینمسابقهشرکتکنند.
یادآور میشود ،فرصت شرکت در این
مسابقه تا هجدهم دی سال جاری اعالم
شده است و به برگزیدگان به قید قرعه
جوایزمتبرکاعطاخواهدشد.

نقاط منطقه یاد و خاطره آن سردار شهید
را ب ــزرگ داشتند و تکریم کــردنــد .رهبر
حماس جمله معروفی در آن مقطع گفت
و سه بار تکرار کرد :هو شهید القدس؛ او
شهید قدس است؛ یعنی ما او را از خودمان
میدانیم.
من در ایام شهادت سردار ،توفیق حضور
در سوریه را داشتم و به خاطر ارتباطی
که با مردم داشتم در میان ایشان حضور
پیدا مـیکــردم .باید بگویم آن روز هر جا
رفتم ،در میان شیعیان ،سنیها ،علویها،
دروزیها ،اسماعیلیها همه و همه عزادار
بودند .مردم ،فرماندهان ارتش و مجاهدان
همه غمزده بودند .اگر در آن ایام کسی به
سوریه میآمد و واکنش مردم و روحانیون
و علمای این سرزمین را میدید ،به ذهنش
نمیرسید اینها همه ابراز احساسات برای
شهادت یک ســردار ایرانی اســت .گمان
میکرد یک فرمانده بــزرگ ســوری یا یک
رهبر بزرگ سوریه کشته شده است .صبح
روز پس از شهادت حاج قاسم جلسهای
با حضور فرماندهان و مجاهدان داشتیم
و اطالع دادند وزیر دفاع سوریه هم قصد
دارد در جلسه حضور یابد .وقتی ایشان
آمد اشک در چشمانش حلقه زده بود و
به جمع گفت :چه فرد بزرگی را از دست
دادیم.

◾

◾ ویژگیهای برجسته حاج قاسم از نظر
شخصیتی و مدیریتی را چه میدانید؟

م ــن فــکــر م ـیکــنــم مــه ـمتــریــن ویــژگــی
حاج قاسم ایمان بود .او مؤمن به معنای
واقعی کلمه بود .مؤمن به خدا و اسالم،
مؤمن به انقالب و امام انقالب و این ایمان
او در ذهــن و قلبش و در زبــان و عملش
ساری و جاری بود .خصیصه دیگر حاج
قاسم ایــن بــود کــه تــا آخــر ت ــوان پــای این
انقالب و ایمانش ایستادگی کرد و از عهد
خود برنگشت .شاید دلیل آن اشکهای
رهبرانقالب در نماز بر پیکر حاج قاسم،
این بود که رهبری چنین سرباز با ایمانی را
از دست دادند .نکته بعد اینکه حاج قاسم
از هیچ ظرفیتی در جهت اهداف مقاومت
فروگذار نمیکرد و از هر کار و عنصری در
این مسیر استفاده و پیگیری میکرد آن
اهداف محقق و عملیاتی شود .یادم است
وقتی درب ــاره سوریه تصمیم بر ایــن شد
کشورهای دیگر که همراه محور مقاومت
هستند در میدان حضور پیدا کنند ،این
حاج قاسم بود که بالفاصله به مسکو رفت

و روسیه را وارد میدان کرد و طــوری وارد
میدان کرد که اگر هم بخواهد بهراحتی
نــمـیتــوانــد پــا از ســوریــه بــیــرون بکشد.
هرچند ممکن اســت اختالفنظرهایی
بین کشورها باشد ،امــا در نهایت همه
ایـنهــا بــه نفع محورمقاومت و اهــداف
مقاومت تمام شد.
یادم میآید در یکی از پروازها ،با حاج قاسم
همسفر شدم .در آن مقطع مسئلهای در
سوریهپیشآمدهبودکهجزباورودشخص
آقایبشاراسدحلنمیشدوبهترینکانال
بــرای مطرح کــردن ایــن موضوع با جناب
رئیس جمهور ،حاج قاسم بود .من پیش
حاجقاسم رفتم و قضیه را با ایشان مطرح
کردم .حاجی کامال ًبا آن جریان موافق بود
و بعد شاهد بودیم در کمتر از یک هفته
مسئلهحلشد.
واقــع ــا ًخستگیناپذیر بـ ــود؛ ای ــن را از
نزدیک شاهد بودیم .گاهی اوقات ایشان
بــه ســوریــه کــه م ـیآمــد ب ــدون فــوت وقت
جلسات و برنامهها را شروع میکرد و گاهی
جلساتشان بیش از هفت ساعت زمان
میبرد .ویژگی دیگر حاج قاسم این بود که
ایشان قائل به حذف سلیقهای افراد نبود.
یعنی به خاطر اینکه کسی سلیقهاش با
سلیقه حاج قاسم همخوانی نداشت او
را کنار نمیگذاشت .بنابراین در مجموعه
تحت مدیریت ایشان از سالیق مختلف و
متنوع حضور داشتند.
نکته بـعــدی شهادتطلبی حــاج قاسم
است .به نظرم دغدغه اصلی و چیزی که در
اوج مسائل زندگی حاج قاسم قرار داشت،
شهادت بود؛ چون حاج قاسم شهادت را
برترین و واالترین مقام میدانست .همه
شنیدهاند این برادر عزیز چطور از فرزندان
و مادران و پدران شهدا درخواست میکرد
دعا کنند شهادت نصیبش شــود .شاید
اینجا سؤالی پیش بیاید و آن اینکه چرا
حاج قاسم این قدر به فکر شهادت بود.
آیــا مسئله شهادت بــرای او صرفا ًجنبه
شخصی و بهخاطر کسب مقامات معنوی
و اینها بود؟ بله ،اینگونه بود اما این فقط
بخشی از مــاجــرای شـهــادت حــاج قاسم
ت طلبی
است .مسئله این است در شهاد 
غیر از اجر و پاداش فردی برای شهید ،یک
چیز وجود دارد و آن تولید اقتدار و قدرت
بــرای راه و مکتب شهید اســت .شهادت
مــوجــب ع ــزت و رش ــد جامعه مـیشــود.
اینگونه است که شهادتطلبی جایگاه
واالیی در مکتب سلیمانی دارد.

یادداشت

بازتولید
معارف
مسئله راهبردی در
خصوص حاجقاسم
عزیز این است که
شهادت ایشان و
اتفاقات پس از آن،
صرفا ًگذر از سوگ به
حماسه نیست بلکه
در ادامه باید ما را به
تولید قدرت برساند؛
چرا که خون شهید
همواره در حال تولید
معناست .در منظومه
فکری رهبر انقالب
رابطه میان علوم
اجتماعی و شهادت
جایگاه ویژهای دارد.
ایشان میفرمایند:
«یکی از برکات انقالب
اسالمی ،بازتولید
معارف اساسی
اسالمی در این زمان
است .خیلی از این
معارف بزرگ را ما در
کتابها و در ذهنها
داشتیم لکن انقالب
اسالمی این معارف را
مجسم کرد و تحقق
عینی داد.

مکتب اسالم و مکتب تشیع هم مدرسهای است که در دل خود ،انسان مؤمن و مجاهد تربیت میکند .معلم
و مدرس این انقالب ،امام خمینی(ره) و رهبر انقالب هستند و اگر بخواهیم درباره حاج قاسم صحبت
کنیم باید بگوییم این برادر عزیز و سرافراز ،سرآمد تربیتیافتگان مدرسه انقالب است؛ همانطور که
یاران شهیدش هم همینگونه بودند.

حــاج قاسم کسی بــود که در مکتب امام
تربیت پیدا کــرد و پ ــرورش یافت و تمام
زندگیاش را در راه سربازی این انقالب و
نظام مقدس سپری کرد .چه در مبارزات
مردمی با رژ یــم منحوس پهلوی ،چه در
دوره دفاع مقدس ،در حوزه ایجاد امنیت
و آرامــش در منطقه کردستان ،سیستان
و بلوچستان ،کرمان و درنهایت به عنوان
فرمانده بــزرگ اســام در محور مقاومت.
بنابراین مکتب حاج قاسم در ادامه همان
مکتب امــام اســت؛ مکتبی که قرائتی از
اســام با عنوان اســام نــاب محمدی و با
محوریت والیــت فقیه دارد .اینکه حاج
قاسم در وصیت نامهاش میگوید :وهللا
وهللا وهللا خیمه والیــت را پــاس بدارید؛
نشاندهنده شناخت عمیق نظری حاج
قاسم از ایــن مکتب و خصیصه معروف
ایشان است که حرف و بیان رهبرانقالب
را به مثابه دستور برای خود تلقی میکرد
و تا زمــان تحصیل آن ،لحظهای از تالش
و مـجــاهــدت نـمـیایـسـتــاد .سیدحسن
نصرهللاجملهمعروفیداردکهبارهاپخش
شده و به خود من هم گفته اســت؛ سید
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بررسی پدیده شهادت حاجقاسم از مردمشناسی تا جریانسازی

امــیــر ســعــادتــی
جــــنــــس م ــح ــب ــوب ــی ــت
حـــا جقـــاســـم از جــنــس
«مــحــبــوبــه ف ــی ارض ــک
و ســمــائــک» اس ــت؛ محبوبیتی که
در آن جمع بین محبوبیت زمینی
و آســمــانــی امــکــانپــذیــر شــده اســت.
به نظرم «مرد مشناسی» حا جقاسم
از هــمــیــن ج ــا یــعــنــی نــقــطــه اتــصــال
محبوبیت زمینی و آسمانی شــروع
م ـیشــود .شخصیت حــا جقــاســم به
گونهای است که همه الیههای هویت
اسالمی و ایرانی را پوشش میدهد؛ هم
هویت ایرانی دارد و به بوم خودش و به
کرمان متعهد و مفتخر است و خود
را با آن میشناساند ،هم هویت دینی
خودش را دارد؛ مسلمان است؛ اسالم
نابی که از خمینی بزرگ گرفته است
و هــم هــویــت انقالبی دارد .جناحی
نیست ،نــه چــپ اس ــت ،نــه راس ــت و
فقط طــرف م ــردم اس ــت .حا جقاسم
هــمــه ایـ ــن الیـ ـهه ــا را در خـ ــود دارد
و بــه همین دلــیــل بــا شهادتش همه
گسلهای هویتی را پر کرد؛ به طوری
که میتوان ادعــا کــرد مراسم تشییع
پیکر حاجقاسم بر تمام تحلیلهای
سیاسی و اجتماعی درباره ایران آینده
تــأثــیــر گــذاشــت و از ای ــن منظر روح
تــازهای به هویت دینی و ملی ایــران و
ایرانی دمید.

◾

به کمتر از نهادسازی بینالمللی راضی نشویم

◾ظ ــرف ــی ــت ف ــره ــن ــگ ــی ،اجــتــمــاعــی
حاجقاسم

نکته مهم در خـصــوص تشییع پیکر
حاجقاسم ایــن بــود که ایــن پدیده کامال ً
مردمی و به صــورت خودجوش بــود .به
تعبیری شهادت حاجقاسم ،آحاد مردم
را تسلیم محبوبیت و مظلومیت ایشان
کرد و خون همه به جوش و خروش آمد.
اساسا ًآن چیزی که مولد پدیدههای کالن
فرهنگی اجتماعی اســت ،حرکتهای
خودجوش مردمی است تا طرح و برنامه
نهادهای باالدستی و ساختارهای رسمی.
از ابــت ــدای ان ـقــاب ن ـحــوه شکلگیری
پدیدههایفراگیریمانندجهادسازندگی،
نهضت سوادآموزی ،اردوهای راهیان نور،
اعتکافجمعی،راهپیماییهاو...گواهاین
مدعاست .چشمه جوشنده همه این
پدیدهها چیزی جز فرهنگ نبوده است.
ظرفیت فرهنگی اجتماعی نهفته در یاد
و نام حاجقاسم نیز در همین راستاست.
حاجقاسم نماد انسان تربیت شده عصر
خمینی اســت و از ایــن منظر قهرمانی
است که برای ملت ایــران و امت اسالم،
هــویـتــی تـمــدنــی و تــاری ـخــی پ ـیــدا کــرده
است .دستگاهها و ساختارهای رسمی
بایستی میدان را برای بروز و ظهور چنین
ظرفیت نهفتهای آم ــاده کنند و مانند
ساختارهای نوظهور دهه 60که از ظرفیت
اجتماعی مردم ایران و نهادهایی مانند
جهادسازندگیونهضتسوادآموزیسر

اینکه در این سالهای متمادی همین را
مشاهده کردیم :هر جا شهادتی اتفاق
اف ـتــاد ،پشت ســر ِآن ،افتخار خــانــواده
شهید بــود ،احساس عــزت بازماندگان
شهید بــود ،هیجان و ابتهاج معنوی و
روحیه مضاعف در مردم بود و تأثیرات
اجتماعی فراوان» .بنابراین خون شهید
میتواند نظام علوم اجتماعی و علوم
انسانی ما را متحول کند.

◾
برآوردند ،باید ظرفیت عظیم اقتصادی،
اجتماعی مردم زمانه حاجقاسم را فعال
کنند و به میدان بیاورند.

◾

◾نقش برانگیزاننده شهید در نظام
اجتماعی

مسئله راهبردی در خصوص حاجقاسم
عــزیــز ایــن اســت کــه ش ـهــادت ای ـشــان و
اتفاقات پس از آن ،صرفا ًگذر از سوگ
به حماسه نیست بلکه در ادامه باید ما
را به تولید قــدرت برساند؛ چرا که خون
شهید همواره در حال تولید معناست.
درمنظومهفکریرهبرانقالبرابطهمیان
علوم اجتماعی و شهادت جایگاه ویژهای
دارد .ایشان میفرمایند« :یکی از برکات
انقالب اسالمی ،بازتولید معارف اساسی

اسالمی در این زمان است .خیلی از این
معارف بزرگ را ما در کتابها و در ذهنها
داشتیم لکن انقالب اسالمی این معارف
را مجسم کرد و تحقق عینی داد .یکی
از بخشهای بسیار مهم ایــن معارف،
عبارت است از منظومه معارف مربوط
به شهادت ،همین چیزی که در این آیه
شریفه به صراحت از آن یاد شده است:
و َال تَحسَ بَنَّ الَّذی َ
ن قُتِلوا فی سَ بیل ِ هللا ِ
ن
اَمواتًا ب َل اَحیاء ٌعِن َد رَبِّهِم ی ُرزَقون * فَرِحی َ
شرو َن
بِمآ ءاتهُمُ هللاُ مِن فَضلِه و َ ی َستَب ِ
َ
نلَمی َلحَقوابِهِممِنخَلفِهِما َ ّلخوف ٌ
بِالَّذی َ
عَلَیهِم و َ ال هُم ی َحز َنون .این یک معرفت
است،یکیازمعارفبزرگاسالمیاست؛
[یعنی] نقش برانگیزاننده و زندهکننده
شهادت در نظام اجتماعی مسلِم ...کما

◾علوم انسانی سلیمانی
مسئله مهم بعدی که مأموریت تمدنی
حــاجقــاســم بــا آن منطبق اس ــت ،تولید
علم منطبق بر مکتب سلیمانی است.
رهبر انقالب در خصوص اهمیت علوم
انسانی میفرمایند :علوم انسانی هوای
تنفسی مجموعههای نخبه کشور است
کــه هــدایــت جامعه را بــر عـهــده دارن ــد،
بنابراین آل ــوده یــا پــاک ب ــودن ایــن هــوای
تنفسی بسیار تعیینکننده است .علوم
انسانی علی القاعده چه در پارادایم دینی
و چه در پــارادایــم غربی ،دال مرکزیاش
ان ـســان اس ــت .پ ــارادایـ ـ مه ــای مختلف
معموال ًانسان معمولی را مبانی تولید
علم قرار نمیدهند بلکه این کار معموال ًبر
مبنای انسانهای کامل صورت میگیرد.
مثال ًدر فلسفه مسیحی هگل ،حضرت
عیسی(ع) مبنای دستگاه نظریهپردازی
او قــرار گرفته اســت .حتی پس از عصر
روشنگری و رنسانس که انسانی موهوم

مبنای علوم انسانی غربی قرار میگیرد
نشان از این دارد که علوم انسانی ذیل
انسان کامل یا کسی که در مسیر کمال
(هر چند با نگاه مادی خودشان) است،
تولید میشود .مسئله انسان کامل برای
شیعیان با توجه به نظریه والیت اهمیت
دوچندانیپیدامیکند.انسانهایکاملی
که افقها را جابهجا میکنند و تولید علم
نیز در پرتو آن شخصیت شکل میگیرد.
در مبانی دینی ،انبیا(ع) و ائمه(ع) و در
سطح پایینتر ،شهدای بــزرگ سمبل و
نمادچنینانسانهاییهستند.فرهنگی
کهانسانهایبزرگوتمدنیدارد،بایستی
علومانسانیبزرگوتأثیرگذاریهمداشته
باشد و از این منظر ،دانشگاهها نبایستی
به تراث انسانی ،اجتماعی و افتخاراتی که
داریم پشت کند و در مسیر تئوریزه کردن
پدیدههایی مانند حاجقاسم گام بردارد.
البته بیتوجهی علوم انسانی به پدیدهای
چــون شهادت بایستی آسیبشناسی
شود .از زاویه نگاه تمدنی باید گفت موتور
محرکه پیشرفت مادی و معنوی «نظریه
مقاومت»است .مجاهدان عالوهبراینکه
آخــرت خود را میسازند ،دنیای دیگران
را نیز امنیت میبخشند و از این جنبه،
پیوستگی موضوع پیشرفت و مقاومت
عیان مـیشــود .در انتها باید گفت هر
چه از حاجقاسم بگوییم کم گفتیم! به
قول شاعر« :یک دهان خواهم به پهنای
ک مَلَک».
ف آن رَش ِ
فلک /تا بگویم و َص ِ

