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کلمه نخست

واليت بر ما و من  
عيدغدير عيد واليت اســت . اين روز واليت اميرالمومنين عليه السالم را متجلي 
ســاخت و آنرا براي همگان عيان كرد از اين روز به بعد موضوع واليت بحث هاي 
بسياري را سبب شده است، افراد بسياري درباره معني واليت و آنچه مورد نظر پيامبر 
صلي اهلل عليه وآله وســلم در جمله: »من كنت مواله فهذا علي مواله« بوده است و 
معاني اين عبارت نوراني ســخن گفته اند. روايت غدير را نه فقط عالمان و محدثان 

شيعه بلكه اهل سنت نيز در كتابهايشان نقل و تفسير كرده اند .
سه اصطالح درباره واليت مطرح شده اســت : واليت تكويني ، واليت تشريعي و 

واليت معنوي .
واليت تكويني به معني سرپرستي و امكان تصرف در موجودات عالم است . اين مقام 
خاص اولياي مقرب الهي است . اگر كسي چنان به قرب خداوند نايل شود كه صفات 
الهي را كســب كند، مي تواند در عالم تصرف كند . اين تصرف كه با اذن خدا صورت 
مي گيرد اراده اي در مقابل اراده خدا نيســت بلكه مجراي تجلي اراده خداست. در 
رواياتي كه باز از طريق شيعه و سني نقل گرديده تصرف اميرالمومنين عليه السالم در 

عالم بيان شده است .
واليت تشريعي يعني صالحيت قانونگذاري . يعني صالحيت وضع و تبيين احكام 
الهي . اين مرتبه نيز فقط مختص پيامبر اكرم و ائمه معصومين عليهم السالم است. آنان 
منحصرا مي توانند احكام الهي را بيان كنند و محل مراجعه مردم براي دانستن احكام 
شرع باشند . البته آنان در زمان حيات ظاهري خود نمايندگاني براي مراجعه مردم در 
نقاط مختلف تعيين مي فرمودند . در زمان غيبت نيز مردم را به مراجعه به عالمان دين 

راهنمايي كرده اند .
     واليت معنوي اما واليت ســالكان به سوي خداســت براي طي مسير سلوك و 
شناخت خداوند كه همان عرفان است .امام عالوه بر اينكه راهنماي جامعه است و 
مصالح امت اسالمي را در نظر دارد راهبر فرد فرد مسلمانان نيز هست. اين راهنمايي 
اما بايد به خواست فرد باشد و پس از عزم و حركت در مسير شناخت خداوند ظاهر 

مي شود .
پس با توجه به آنچه در منظومه تفكر شيعه تدوين شده امام راهنماي جامعه و افراد 
است هم به فكر رشد گروهي مسلمانان و بهره مندي بيشتر آنان از ظرفيت هاي حيات 

اجتماعي است هم در انديشه رشد فردي آنان است .
اكنون جامعه ما متكي به معارف امامان و نيز بهره مند از الطاف و عنايات امام زمان 
عجل اهلل تعالي فرجه اســت . بناي حركت و اســتواري جامعه اگر بر اين پايه باشد 
نيكبختي در پي خواهد داشــت و هر مقدار اين بنا بر اين پايه منطبق نباشد در خطر 

انحراف و لغزش و فروافتادن خواهد بود .
سردبير  



راهبرد

حجت االسالم والمســلمین حاج علی اکبری رئیس مرکز 
رسیدگی به امور مساجد در در دیدار ائمه جماعات مساجد 

استان تهران با رهبر انقالب:
مســجد زمینه ســاز ارتقای بصیرت مردم و مرکز تربیت 

مجاهدان و مؤمنانی در تراز انقالب اسالمی است.
بیش از ۹۷ درصد شــهدای کشــور از پرورش یافتگان 

مساجد هستند.
»تعییــن چشــم انداز«، »فرهنگ ســازی«، »همکاری 
ائمه  جماعات«، »تشکیل جبهه مشــترک و متحد برای 
گفتمان سازی«، »اســتفاده از ظرفیت نخبگان و جوانان«، 
»اداره  مسجد با مشــارکت مردم« و »استفاده از ظرفیت 
مسجد برای ســاخت جامعه  مؤمن«، از مهم ترین اهداف و 

برنامه های مساجد است.
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بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران1

مسجد
پایگاه تمدن اسالمی

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 
الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّســالم علی سّیدنا محّمد و آله 

الّطاهرین سّیما بقّیة اهلل فی االرضین.

خوش آمد عرض می کنم به همه  شــما برادران عزیز و همــکاران محترم. 
یکی از چیزهایی که انســان جا دارد جزو افتخارات کارِی خود به حســاب 
بیاورد و این حقیر هم این کار را می کنم، عبارت است از خدمت در جایگاه 
امامت مساجد؛ ما هم با شــما در این زمینه همکاریم. خیلی خوش آمدید 
و جلسه همان طور که آقاي حاج علي اکبري بیان کردند، واقعاً جلسه مهم 
و متفاوتی است؛  ایشان نکات مهّمی را بیان کردند و مژده هایی را که بنده 
به طور کامل از آن ها مّطلع نبــودم ذکر کردند. بنده هم چنــد نکته را در 

همین زمینه ها عرض می کنم.
ابتکار راهبردی اسالم

اولین مســئله، اهمیت خود مسجد اســت و این ابتکاری که اسالم در آغاز 
والدت خود برگزید و محل تجمــع مردم را بر محور ذکــر، دعا و توّجه به 
خدای متعال قرار داد. اجتماعات مردم به طور طبیعی دارای تأثیراتی است. 
خب، یک عده ای دور هم جمع می شــوند، می گویند، می شنوند، تصمیم 
می گیرند، ارتباطات فکری برقرار می کنند، داده ها و گرفته های فکری بین 
خودشــان دارند؛ این در کجا اتفاق بیفتد؟ مثاًل در باشــگاه های اشرافی و 
اعیانی برای کارهای مختلف اتفاق بیفتد که در غرب معمول اســت، یا در 
قهوه خانه ها تشکیل بشــود؛ ]یا مثل [ روم باستان که در حمام هاي آن وقت 
یک چنین اجتماعاتی تشــکیل می شــد و مردم دور هم جمع می شدند و 
حمام رفتن بهانه بود برای این که بگویند و بشــنوند؛ یا در جایی تشــکیل 
بشود که محور آن اقامه صالت است؛ این خیلی فرق می کند. وقتی اجتماع 
بر محور نماز و ذکر به وجود آمد، آن وقت یک معنای دیگری پیدا می کند، 
یک جهت دیگری پیدا می کند، دل ها را به ســمت دیگری می کشاند؛ این 

ابتکار اسالم بود.
بله، معبد در همه ادیان هستـ  که می نشینند در آن جا و عبادت می کنند 
ـ لکن مسجد با معابد مسیحی و یهودی و بودایی و بعضی جاهای دیگر که 
ما دیده ایم یا شنیده ایم متفاوت است. در مســجد، پیغمبر اکرم نمی رفت 
فقط نماز بخواند و بیرون بیایــد؛ کاری که برای اجتمــاع پیش می آمد و 
مهم بود، صدا می زدند: اَلصلوُة جاِمَعة؛۲ بروید به ســمت محل صالت؛ برای 

راهبرد

سی و یکم مردادماه به مناسبت روز جهانی مسجد

چه؟ برای این که راجع به مســئله جنگ مشــورت کنیم یا خبر بدهیم یا 
همکاری کنیم یا بســیج کنیم امکانات را و بقیه  چیزها؛ و شــما در تاریخ 
اسالم مشاهده می کنید که مســاجد، مرکزی برای تعلیم بود؛ می شنویم و 
در روایات می خوانیم که در مسجدالحرام یا مسجدالّنبی حلقه  درس زید و 
عمرو و بکر از نحله های مختلف فکری و مذهبی وجود داشــت؛ معنای این 
خیلی متفاوت است با کلیسا یا با کنیســه  یهودی که فقط می روند آن جا، 
یک عبادتی می کنند و بیرون می آیند. مســجد پایگاه است و این پایگاه بر 

محور ذکر و نماز است.
تبیین مسئله نماز 

از این جا اهمیت نماز هم معلوم می شــود. خود ماها بِاَشــخاِصنا،۳ احتیاج 
داریم به این که به نماز با یک نگاه دیگــری نگاه کنیم. البته خب، بحمداهلل 
شماها همه از فکر برخوردارید، از منطق، از آشنایی با معارف الهی و دینی؛ 
بنده برای تذّکر به خودم عرض می کنم؛ ماها، عموم مردم، آن چنان که باید 
و شــاید، همچنان قدر نماز را نمی دانیم. نماز به معنای واقعی کلمه عمود 
دین اســت؛ معنای عمود این است که اگر نباشد، ســقف فرو می ریزد؛ بنا 
شکل بنایِی خود را از دســت می دهد؛ نماز این است. بنابراین پیکره عظیم 
دین متوّقف اســت به نماز. کدام نماز می تواند این پیکره را حفظ کند؟ آن 
نمازی که دارای خصوصّیات مطلوب خود باشــد: ُقرباُن ُکلِّ تَقّی،۴ ناهی از 
فحشا و منکر، نمازی که با ذکر همراه باشد؛ َو لَِذکُراهللِ اَکَبر؛۵ این ذکری را 

که در درون نماز است، هم باید عمل کنیم، هم باید ترویج کنیم.
به نظر بنده یکی از کارهای مهم ائمة  محترم جماعات در مســاجد، تبیین 
مســئله نماز برای مردم اســت که قدر نماز را بدانیم؛ اگر این شد، نمازها 
کیفیت پیدا خواهد کرد. واقع قضیه این اســت که نمازهای ما یا در موارد 
بسیاری بی کیفیت اســت، یا کیفیت الزم را ندارد. به عمق اذکار نماز باید 
رســید. خب، نماز ما ]باید[ از این آفات چارواداری مصون و محفوظ بمانَد؛ 
یعنی آفت غفلت در حال نمــاز، بی توجهی به مفاهیم نمــاز و به مخاطب 
نماز که ذات اقدس الهی اســت؛ این یکی از آفات اســت. بــه قول مرحوم 
آقای مشکینی که این جا در همین حسینیه می گفتند اگر یک دستگاهی 
اختراع بشود که انســان بتواند آن را به مغز خودش متصل کند و خاطرات 
ذهن را در طول نمــاز از اّول تا آخر در آن ضبط بکنــد، یک چیز عجیب  و 
غریبی از آب درمی آیــد. از اّولی که وارد نماز می شــویم تا آخر نماز، ذهن 
کجاها می رود، کجاها را ِسیر می کند، چه مســائلی را حل می کند، به چه 

http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=7727
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مسائلی دلبستگی، فریفتگی و دلباختگی نشــان می دهد. این یکی از آن 
آفاِت به تعبیر بنده چارواداری اســت. اگر از این آفت توانســتیم خودمان 
را محفوظ بداریم و نیز از یک آفت دیگر که ریا ]اســت [ـ  »َو ابَرأ َقلبی ِمن 
کِّ فی دیِنک«۶ که در دعا هستـ  توانستیم خودمان  مَعِة َو الشَّ یاِء َو السُّ الِرّ
را نجات بدهیم، تازه نماز ما می شــود یک نماز عادی و معمولی؛ عمق نماز 

باز محفوظ نیست.
خب، وقتی ما می گوییم »ُســبحاَن َربَِّی الَعظیِم َو بَِحمِده«، این عظمت را 
چه ]می دانیم [؟ چه تصّوری از این عظمت در دل ما است؟ این عظمتی که 
در مقابل او تعظیم می کنیم و او را تسبیح و تقدیس می کنیم، چیست؟ آن 
معدن عظمتی که در این دعا مــورد توجه قرار می گیرد که »َهب لی َکماَل 
االِنِقطاع اِلَیک« تا برســد به »اِلی َمعِدِن الَعَظَمة«،۷ کجاســت؟ چیست؟ 
ُسبحاَن َربَِّی الَعظیم، ُســبحاَن َربَِّی االَعلی ، اِیّاَک نَعُبُد َو اِیّاَک نَسَتعین؛۸ ما 
هیچ توجهی به این معانی و مفاهیم عمیق، عبودیــت انحصاری خداوند، 
استعانت انحصاری از خداوند، دل را با این معارف آشنا کردن، نماز را با این 
کیفّیت به جا آوردن داریم؟ خب ما یک مقداری باید تمرین کنیم تا به این 

جاها برسیم.
البّته اکثر جمع حاضر بحمداهلل جوان هستید و این کارها در جوانی خیلی 
آسان است. در ســنین ماها این کارها خیلی مشکل است. ]اگر[ در سنین 
ما بخواهیم شروع کنیم، این کارها، کارهای سختی است. در سنین جوانی 
این کارها خیلی آســان اســت. این کیفیت را به نماز ببخشید، این رنگ و 
بو را به آن بدهید؛ آن وقت نماز در درون انســان رونق بــه وجود می آورد. 
این تراوش می کند و ســرریز می شود به همه  کســانی که متوجه نماز ما 
هستند و با ما نماز می خوانند. بعضی از روایات در باب امام جماعت دارد که 
حســنات مأمومین و ِوزر مأمومین بر دوش امام جماعت است. مراد از این، 
آن چیزهایی که مبطل نماز است نیســت، یعنی همین مفاهیم عالی. اگر 
چنان چه این ها بود، این ها آن وقت ســرریز می شــود به ]مأمومین [. به  هر 
حال نماز این است. این که ما در درون جامعه  خودمانـ  در جامعه  اسالمی 
ـ کسانی را داشته باشیم که با نماز بیگانه باشــند، این خیلی چیز بزرگ و 
مهمی است. باید جامعه ما این جور باشد که مثل یک امر محبوب و مطلوب 
دنبال نماز برویم؛ نــه به عنوان یک تکلیِف از ســر بازکردنی؛ به عنوان یک 

چیز شوق انگیز، یک چیز جّذاب.
پایگاه تمدن اسالمی

خب، مســجد بر محور چنین گوهری شــکل می گیرد؛ اجتماعی است بر 
ِگرد یک چنین حقیقت درخشــانی. بنابراین مســجد اهمیت دارد، پایگاه 
است؛ همچنان که معروف شــده در زبان ها واقعاً پایگاه است. نه فقط پایگاه 
برای فالن مسئله اجتماعی، ]بلکه [ مســجد می تواند پایگاه همه کارهای 
نیک باشد؛ پایگاه خودسازی، انسان ســازی، تعمیر دل، تعمیر دنیا، مقابله 
با دشمن و زمینه سازی برای ایجاد تمدن اسالمی و بصیرت افزایِی افراد؛ و 

َهُلمَّ َجّرا. ۹ مسجد یک چنین جایگاهی است.
بنابراین پیش نمازی مســجد تنهاوظیفه امام جماعت نیست؛ پیش نمازی 
هم یکی از کارها است. اقامه نماز، اقامه حق و عدل، اقامه دین و ابالغ احکام 
دینی، وظیفه مــا به عنوان پیش نماز و به عنوان امام جماعت اســت؛ یعنی 
محور مسجد امام جماعت است، مسجد بر محور امام جماعت ]است [. خب 

اگر این شد، احساس مسئولیت انسان سنگین خواهد شد.
تصّور بنده این اســت که یکی از کارهای اساســی عبارت اســت از امامت 
مسجد؛ ]این [ یک کار مهم اســت؛ به عنوان یک کار حاشیه ای نباید به آن 
نگاه کرد. این که ما به کارهای روزانه مان، به مشــاغل گوناگونمان برسیم، 

بعد ســر ظهر یا مغرب با عجله  تمــام در ترافیک و ماننــد این ها خودمان 
را برسانیمـ  نیم ســاعت، سه ربع هم از وقت دیر شــده باشدـ  برویم آن جا 
بِایســتیم به نماز، این کم گذاشتن در حّق مسجد اســت. این را باید یک 
شغل مهم و اساسی به حساب آورد. عرض نمی کنیم که وقتی امام جماعت 
شــدیم، از همه کارهای دیگر دســت برداریم؛ نه، می تواند انســان به قدر 
ظرفیت خود به کارهای دیگر علمی یا غیرعلمی بپردازد، لکن حق مسجد 
باید ادا بشــود. از قبل از وقت شروع نماز انسان برود مســجد با طمأنینه، 
با ســکون نْفس آماده  نماز بشــود، نماز را با کیفیت خوب بخواند. بعد اگر 
برنامه  حرف زدنی دارد، برگردد طرف مردم و با مردم حرف بزند، برای مردم 
تبیین بکند؛ برنامه های گوناگونی که در مســاجد بحمداهلل شماها دارید. 
زمان ما، آن زمانی که بنده مثاًل در مشــهد امامت جماعت بودم و مسجد 
می رفتم، خیلی کارها معمول نبود، بلد نبودند یــا بلد نبودیم این کارها را. 
هر کاری می کردیم، نو به حســاب می آمد. امروز بحمداهلل این کارها رایج 
اســت. این که بین دو نماز یا بعد از نماز، امام جماعت بِایستد یا برود روی 
منبر با مردم حرف بزند یا این که مثاًل فرض کنید تخته ســیاه در مســجد 
ببرند، حدیث بنویســند، برای مردم تبیین بکنند، یا بنشینند با جوان های 
مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدهند، تبیین کنند، سؤاالتشان را بشنوند، 
این کارها حاال آن طور که انسان احساس می کند از گزارش ها و از حرف ها 
رایج اســت، آن زمان رایج نبود. آن زمان ائّمه  جماعت عمدتاً به این اکتفا 
می کردند که بروند نماز را بخوانند و از مســجد بیرون بیایند. حاال یکی دو 
مسئله شرعی هم جواب بدهند و سؤالی بشــود یا نشود؛ بیش از این نبود، 
]اّما[ امروز بحمداهلل این چیزها رایج اســت. و باید روزبه روز این را کیفیت 

داد.
بنابراین یک مسئله، مســئله گردهمایِی مردمی بر محور نماز و محور ذکر 
از نظر اسالم است. این مهم اســت. بنابراین اگر کار اجتماعی هم در این جا 
انجام می گیرد، مثاًل تصمیم می گیرند که یک تعاونی ای درست کنند برای 
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فقرا یا در یک امــر خیری تعاون کنند، این با توّجه به اقامه صالت اســت، 
با توّجه به ذکر اســت، برای خدا اســت، بر محور صالت است. اگر بسیج 
می شوند از مســجد برای رفتن در مقابله دشــمن، این به معنای حرکت 
جهاد فی سبیل اهلل هســت، بر مبنای خداســت، بر مبنای ذکر است؛ اگر 
وظیفه پیدا می کنند که امورات شــهری را، امورات محلّه را مثاًل از لحاظ 

امنّیت، از لحاظ کارهای الزم انجام بدهند، باز بر محور ذکر ]است[.
محوریت مساجد در انقالب

یکی از ابتکارات مهّم امام بزرگوار مــا، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ 
همین بود که از اّول انقالب مســاجد را محور قرار داد. آن روزهای اّول 
انقالب، آن هایی که یادشان اســت می دانند که همه چیز در هم ریخته 
بود؛ ســالح بیاورند، جمع کنند، از این جا بردارند، ]نکند[ دســت های 
غیر مأمونی به کارهایی دســت بزنند؛ مرکز تشــّکل الزم بود، هســته 
مرکزی الزم بود؛ این هســته  مرکزی را امام بالفاصلــه همان روز اّول، 
حّتی قبــل از این که اعالم پیــروزی بشــود، معّین کردند؛ مســاجد. 
هرکس از هرجا مثاًل ســالح دســت می آورد، ببرد ]به مســاجد[. بعد 
هم یک ســازمان دهی عظیم مسجدی تشکیل شــد و به وجود آمد که 
همان کمیته های انقالب بودند، که تــا مّدت های طوالنی همه کارهای 
انقالب را این ها انجام می دادند، و در واقع همه  کارهای کشــور را این ها 
انجام می دادند. مســجد یک چنین خصوصیتی دارد که بر مبنای ذکر و 
نگاه الهی و توّجه الهی و مانند این هاســت. خب این یک نکته است که 

اجتماع مردم بر محور ذکر خدا و مانند این ها ]است[.
پایگاه فعالیت های اجتماعی

نکته  دوم این است که مســجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت های اجتماعی 

اســت؛ یعنی وقتی ما مردم را گرد ایــن محور جمع کردیــم، از آن ها چه 
می خواهیم. یکی از چیزهایی که می خواهیم این اســت که به فعالیت های 
اجتماعی بپردازند. در جامعه اســالمی همه آحاد وظیفه دارند، مسئولّیت 
دارند، باید کار انجام بدهند؛ کار برای پیشــرفت جامعــه، کار برای اّمت. 
بنابراین این جــا محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشــاندن 
مردم به کارهای گوناگون است. مسجد برای انجام فعالیت های اجتماعی و 

پایگاه فعالیت های اجتماعی است.
هسته مقاومت فرهنگی

یک مسئله دیگر در مورد مسجد عبارت اســت از هسته  مقاومت. مقاومت 
وقتی گفته می شود، فوراً ذهن می رود به مقاومت نظامی و امنیتی و امثال 
این ها. خب بله، آن هــم قطعاً مقاومت اســت، اّما باالتــر از آن، مقاومت 
فرهنگی اســت. حصار فرهنگی، خاک ریز فرهنگی در کشــور اگر سست 
باشد، همه چیز از دســت خواهد رفت. من به شــما عرض بکنم: امروز بعد 
از ۳۷ ســال، ۳۸ ســال از پیروزی انقالب، انگیزه  دشــمنان برای نفوذ در 
حصار فرهنگی از روز اّول بیشتر است؛ نه این که کم نشده، قطعاً زیاد شده؛ 
روش ها را هم که شما می بینید: این شــیوه های فضای مجازی و تبلیغات 
گوناگون و ماهــواره و امثال این ها؛ ]یعنی [ انگیزه ها بیشــتر شــده. آماج 
این حرکت هم درســت همان چیزی است که مایه و هســته  اصلی ایجاد 
نظام اسالمی شــد؛ یعنی ایمان دینی، آماج این است. با حکومت اسالمی 
و جمهوری اســالمی و سیاست های جمهوری اســالمی مخالفند به خاطر 
مخالفت با ایمان دینی؛ چون می دانند اگر ایمــان دینی نبود، این انقالب 
پیروز نمی شــد، این نظام به وجود نمی آمد، این زلزله و تکانة  شــدید در 
ارکان نظام ســلطه پدید نمی آمد. حرکت اســالمی و انقالب اسالمی یک 
تکانه  شدیدی در نظام ســلطه ایجاد کرد؛ بله، دو قطبی بود، با هم مخالف 
بودند، االن هــم همین جور اســتـ  قدرت های بزرگ مثــل گرگ های 
درنده ای هســتند که منتظر فرصتند تا رقبا را بدرند، در این شّکی نیست 
ـ اما همه بر یک اصل مّتفق بودند و امروز مّتفقند و آن، دستیابی به قدرت 
و زورگویی نســبت به مردم و ملت های ضعیــف و حکومت های ضعیف و 
اجتماعات گوناگــون عالم و غارت منابع مالی و اقتصــادی آن ها و تجمیع 
روزافزون قدرت برای خودشان اســت؛ این هدف است. این هدف که هدف 

نظام سلطه است، با پدید آمدن انقالب اسالمی مخدوش شد.
اسالم انقالبی، مانع تحقق مقاصد استکبار

امروز شما مالحظه کنید در منطقه  غرب آســیاـ  که اسمش را گذاشته اند 
خاورمیانهـ  قدرت های درجــه  یک مادی دنیا زمین گیر شــده اند؛ آمریکا 
امروز در منطقه  غرب آســیا زمین گیر اســت. ]این ها[ امروز اهدافی دارند، 
کارهایی دارند، مقاصــدی دارند در این منطقه؛ یک بخــش از این مقاصد 
عبارت است از تقویت پایگاه اســتکباری رژیم صهیونیستی در این منطقه، 
یک بخش آن عبارت است از تصرف همه  منافذ و منابع قدرت در منطقه که 
دولت ها و حکومت ها بیایند زیر چتر آن ها، از امکانات این ها استفاده کنند؛ 
فرمانروایی بر منطقه، ]اّما[ امروز نتوانسته اند. چه مانع شده است از این که 
مقاصد این ها تحّقق پیدا کند؟ اسالم انقالبی یا انقالب اسالمیـ  هر دو تعبیر 
درست است؛ اسالم انقالبی هم درست اســت، انقالب اسالمی هم درست 
استـ  که امروز در نظام جمهوری اسالمی تبلور پیدا کرده؛ این، مانع شده. 
اگر اســالم نبود، ایمان به خدا نبود، ایمان به معارف اســالمی نبود، تعّهد و 
پایبندی به وظایــف دینی نبود، نظام جمهوری اســالمی هم مثل دیگران 
می رفت زیر چتر همین نظام سلطه و قدرت استکباری آمریکا و غیر آمریکا؛ 



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  13  |       شهریور  1395    9

یک مسئله دیگر در مورد مسجد عبارت اســت از هسته  مقاومت. 
مقاومت وقتی گفته می شود، فوراً ذهن می رود به مقاومت نظامی و 
امنیتی و امثال این ها. خب بله، آن هم قطعًا مقاومت است، اّما باالتر 

از آن، مقاومت فرهنگی است

همچنان که دیگران رفتند. بنابراین، آماج حمله  آن ها همین چیزی اســت 
که این بنای اسالمی را به وجود آورده؛ یعنی ایمان. اگر ایمان اسالمی نبود، 
این کشــوری که ما دیده بودیم و این نظامی که ما آن را با گوشت و پوست 
و اســتخوان خودمان تجربه کردیم، ممکن نبود که تغییری پیدا بکند؛ این 
ایمان اسالمی بود. یک مرجع تقلید با تأیید الهی، با هدایت الهی، با بلدبودن 
شــیوه  مبارزه و کار، وارد میدان شد و ایماِن مردم را کشــاند به سمت این 
هدف بلند و مردم به میدان آمدند؛ وقتی مردم در میدان بودند، هیچ قدرت 
ماّدی ای کاری نمی تواند انجام بدهد. عمده، حضور مردم است که این را امام 
بزرگوار ما به برکت ایمان مردم و با اتکا به ایمان مردم توانست انجام بدهد؛ 

لذا آماج ]دشمن [، ایمان مردم است، ایمان جوانان است.
خیل عظیم جوانان مؤمن 

این که بنده بارها تکرار می کنم که جوان امروز، از جوان اّول انقالب و دوران 
جنگ اگر جلوتر نباشــد، بهتر نباشد، عقب تر نیســتـ  و من معتقدم که 
جلوتر اســتـ  به خاطر این اســت که امروز با این همه ابزارهای تبلیغی، با 
این همه شــگردهای گوناگوِن فروریختن پایه های ایمــان، جوان انقالبی 
ایســتاده اســت. ما در عرصه  فرهنگ، در عرصه  سیاســت، در عرصه های 
اجتماعی، در عرصه های هنری الی  ماشــاءاهلل جوان مؤمــن داریم؛ البته 
بله، یک عده ای هم هستند که معتقد نیســتند، پایبند نیستند، آن را هم 
می دانیم، نه این که غافل باشــیم، اما این خیل عظیم جوانان مؤمن، جزو 
معجزات انقالب است. این جوان امروز ]است [؛ جوانی که نامه می نویسند 
به بندهـ  از این نامه ها یکی و دوتا و ده تا هم نیســت، زیاد استـ  و التماس، 
گریه که اجازه بدهید مــا برویم در دفاع از حرم اهل بیت )علیهم الّســالم( 
بجنگیم؛ از زندگی راحت، از زن و بچه بگذریم. نامه می نویسندـ  واقعاً نامه 
گریه آلود اســتـ  که ]ما[ پدر و مادر را راضی کردیم، شما اجازه بدهید ما 
برویم بجنگیم؛ این وضع جوان امروز اســت. خــب می خواهند ایمان این 

]جوان [ را از بین ببرند. این حصار فرهنگی برای حفظ این ایمان است.
پایگاه مصونیت بخشی فرهنگی

مسجد پایگاه بزرگ بســیج فرهنگی و حرکت فرهنگی است؛ شیوه  کار را 
باید در مســجد آموخت که چه کار کنیم. اّوالً به شــما عرض بکنم حرفی 
که شــما با مأمومین خودتان و مســجدی های خودتان می زنید، از نطق 

تلویزیونی و مانند این ها بــه مراتب کارآمدتر و مؤثرتر اســت؛ بارها این را 
عرض کرده ایم که نگاِه چشم درچشــم و جلســه  نزدیک که نَفس گوینده 
به شنونده می خوَرد، یک چیز دیگری اســت؛ این فقط هم در اجتماعات ما 
تجلّی دارد؛ البته در کّل اسالم در نمازهای جمعه و امثال این ها این هست، 
لکن در بین شیعه، بُروز و ظهور بیشــتری دارد. این مجالس روضه خوانی، 
مجالس وعظ و خطابــه، مجالس گوناگون خیلی چیزهای مهمی اســت؛ 
این ها را دســت کم نباید گرفت، هم از فضای مجازی مؤثرتر اســت، هم از 
صداوسیما مؤثرتر اســت، منتها خب دایره اش محدود است؛ اگر چنانچه 
این سلســله  عظیم، این تشــکیالت عظیم خوب کار کند و در همه جا کار 
کند، تأثیراتش بر همه  این ها فائق خواهد آمد و شــما می توانید این جوان 
را، این مخاطب را به معنای واقعی کلمه مصونّیت ببخشــید و می توانید او 
را در مقابل این میکروب ها و این ویروس هایی که به  طور دایم دارد سرازیر 
می شــود به  طرف این کشــور و طرف این نظام واکســینه کنید. بنابراین 
]مسجد[ هسته  مقاومت است، منتها مقاومت بِاَنواعه؛۱۰ مقاومت فرهنگی، 
مقاومت سیاسی، و در جای خود هم مقاومت امنیتی و نظامی؛ کما این که 

در مساجد ]این گونه بوده[.
این آماری که جناب آقای حاج علی اکبري گفتند، خیلی آمار مهمی است؛ 
این که ایشــان گفتند که ۹۷ درصد از شهدای ما مســجدی بوده اندـ  اگر 
تحقیق بشودـ  این خیلی حرف مهمی اســت. از هر صنفی؛ دانشجو است 
مسجدی است، کاسب است مسجدی اســت، دانش آموز دبیرستانی است 
مسجدی است. از مســجد حرکت کردن و راه افتادن و رفتن به میدان های 
جنگ و جان خودشان را کف دســت گرفتن، به زبان آسان است؛ جان در 
کف دست گرفتن، جان فدا کردن به زبان ]آسان است [؛ َو لََقد ُکنُتم تََمنَّوَن 
الَموَت ِمن َقبِل اَن تَلَقوُه َفَقد َراَیُتموُه َو اَنُتم تَنُظرون،۱۱ انسان خب می گوید 
که بله ما جانمان ]را می دهیم [؛ آن وقتی که در مقام عمل مواجه می شود با 
مرگ، جور دیگری است، خیلی سخت است. این جوان ها از مسجد رفته اند 
و جان خودشان را در راه خدا داده اند؛ نقطه  عزیمت عبارت است از مسجد؛ 

خیلی حرف بزرگی است، حرف مهمی است.
جهت یابی سیاسی

بنابراین مسجد، ]هم [ پایگاه مقاومت است، هم ]پایگاه [ رشد فعالیت های 

یکی از 
ابتکارات مهّم 

امام بزرگوار 
ما، از هنرهای 
بزرگ این مرد 

بزرگ همین 
بود که از اّول 

انقالب مساجد 
را محور قرار 

داد

http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=7727
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راهبرد

فرهنگی و هدایت فرهنگــی و بصیرت فرهنگی ]اســت [؛ در دل فرهنگ، 
سیاســت هم هســت. این را هم عرض بکنیم که معنای سیاست فقط این 
نیست که انسان طرفدار زید و مخالف عمرو باشد یا بالعکس؛ سیاست یعنی 
نگاه به حرکت عمومی جامعه که کدام طرف داریم می رویم؛ آیا به ســمت 
هدف ها داریم حرکت می کنیــم یا زاویه گرفته ایم و داریــم از هدف ها دور 
می شویم؟ معنای واقعی سیاســت این اســت. آن وقت در خالل این نگاه، 
تکلیف آدم ها و اشــخاص و گروه ها و احزاب و جریان ها روشن می شود که 
آیا داریم به ســمت عدالت اجتماعی می رویم؟ آیا داریم به سمت استقالل 
واقعی دینی می رویم؟ آیا داریم به ســمت ایجاد تمدن اســالمی می رویم، 
یا داریم به سمت وابستگی به غرب و وابســتگی به آمریکا و تحت  تأثیر قرار 
گرفتن نســبت به بافته ها و یافته های بی مغز غربی ها حرکت می کنیم؟ این 
خیلی مسئله  مهمی اســت که ســبک زندگی ما، ما را به کدام طرف دارد 
می کشانَد؛ این نگاه، نگاه سیاسی اســت که می بینید از فرهنگ سرچشمه 
می گیرد؛ بنابراین در دل فرهنگ، سیاســت هم هســت. با این نگاه باید به 
حوادث جامعه نگاه کرد. بعضی کوته نظری می کننــد، کوته بینی می کنند 
و همه چیزها را منحصر می کنند در دوســتی یا دشمنی با یک شخص. یک 
شخص یا یک جریان چه اهمیتی دارد؟ باید نگاه کرد، جریان شناسی کرد؛ 

در اغلب کسانی که پایشان می لغزد این]جور[ است.
در ایام فتنه در ســال ۸۸ در اول کار، بنده یکی از این سران فتنه را خواستم 
و به او گفتم که آقاجان، این کاری که شما شروع کرده اید و دارید می کنید، 
دست بیگانه ها خواهد افتاد و دشــمن از این استفاده خواهد کرد؛ شما حاال 
به ظاهر درون نظام هســتید، با نظام هســتید و به قول خودتان دارید یک 
اعتراض مدنــیـ  من باب مثال یک اعتراض به انتخابــاتـ  می کنید اما این 
کاری که دارید می کنید مورد اســتفاده دشــمناِن اصل نظام قرار خواهد 
گرفت؛ گوش نکرد؛ یعنی نفهمیدند که چه داریم می گوییم؛ حاال البته این 
نگاه خوشبینانه  بنده اســت که می گویم نفهمیدند، بعضی هم ممکن است 
جور دیگری فکر کنند. وارد شدند؛ بعد دیدید از درونش چه درآمد؛ گفتند 
»انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه اســت«. خب، حاال عذر بیاوریم که 
این ها که یک مشــت جوان بودند، یک چرندی، یک حرف بی ربطی گفتند؛ 
نه، این جوری نیســت. اگر چنان  چه در زیر عبای بنده کســی حرفی بزند 
که من با آن مخالفم، خب بایســتی او را از زیر عبایم بیرون کنم؛ بایســتی 
اعالم کنم که مخالفم َوااّل به حســاب من گذاشــته خواهد شد؛ همه  وزن و 
وزانتی که صاحب عبا دارد، پشتوانه  آن حرف خواهد شد. حرف، این هاست؛ 
ببینید! نگاه به مســائل جاری، این جوری باید باشد؛ بصیرت سیاسی که ما 
می گوییم یعنی این. بفهمیم که چه کســی دارد ما را به کجا می برد، به کجا 
دعوت می کند، به کجا می کشانَد. آیا به سمت اهداف اسالمی داریم حرکت 
می کنیم؟ به ســمت تدیِّن روزافــزون جامعه داریم حرکــت می کنیم؟ یا 
آن چنان که دشمن مایل است، به سمت بی مباالتی بیشتر حرکت می کنیم، 
به سمت دلباختگی بیشتر به اقطاب۱۲ مخالف دین داریم حرکت می کنیم. 
آن بصیرت سیاسی، این است. اگر چنان چه این را فهمیدیم، آن وقت معلوم 
می شود که بایستی با زید باشــیم یا با عمرو باشیم، یا از این حمایت کنیم یا 
از آن حمایت کنیم؛ در سایه  این نگاه کالن باید فهمید. این هم یک مسئله 

است.
یک نکته ای که بنده بارها این را عرض کرده ام، این است که مسجد بایستی 
برقرار باشــد؛ که حاال خب ]با توجه به[ آمارهایی که بیان کردند، بحمداهلل 
تا حدودی گویا این جور شــده، تحّقق پیدا کرده لکن باید کامل بشود. وقت 
نماز، مسجد باید باز باشد. هرسه وقت در مســجد باید نماز جماعت برگزار 

بشود؛ بنا را بر این باید گذاشت. حاال ممکن اســت بنده، مثاًل فرض کنید 
توانایی ندارم که هرسه وقت بروم، خب یک نفر دیگر را حتماً آن جا بگذارم 
که سه وقت در این مسجد نماز اقامه بشود. و دِر مسجد از پیش از ظهر که 
باز می کنند برای نماز ظهر و عصر، تا شب بعد از نماز عشا باز باشد؛ این جور 
نباشد که دِر مسجد را ببندند. بنده شــنیدم بعضی ها می گفتند »عصری 
وارد تهران شدیم، نماز ظهر و عصر می خواستیم بخوانیم، دِر هر مسجدی 

رفتیم بسته بود«؛ البته مال چند سال پیش است؛ نه، مسجد باید باز باشد.
نفی سیاست زدایی

یک نکته  دیگر این اســت که بعضی ها مســجد راـ  برخالف آنچه ما حاال 
عرض کردیمـ  از مســائل سیاســی می خواهنــد به کلی برکنــار بدارند. 
]می گویند[ آقا شــما وارد سیاســت نشــوید، کار خودتان را بکنید. کار 
خودتان یعنی چه؟ یعنــی بیایید همان نمازتــان را بخوانید و بروید؛ فقط 
پیش نمازی محض. این همان سکوالریسم اســت. سکوالریسم به  معنای 
بی دینی نیست، سکوالریســم به معنای این اســت که دین در غیر عمل 
شخصی، هیچ بُروز و ظهوری نداشته باشــد. نظام اجتماعی کاری به دین 
ندارد. بله، هر کســی در داخل نظام اجتماعِی متنّوِع غربی و شرقی و امثال 
این ها خودش برای خودش، در دل خودش، در عمل خودش یک ارتباطی 
با خدا داشته باشــد؛ سکوالریســم یعنی این. این همان چیزی است که 
دشــمنان می خواهند؛ دشــمنان همین را می خواهند. آن دینی که با آن 
مخالفند، آن ایمانی که با آن می جنگند، آن ایمانی است که به ایجاد نظام 
اســالمی می انجامد و اســالم را قدرتمند می کند؛ با آن مخالفند. از اسالم 
می ترسند؛ کدام اســالم؟ اسالمی که دارای قدرت اســت، دارای نظامات 
است، دارای سیاست است، دارای حکومت است، دارای ارتش است، دارای 
نیروی مسلّح اســت، دارای توانایی های علمی اســت، دارای توانایی های 
بین المللی ]است [. از این جور اسالم می ترســند َوااّل از اسالمی که ولو یک 
میلیون طرف دار هم فالن جریان یا فالن حزب یک گوشه ای در یک کشور 
یا در سراسر دنیا داشته باشد، اما قدرتی در اختیار ندارد، واهمه ای ندارند؛ 
کاری ]در برابر آن [ نمی کنند. آن اسالمی که با آن مقابلند، با آن مخالفند، 
با آن دشــمنند، کینه  آن را در دل می پرورانند، اسالم مقتدر است. آن وقت 
ما بیاییم اسالم را در کانون های اصلی خود یعنی مساجد، از مسائل جامعه، 
از مســائل سیاست، از مســیر جامعه، از مســیر۱۳ جامعه به کلی منصرف 

کنیم؟ این جفای بزرگی است در حّق مسجد.
تصرف دل جوانان

یک نکته  دیگر این است که بایستی برای جوان ها جایگاه خاص در مسجد 
ایجاد کرد؛ یعنی واقعاً باید برای جذب جــوان برنامه ریزی کرد. نه این که 
ما با حضور میان سال و پیرمرد در مســجد مخالفیم؛ نه، مؤمنین همه باید 
بیایند به مسجد و اســتفاده کنند، اما جوان ها را باید جذب مسجد بکنیم. 
این که جوان، مســجد را خانه  خود و جایگاه خود بشناســد و به آن اُنس و 
رفت  و آمد پیــدا بکند، خیلی بــرکات دارد. کار را در جامعه جوان ها انجام 
می دهند، پیشــروان حرکت های اجتماعی جوان ها هستند، این ها هستند 
که کار می کنند، تالش می کنند. جاذبه بــرای جوان برخالف آنچه بعضی 
تصور می کنند، گذاشــتن میز پینگ پنگ نیســت. بعضی خیال می کنند 
برای این که جوان ها را جذب کنیم به مســجد، وسایل ســرگرمی فراهم 
بکنیم؛ مثل همان جریانی که یک کلیســایی در آمریکا ]انجام می داد[ که 
آن نویســنده  مصری می گوید رفتم دیدم که پای این کلیسا یک برنامه ای 
زده اند که مثاًل فرض کنید که امشــب از ساعت فالن در سالن کنار کلیسا، 
آن طرف محراب، این برنامه ها هســت: برنامه  رقص اســت و آواز است و 

ما در عرصه  
فرهنگ، در 
عرصه  سیاست، 
در عرصه های 
اجتماعی، در 
عرصه های هنری 
الی  ماشاءاهلل جوان 
مؤمن داریم
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موسیقی است و یک شام سبکی است و اُنس هست و مانند این ها. می گفت 
حّســاس شــدم، رفتم دیدم بله، همین است؛ این جا ســالن کلیساست، 
یک ســالن هم بغلش هســت مثل یک کاباره؛ دخترها، پســرها، مردها، 
میان ســال ها می آیند تماشــا می کنند؛ دختر و پســرها هم میدان دارند. 
موسیقی هســت، رقص هست، آواز هســت، آخر ســر هم کشیش آمد و 
چراغ ها را یک خــرده ای کم کرد تا یک خرده کم نور بشــود و فضا ]خاص 
شود[، ۱۴ می گفت رفتم بیرون؛ فردا برگشتم آمدم آن کشیش را در کلیسا 
پیدا ]کردم [؛ گفتم من دیشــب در این جلسه  شــما بودم، آخر معنای این 
چیست؟ ایشان گفت: ای آقا، می خواهیم جوان ها را جذب کنیم! جوان ها 
را می خواهیم ]جذب کنیم [! اگر بناســت با رقص و آواز و موسیقی و امثال 

این ها جوان جذب بشود، خب بروند همان کاباره، چرا بیاید این جا؟
راه جذب جوان ها تصّرف دل جوان اســت. دل جوان یک قیامتی اســت، 
اوضاعی اســت. گرایش جوان به معنویّت یکــی از آن رازهای بزرگ الهی 
است. یک حرف معنوی را برای امثال بنده که بگویند، خب گوش می کنم، 
حّداکثر اندکی تأثر پیدا می کنم، ]اما[ همــان حرف را به یک جوان بزنند، 
منقلب می شود، از این رو به آن رو می شــود. دل جوان حقیقت پذیر است، 
دل جوان به فطرت الهی نزدیک است؛ فِطَرَت اهللِ الَّتی َفَطَر الّناَس َعلَیها. ۱۵ 
دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و ســلوکی و عرفانی اُنس پیدا می کند، 
زود اُنس پیدا می کند، زود دلباخته و دلبســته می شــود؛ جاذبه  جوان ها 
این هاست. شما ســخن را، حرف را، اقدام را با معنویّت، با عرفان واقعی، نه 
عرفان های تخّیلی و توهمی و صوری، یک مقداری آمیخته بکنید، خواهید 
دید جوان چطور مجــذوب می شــود و می آید. جاذبه جوان در مســجد 
این هاست. َوااّل حاال یک وســیله  بازی هم آن جا فراهم کردیم، گذاشتیم، 

خب اگر بناست برای بازی بیاید، برود در باشگاه بازی کند.
مستندنگاری سرگذشت مساجد

یک نکته  دیگر هم عــرض بکنیم؛ مســاجد ما یعنی مســاجدی که امروز 
خوشبختانه در نظام جمهوری اسالمی هستند و غالباً سی سال چهل سال 
عمر دارند، یک تاریخ شــنیدنی و زیبایی دارند؛ غالباً این جور هســتند. در 
این مســاجد علمایی آمده اند، ائّمه جماعتی آمده اند، رفتارهایی داشته اند، 
برخوردهایی داشــته اند، مؤمنینی در این جا آمده اند، جوان هایی در این جا 
تربیت شده اند، از این جا بســیج هایی صورت گرفته، شــهدایی ]داده اند[، 
پیکرهای شهیدی به این مســاجد برگشــته اند؛ این ها تاریخ است، این ها 
سرگذشت های جّذاب یک مسجد است؛ این سرگذشت ها را باید حفظ کرد. 
هرکدام از این مساجد می تواند یک سرگذشــت واقعِی جّذاِب درس آموزی 
داشته باشد برای کســانی که امروز در مسجدند و کســانی که فردا به این 
مسجد خواهند آمد؛ این را در قالب های گوناگونـ  قالب کتاب، قالب مقاالت 

مجلّه ای، قالب عکس، قالب کلیپـ  می شود درآورد؛ این ها را می شود تبیین 
کرد. چقدر از این مساجد هستند که شهدای نام آوری در این مساجد تربیت 
پیدا کردند، بعد خارج شدند و در راه خدا به شهادت رسیدند؛ این تاریخ را ما 

بایستی حفظ کنیم.
روز مقابله با دشمن

فراموش نکنیم که »روز مســجد« اساســاً یک روز انقالبی اســت؛ یعنی 
تشکیل این روز و تعیین این روز که به خواست و مطالبه  جمهوری اسالمی 
بود و در ســازمان کنفرانس اســالمی به عنوان »روز مسجد« تصویب شد، 
به  مناسبت آتش زدن مسجداالقصی است؛ به  مناســبت مقابله  با دشمن 
صهیونیست است؛ اساس این روز یک چنین اساســی است؛ با این نگاه به 

روز مسجد نگاه کنید و حرکت را در این مسیر قرار بدهید.
من به شما عرض بکنم، علی رغم همه دشمنی هایی که امروز دارد می شود 
ـ که ما طبعاً آگاهی های خیلی وســیعی داریم نســبت به آنچه امروز دارد 
انجام می گیرد؛ چه در زمینه های ســخت، چه در زمینه های نیمه سخت و 
چه در زمینه های نرم؛ چه در زمینه های آشکار و چه در زمینه های پنهان؛ 
خیلی کار دارد انجام می گیرد علیه نظام جمهوری اســالمی به شکل های 
َبٍة اَصُلها ثابٌِت َو َفرُعها فِی  مختلفـ  این کلمه  طّیبه که واقعاً »َکَشــَجَرٍة َطِیّ
ــمآء«،۱۶ ]یعنی [ نظام جمهوری اســالمی روزبه روز در حال استحکام  السَّ
بیشتر است. بحمداهلل خدای متعال تفّضالت خودش را بر ماها تمام کرده؛ 
ما بایستی شاکر باشیم، قدر نعمت الهی را بدانیم و با امید ان شاءاهلل در این 
راه پیش برویم. من نگاه که می کنم به جمع شما برادران عزیزی که این جا 
تشریف دارید، احساس می کنم ان شــاءاهلل آینده مساجد ما هم از گذشته  
آن به مراتب بهتر خواهد بود. امیدواریم خداوند شما را مشمول لطف خود 

 .و هدایت خود و رحمت قرار بدهد
والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

 این خیلی مسئله  مهمی است که سبک زندگی ما، ما را به کدام طرف 
دارد می کشانَد؛ این نگاه، نگاه سیاسی است که می بینید از فرهنگ 

سرچشمه می گیرد؛ بنابراین در دل فرهنگ، سیاست هم هست

 از مسجد 
حرکت کردن 

و راه افتادن 
و رفتن به 

میدان های 
جنگ و جان 
خودشان را 
کف دست 

گرفتن، به زبان 
آسان است

پينوشت
۱. در ابتدای ایــن دیدارـ  که به مناســبت روز جهانی مســجد برگزار شــدـ  
حّجت االسالم والمســلمین محّمدجواد حاج علی اکبری )رئیس مرکز رسیدگی 

به امور مساجد( گزارشی ارائه کرد.
۲.  از جمله، وسائل الّشیعه، ج ۲۳، کتاب االیمان، ص ۲۴۳

۳. فرد فرد ما
۴. کافی، ج ۳، ص ۲۶۵؛ »]نماز[ نزدیک کننده  هر مّتقی ]به خدا[ است« 

۵. سورهی عنکبوت، بخشی از آیهی ۴۵: »... و قطعاً یاد خدا خدا باالتر است...«
۶. کافی، ج ۲، ص ۵۸۶، کتاب الّدعاء

۷. اقبال االعمال، ج ۲، ص ۶۸۷، باب نهم 
۸. سوره  حمد، آیه  ۵: »تو را می پرستیم تنها و بس، به جز تو نجوییم یاری ز َکس« 

۹. و به همین ترتیب 
۱۰. با انواع آن 

۱۱. سوره  آل عمران، آیه  ۱۴۳: »و شما مرگ را پیش از آن که با آن روبه رو شوید 
سخت آرزو می کردید؛ پس آن را دیدید و ]همچنان [ نگاه می کردید.« 

۱۲. قطب ها، جهت ها
۱۳. جایی که کار بدان جا ختم می شود

۱۵. سوره  روم، بخشــی از آیه ۳۰: »... پس روی خود را با گرایش تمام به حّق، به 
سوی این دین کن...«

۱۶. سوره ابراهیم، بخشــی از آیه  ۲۴: »... مانند درختی پاک است که ریشه اش 
استوار و شاخه اش در آسمان است.« 
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راهبرد

به صورت کلی، معابد نقش بسیار اصلی و اساســی در تأسیس، ساختار 
و ادامه حیــات ادیان دارند. اگــر معابد نبودند، امــروزه دینی هم وجود 
نداشت. تقریباً در همه ادیان، بالفاصله بعد از ظهور بنیانگذار و پیدایش 
دین، چیزی به نــام معبد داریم. معبدها نقش مهمــی در حفظ عقاید و 
آموزه های یک دین دارند. طبیعتاً این وضعیت در دین اســالم هم وجود 
داشته اســت. البته به نظر می رســد مسجد در دین اســالم، ضرورت و 
اهمیت بیشتری از معبد در ادیان دیگر داشته باشــد. همین که پیامبر 
اســالم)ص( وارد مدینه شــدند، اولین کاری که انجام دادند تأســیس 
َس َعلَی  مسجد قبا بود که قرآن هم آن را تأیید می کند و می فرماید: »أُسِّ

التَّْقَوی« )توبه/۱۰۸(
مسجد در صدر اســالم جایگاه و نقش بســیار مهمی داشته و امروزه هم 
کم و بیش این نقش و جایگاه را دارد. مسجد در زمان پیامبر)ص( و سایر 
امامان)علیهم الســالم( اداره کننده همه جوانب زندگی مسلمانان بود، 
فقط جایگاه عبادت نبود. در مسجد مراسم عزاداری، سخنرانی، عروسی 
و... ، کارهای سیاسی و اجتماعی جهان اسالم رقم می خورد. در آن زمان 
مسجد جایگاه بسیار واالیی داشت و زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان 
را رقم می زد و حتی خوشی های مســلمانان در مساجد بود. امروزه، تنها 
مراسم درگذشت مردم در مسجد برپا و عروسی ها در منزل و تاالر برگزار 
می شود، اما در صدر اسالم هم مراســم عزاداری و هم مراسم عروسی در 
مسجد برگزار می شد. از همه این ها مهم تر، مســجد در صدر اسالم و تا 

اندازه ای در عصر حاضر در چهار موضوع ایفای نقش می کند:
1- رابطه انسان با خدا

طبیعتاً مسجد بهترین جایگاه است برای این که مسلمان ها خدای خود 
را عبادت کنند. شاید از سوی عده ای خواندن نماز در منزل و مسجد یکی 
دانسته شود، اما یک نکته مهم روان شــناختی در این جا وجود دارد؛ َجّو 
عبادی مسجد خود به خود روح انسان را عوض می کند. به تعبیر برخی از 
دین پژوهان، مکان ها و زمان های مقدس در تمرکز روحی انســان بسیار 

مسجد بر پایه تقوا
دکتر بخشعلی قنبری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

تفاوتمسجدواقعیبامسجدضرار
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 مساجد برای 
این که جذاب تر 
شوند و بتوانند 

مردم و خصوصًا 
جوانان را بیشتر 

جذب کنند، برای 
گفتگو مجال 

بدهند، حتی در 
مساجد گذشته 
نیز گفتگوهای 

درون دینی صورت 
نمی گرفت

مؤثر هســتند. از این جهت مســجد چون بهره ای از تقدس )به این معنا 
که ما نمی توانیم هر کاری را در مسجد انجام دهیم و با هر وضعیتی وارد 
مسجد شویم و در آن بنشــینیم و ...( دارد، لذا به راحتی می تواند رابطه 
خوبی بین انســان و خدا را برقرار کند. به ویژه از آن جهت که در مسجد 
نماز جماعت برگزار می شود و اگر مســلمان درباره جایگاه خود در نماز 

جماعت معرفت داشته باشد، رابطه اش با خداوند پایدار می شود. 
2- رابطه انسان با خودش

در گذشته افراد برای ارتباط با درون خود، در مساجد معتکف می شدند. 
امروزه هم در ایام خاصی ما شیعیان این کار را انجام می دهیم. در گذشته 
افراد در مســجد خلوت گزینــی می کردند؛ ممکن بود در مســجد افراد 
زیادی حضور داشــته باشــند، ولی با هم حرف نمی زدند و هر کسی سر 
در گریبان خود فرو می برد و بــه درون خود نگاه می کرد. به همین جهت 
مسجد در رابطه انســان با خود انسان نیز نقش بســزایی دارد؛ البته به 
شرط این که دِر مساجد حداقل در روز باز باشد. امروزه بسیاری از مساجد 
تنها در ساعات برگزاری نماز باز هستند، حتی برخی  در زمان نماز صبح 
باز نیســتند، چون نماز صبح به جماعت برگزار نمی شود، اما در گذشته 
مساجد شــبانه روزی بودند؛ یعنی هر کسی که از شــهری به شهر دیگر 
مســافرت می کرد، وقتی می دید جایی را برای اقامــت پیدا نمی کند، به 
مســجد می رفت. امروزه دیگر این نقش و کارکرد مسجد کمرنگ شده 
است. مساجد در گذشــته نقش بســیار زیادی در رابطه و تأمل انسان با 

خود یا حدیث نفس داشتند.
3- رابطه با دیگران

مســجد در میان معابد مختلفی که در ادیان مختلف وجود دارد، یکی از 
سیاسی ترین و اجتماعی ترین معابد است؛ البته در کنیسه ها جنبه های 
سیاســی و اجتماعی وجود داشــت، ولی نقش مســجد در حوزه های 
سیاســی و اجتماعی واقعاً پررنگ اســت. حضرت فاطمه زهرا)س( در 
مسجد ســخنرانی می کند، خلفا و امامان جایگاهشــان در مسجد بوده 
است و اگر اتفاق سیاســی و اجتماعی خاصی روی می داد، از مسجد آغاز 
می  شد و در مســجد روی می داد. قاعده ای وجود داشت که اگر در فاصله 
میان اذان های شــرعی، اذان گفته می شــد، مردم می فهمیدند اتفاقی 
افتاده و خبری هست. این اذان دعوت برای نماز نبود، دعوت برای انجام 
کار سیاسی یا اجتماعی و یا شــنیدن خبر و اتفاقی بود. بنابراین مسجد 
در رابطه انسان با دیگران نقش بســیار اصلی و اساسی ایفا می کرد و در 
حل مسائل سیاسی و اجتماعی مسلمانان نقش بسیار فزاینده ای داشت. 
امروزه جنبه اجتماعی و سیاســی مســجد چندان کمرنگ نشده است، 
به لحاظ اجتماعیات، اموری مانند امور خیرخواهانه در مســجد بســیار 
گســترش پیدا کرده، اما در عین حال در بعضی از جنبه ها نقش مسجد 
کمرنگ شــده اســت؛ مثاًل امروزه مراسم شادی و عروســی در مساجد 

برگزار نمی شود. 
4- رابطه انسان با طبیعت

در صدر اســالم، در ســخنرانی های مختلف و آیات مختلف بیان می شد 
که باید از طبیعت حفاظت کنیم. آن زمان مسجد تنها رسانه بود؛ رسانه 
اصلی جهان اسالم فقط مسجد بود. امروزه رسانه ها بسیار گسترش پیدا 
کرده اند، ولی در عین حال مســجد این توانایی را دارد که در عصر حاضر 
که اتفاقاً رابطه ما با طبیعت بســیار نامناسب شده، نقش اساسی در بهتر 

شدن رابطه انسان با طبیعت و محیط زیست ایفا کند. 
بنابراین در این چهار حوزه یاد شده مســجد می تواند ایفای نقش کند. 
در بین این چهــار رابطه، رابطه ســوم یعنی رابطه با دیگــران، مهم تر و 

برجسته تر از دیگر روابط است.
فاصله بین نقش قدیم و جدید مساجد

غالب حوزه های علمیه در گذشته در مســاجد بود. اکثر دانشمندان در 
مساجد درس می دادند، بیشتر دانشــمندان و حتی امامان شیعه و اهل 
ســنت همه در مســجد تدریس می کردند. مســجد محل مناظره های 
علمی هم بود، در حالی که امروزه در مساجد، فقط مونولوگ وجود دارد، 
دیالوگ وجود ندارد و در مساجد گذشته جلســات گفتگو دو طرفه بود. 
حضرت علی)ع( در مسجد سخنرانی می کرد، وسط سخنرانی کسی که 
سؤالی داشت، سؤال می کرد و این ســؤال ادامه پیدا می کرد و به بحث و 
بررسی منجر می شد. در حالی که امروزه در مساجد فقط یک نفر صحبت 
می کند و بقیه گوش می دهند. یا یکی مداحــی می کند و بقیه عزاداری 
می کنند و گوش می دهند. اگر در این ســخنرانی اشــکالی و در مداحی 
بدعتی وجود داشته باشــد و یا برای مخاطب ســؤالی ایجاد شود، عرف 
نیست که چنین سؤاالتی مطرح شود. مداح، شعری می خواند که ممکن 
است از نظر شرعی، اخالقی یا عقلی اشکال داشــته باشد، در عین حال 
ما حق نداریم که اعتراض کنیم و بگوییم این بدعت اســت یا این شــعر 
درست نیست. هنوز این فضا برای اظهار نظر ، سؤال و بحث وجود ندارد. 
پیشنهاد بنده این است که مساجد برای این که جذاب تر شوند و بتوانند 
مردم و خصوصاً جوانان را بیشتر جذب کنند، برای گفتگو مجال بدهند، 
حتی در مساجد گذشــته نیز گفتگوهای درون دینی صورت نمی گرفت. 
گفتگوهای برون دینی مطرح می شد؛ مثاًل کسی که خدا را قبول نداشت 
و یا یکی از اصول دین را قبول نداشــت در مسجد با علما بحث می کرد و 
قانع می شد. متأسفانه امروزه این حسنه ها را از مساجد دور کرده ایم و جا 
دارد که مساجد به گذشته خودشــان برگردند و این نقش ها بازخوانی و 

احیا شود.
وقتی این نقش ها به مســاجد برگشت کند، بســیاری از افراد می توانند 
جذب مساجد شوند، در حالی که در مساجد معموالً طیف خاصی حضور 
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دارند. همه طیف ها مسجدی نیســتند و این واقعاً کاستی بسیار بزرگی 
اســت. چرا نمی توانیم همه طیف های جوان را جذب مسجد کنیم؟ در 
مسجدهای امروز همه تیپ ها و شکل ها شــبیه هم است، به نظرم این ها 
کاستی اســت و من پیشــنهاد می کنم ســروران عزیزی که مسئولیت 
مســاجد را به عهده دارند و یا امام جماعت و یا جزو هیئت امنای مساجد 
هستند، فکر اساسی در این رابطه بکنند. اگر می خواهند دایره دین داری 
و دین ورزی گسترش پیدا کند، از نقش مسجد در گذشته ُحسن استفاده 
را بکنند و مســاجد را از این وضعیت رکود و کرختی به وضعیت پویاتر و 
فعال تر تبدیل کنند. اگر در نظام عزیز جمهوری اســالمی ایران نتوانیم 

این کار را انجام دهیم، کاستی بزرگی برای ما محسوب می شود. 
مسجد ضرار

قرآن کریم از دو مسجد یاد می کند؛ یکی مســجدی است که درباره آن 
َس َعلَی التَّْقَوی« )توبه/۱۰۸( و دومی مسجد ضرار است.  می فرماید: »أُسِّ
مسجد ضرار در واقع محلی شــده بود برای گردهمایی منافقان؛ کسانی 
که به نقش مســجد در ایجاد رابطه های صادق، صمیمی و عارفانه با خدا 
و صادقانه با دیگران توجه نمی کردند. منافقان از مســجد به عنوان محلی 
برای پنهان کردن نیت های شومشان استفاده می کردند. به همین دلیل 
نامش مسجد بود، اما محتوایش مسجدی نبود؛ مسجد انسان را صادق بار 

می آورد. اما منافقان وارد مسجد ضرار می شدند و دورویی را یاد می دادند 
و یاد می گرفتنــد؛ یعنی خالف همــه آموزه ها وعقایدی که مســجد به 
دنبال برپا کردن آن هاست عمل می کردند. مســجد به انسان صداقت را 
یاد می داد، این ها به همدیگر ریاکاری را یاد می دادند. مســجد هماهنگی 
ساحت های درونی با بیرون انسان را به او می آموخت و می گفت در درون 
خود چنان باشید که در عمل و گفتارتان هستید، اما منافقان برعکس این 
عمل می کردند، لذا مســجد ضرار در اصل مسجد نبود، یعنی واژه مسجد 
عارضی بود؛ مسجد به خاطر محتوایش به این نام نامیده می شود نه با در 
و دیوار. اگر در مســجدی ذکر خدا نرود که به معنای واقعی کلمه مسجد 
نیست، اگر در مسجد به مصالح مســلمانان و انسان ها اندیشیده نشود که 
آن جا واقعاً مسجد نیست. در مســجدی که علیه خدا، پیامبر خدا)ص( و 
انسان ها تصمیم گیری شود، آن جا مسجد نیست، بلکه محل توطئه است. 
از همین جهت هست که با مســجد ضرار و همه مسجدهای ضراری که 
در طول تاریخ ممکن است به وجود بیاید باید به شــدت مبارزه کرد. در 
واقع مسجد ضرار، توجیه کردن هدف از وسیله است. منافقان برای این که 
به اهداف خودشان برسند از هر وســیله ای، از جمله مسجد سوء استفاده 
می کردند و از این جهت اسالم برای جلوگیری از نفاق و دورویی به شدت 

با فرهنگ نادرست مساجد ضرار مخالفت و مبارزه می کند.

مسجد ضرار در 
واقع محلی شده 
بود برای گرد هم 

آمدن منافقان؛ 
کسانی که به نقش 

مسجد در ایجاد 
رابطه های صادق، 
صمیمی و عارفانه 
با خدا و صادقانه 
با دیگران توجه 

نمی کردند

راهبرد



روزنگار

خبر و تحلیل
- 1 ذی الحجه ، سالروز  ازدواج حضرت علی )ع(

    و حضرت فاطمه )س(
- 15 ذی الحجه، والدت امام هادی)ع(
- 31 شهریور، آغاز هفته دفاع مقدس
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پس از پایان جنگ بدر، در رمضان ســال 
دوم هجــرت، بيــن امير مؤمنــان)ع( و 
فاطمه زهرا)س( خطبه عقد خوانده شــد 
و در اول یا ششــم ذی الحجه همان سال 
ازدواج كردند و حضرت فاطمه)س( قدم 
به خانه حضرت علي)ع( گذاشــت. البته 
ابن شهر آشــوب در مناقب، مدعی است 
روز اول ذی الحجــه عقــد فاطمه)س( و 
روز سه شــنبه ششــم همان ماه، ازدواج 
حضرت بوده است. پيش تر، اشراف قریش 
از فاطمــه)س( خواســتگاری كردند، اما 
پيغمبر همــه را رد كرد؛ پــس علی)ع(، 
فاطمه)س( را از پيغمبر)ص( خواستگاری 

كرد و حضرت نيز پذیرفت.
ابن روزبهــان خنجی )متوفــی927 ق( 
دانشــمند شــافعی مذهب در »وســيلة 

الخادم إلی المخدوم« می نویســد: »چون 
حضرت فاطمه را وقت تزویج رسيد؛ اكابر 
صحابه او را خطبــه می كردند از حضرت 
پيغمبــر)ص( و او قبــول نمی فرمــود؛ 
اصحاب با حضــرت علــی)ع( گفتند تو 
خطبه كن شــاید به تو دهد و راضی شود. 
آن حضــرت فرمود: اكابــر صحابه خطبه 
كردند و قبول نفرمود؛ بعــد از آن به نزد 
آن حضرت رفت و گفت: الّســام عليك 
یا رســول الّل.آن حضرت فرمود: و عليك 
الّسام. چه حاجت داری؟ گفت آمده ام كه 
فاطمه را خطبه كنم؛ و در روایتی اســت 
كه آن حضرت فرمود: آمده ای كه فاطمه 
را خطبه كنــی؟ فرمود بلی. بعــد از آن 
فاطمه)س( را به صداق پانصد درهم بدان 

حضرت داد و تسليم او نمود«.
پيامبر)ص( تأكيد داشت كه اگر علی)ع( 
آفریــده نمی شــد، بــرای فاطمه)س( 
همتایــی نبود؛ حضــرت بارهــا تصریح 

می فرمود كــه فاطمه)ع( را به دســتور 
آســمانی به همســری علی)ع( درآورده 
است و در پاسخ به خواســتگاران مردود 
فرمود: به خدا قســم، من نه شــما را رد 
كردم و نه علی)ع( را همسر فاطمه)س(؛ 
بلکه خداوند شما را رد كرد و فاطمه را به 

همسری علی در آورد.
ایــن ازدواج الهی با معيــار فضيلت های 
نفســانی و اخاقی شــکل گرفت، نه بر 
اســاس معيار مال و ثروت. بدیهی بود كه 
برخی به سعایت ســخن گویند و در پی 
فتنه ای باشــند. خوارزمی روایت می كند: 
»رســول خــدا)ص( روز چهــارم زفاف 
فاطمه)س( به دخترش گفــت: دخترم، 
حالت چگونه است؟ شــوهرت را چگونه 
دیــدی؟ فاطمــه)ع( پاســخ داد: پدر! او 

به مناسبت سالروز  ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه یادداشت

فضیلت های اخالقی، معیار از دواج الهی
مروری بر جریان ازدواج امام علی)ع( و فاطمه زهرا)س(

حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

)س((
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بهترین همسر اســت؛ اما زنان قریش نزد 
من آمدند و خطاب به من گفتند: رســول 
خدا)ص( تو را به همسری فقيری داد كه 
مالی ندارد! پيغمبر )ص( فرمود: دخترم، 
نه پدرت فقير اســت و نه شوهرت. سپس 
فضائل و مناقب علــی)ع( را برای فاطمه 
برشمرد.« ابن ابی الحدید شافعی معتزلی 
این ســخن پيامبــر)ص( را نقل می كند 
كه فرمود: »آیا خشــنود نيســتی كه تو 
را به همســری نخســتين و قدیمی ترین 
مســلمان امت خود درآوردم كه علمش 
از همــه فزون تر و خــرد و بردباری اش از 
همگان بيشتر اســت؟ فاطمه)س( گفت: 

آری خشنود شدم یا رسول الل)ص(.«
ازدواج، شيرین ترین و ماندگارترین بخش 
دوران جوانی اســت كــه مفاهيمی چون 
عشــق، محبت، صفا، آرامش و همدلی در 
آن معنا می یابد و آغازی برای یك زندگی 

زیباســت تا در پرتو آن لذت های سالم و 
مســّرات روحی تجربه شود. ازدواج اولين 
مرحله خــروج از خوِد طبيعــی فردی و 
توســعه یافتن شخصيت انســان است؛ 
كســانی كه تن بــه ازدواج نمی دهند و از 
این »ســنت الهی« ســرپيچی می كنند، 
نوعی خامی در وجودشان باقی می ماند و 
بسياری از جنبه های وجودی شان شکوفا 

نمی شود.
واهمه از عدم اداره كامل زندگی، ســبب 
شده است كه بســياری از جوانان ازدواج 
را به تأخير اندازند تا پــس از جمع آوری 
و اندوختن مــال و اطمينــان كامل، گام 
بردارنــد، اما اغلب دغدغه ها روا نيســت؛ 
زیرا بــا حداقل ها نيز می تــوان آغاز كرد. 
بسياری از دختران و پســران برای فرار از 
بار این مسئوليت الهی و انسانی عذرهایی 
از جمله نداشتن امکانات مالی می آورند، 
ليکن با الهــام از فرهنگ قــرآن، »فقر« 
نمی تواند مانع راه ازدواج گردد، چه بســا 
ازدواج ســبب غنا و بی نيازی می شــود، 

زیــرا انســان تا مجرد اســت احســاس 
مســئوليت نمی كند، نه ابتــکار و نيرو و 
اســتعداد خود را بــه انــدازه كافی برای 
كسب در آمد مشروع بســيج می كند، و 
نه به هنگامی كه درآمــدی پيدا كرد در 
حفظ و بارور ســاختن آن می كوشد، اما با 
ازدواج مسئوليت پذیری و تاش نيز زاده 

می شود.
در فرهنگ دینی مــا، رزق و روزی در گرو 
ازدواج است؛ آن گونه كه رسول خدا)ص( 
می فرماید: »خانواده تشکيل دهيد كه آن 
برای شما روزی آور اســت.« سخن فوق، 
اميدآفرین ترین جمله ای اســت كه جوان 
با الهام از آن دلير گشته و توان و نيرویش 
را به تحرك مضاعف وا می دارد تا در سایه 
فضل و لطف الهی، یك زندگی سرشــار از 

 .صفا و زیبایی را بنيان نهد
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سیره

در مدت 33 سال امامت پيشوای دهم شيعيان، 
شش تن از عباســيان به خافت رســيده اند، 
نام های ایــن خلفا عبــارت اســت از: معتصم 
عباســی )220ـ  227(، واثــق)227ـ  232(

مــاه(،  منتصــر)6   ،)248 ـ  متــوكل)232 
مستعين)248ـ  250( و معتز)252ـ  254(.

معتصم، طرح هــا و نقشــه های مأمــون در 
مورد خاندان نبوت و امامــت را ادامه داد و به 
بهانه هــای واهی مانند نپوشــيدن لباس های 
سياه، بســياری از علویان را تا آخر عمر زندانی 
كرد. هرچند واثق، پســر معتصم نيز سياست 
مأمــون و معتصم را در مســئله خلــق قرآن 
پی گرفت و كســانی را كه مخلوق بودن قرآن 
را نمی پذیرفتند شکنجه می كرد، اما به نوشته 
مورخان رفتــارش با علویان ســخت نبود. به 
هميــن جهــت آل ابی طالب در زمــان او در 
ســامرا گرد آمدند و تا حدودی در آسایش به 

سر بردند.
به دليل این كه سازمان وكالت، جایگاه و نقش 
خود را در ميان مردم پيدا كــرده بود، متوكل 
تصميم گرفــت با جذب افراد ســازمان یافته، 
علویان و به ویژه پيروان اماميه را نابود ســازد. 
خشــونت و ســخت گيری دوران شانزده ساله 
زمامداری او چنان بود كــه گروهی از وكای 
امام در سراســر نقاط اســامی زیر شکنجه 
درگذشتند و یا به زندان های طوالنی محکوم 
شــدند. این اقدامات بر پيکر ســازمان وكالت 
لطمه های جدی وارد كرد، اما حضرت با تاش 

حساب شده خویش، این شــبکه را همچنان 
فعال و پرثمر نگه داشت.

ســخت گيری های متوكل عباســی در مورد 
شيعيان، یکی از ســياه ترین برگ های تاریخ 
دوران بنی عباس به شــمار می آیــد. برخی از 

مهم ترین سياه كاری های او عبارتند از:
1- تحت تعقيب قرار دادن، متواری یا زندانی 

كردن علویان
2- ویران ســاختن آرامگاه امام حســين)ع( 
و بناهــای اطــراف آن به وســيله شــخصی 

یهودی االصل
3- گماردن پاســگاه های انتطامــی و ممنوع 

كردن زیارت قبر امام حسين)ع(
4- دادن هدایــای هنگفــت بــه شــاعران 
خودفروخته و تشویق آن ها به هجو بنی هاشم. 
او در كنــار این اقــدام پيروان اهــل بيت)ع( 
را بی رحمانه به شــهادت می رســاند. یکی از 
كسانی كه به وسيله متوكل به شهادت رسيد 
ابن ِسّکيت، شــاعر و ادیب نامَور شيعی بود كه 
مدتی آموزش فرزنــدان متوكل را نيز به عهده 
داشــت. روزی متوكل به فرزندان خود اشاره 
كرد و از ابن سکيت پرســيد: این دو فرزند من 
نزد تو محبوب ترند یا حسن و حسين فرزندان 
علی بن ابيطالب؟ ابن ســکيت از این مقایسه 
بی مورد سخت برآشــفت و بی درنگ گفت: به 
خدا ســوگند، قنبر غام علی در نظر من از تو 
و فرزندانت برتر اســت. این ســخن، خليفه را 

آشفته ساخت و سبب قتل ابن سکيت شد.
5- اخــراج شــيعيان از دســتگاه دولتــی و 
خدشــه دار كــردن موقعيت آنــان در اذهان 

عمومی
6- قراردادن شــيعيان در فشارهای اقتصادی 

بسيار شدید و بی سابقه
7- صرف حجم گسترده ای از بيت المال برای 
تشریفات، مراسم سلطنتی و احداث كاخ های 
باشــکوه. او برای احداث یکــی از كاخ هایش 
بيش از 20 ميليون درهم هزینه كرد و مخارج 
جشن ختنه فرزندش 86 ميليون درهم شد.1 

مسعودی، مورخ مشــهور می نویسد: در هيچ 
زمانی مانند دوران حکومت متوكل پول خرج 

نمی شد.2
ابوبکر خوارزمی، نویسنده معروف عصر آل بویه 
در این زمينه می نویسد: پيشوایی از پيشوایان 
هدایت و سيدی از سادات خاندان نبوت از دنيا 
می رود، كســی جنازه اش را تشييع نمی كند 
و ...، امــا چون دلقك مســخره ای از آل عباس 
بميرد، تمــام قاضيان حکومــت و چهره های 
سرشــناس در تشــييع جنــازه اش حاضــر 
می شــوند و واليان برایش مجلس سوگواری 
بر پــا می كنند. دهریــان و سوفســطائيان از 
شــر آل عباس ایمن اند، ولی شــيعيان به قتل 
می رســند و هركس نام پســرش علی باشد 
خونش ریخته می شــود. چون شاعر شيعه در 
مناقب وصی و معجزه های نبی شــعر بگوید، 
زبانــش بریده و دیوانــش پاره می گــردد.... . 
علویان را از یك وعده خــواب باز می دارند، در 
حالی كه خراج مصر، اهــواز، صدقات حرمين 
شــریفين و حجاز به مصرف خنياگرانی مانند 
ابن ابی مریــم و ابراهيم موصــع و ابن جامع 
سهمی و ... می رســد. متوكل عباسی 12 هزار 
كنيز داشت. اموال خالص و پاكيزه خراج،  تنها 
به مصرف دلقك ها و مهمانی های ســگ بازان 
و ... می رســيد. فرزندان فاطمه از شــدت فقر 
با مرگ رو به رویند؛ یکی شمشــير خود را گرو 

پیشوایی از
 پیشوایان هدایت
شرایط سیاسی و اجتماعی زمان امام هادی)ع(

دکتر محمد نصیری)رضی(
استاد دانشگاه ادیان و مذاهب
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پیشوایی از پیشوایان هدایت و سیدی از سادات خاندان نبوت از دنیا می رود، 
کسی جنازه اش را تشییع نمی کند و ...، اما چون دلقک مسخره ای از آل عباس 
بمیرد، تمام قاضیان حکومت و چهره های سرشناس در تشییع جنازه اش 

حاضر می شوند و والیان برایش مجلس سوگواری بر پا می کنند

می نهد و دیگری جامه اش را می فروشد. آنان 
جز این كه جدشــان پيامبر، پدرشــان وصی، 
مادرشــان فاطمه، مادر مادرشــان خدیجه، 
مذهبشــان ایمان به خدا و راهنمایشان قرآن 
اســت گناهی ندارند. من دربــاره قومی كه 
تربت و قبر امام حسين)ع( را شخم زدند، چه 

بگویم... .3
متوكل، امام هادی)ع( را از مدینه به ســامرا 
تبعيــد كرد. آن حضــرت تا پایــان حکومت 
متــوكل در اردوگاه نظامــی، تحــت نظارت 
شــدید بود. خلفای بعدی نيز یکــی پس از 
دیگری آن بزرگوار را زیــر نظر قرار دادند تا به 

شهادت رسيد.
هر چند در دوران شش ماهه حکومت منتصر، 
كه خــود در قتل پدرش شــركت داشــت، 
آزادی هایی به علویان داده شــد، ولی پس از 
او مســتعين، فرزند معتصم به خافت رسيد 
و در حکومت چهارســاله اش به ســتمگری، 
می گســاری و اســراف بيت المال پرداخت. 
مســتعين كه فاقد كفایت سياســی بود، در 
نبرد با روميان شکســت خورد و بســياری از 
مسلمانان كشته شــدند.4 او كه به سبب این 
شکست ذلت بار از شورش مردم در امان نبود، 
به بغداد گریخــت. در این موقعيت، گروهی از 
شورشــيان، معتز را از زندان آزاد و با او بيعت 
كردند. رفتار معتز با علویان بسيار بد بود و امام 

هادی)ع( نيز در حکومت او به شهادت رسيد.5
مهم ترین ویژگی های عصــر امام هادی)ع( را 

می توان چنين برشمرد:
1- رو به ضعف نهادن دستگاه خافت

2- گسترش فساد و خوشگذرانی در دستگاه 
خافت

3- بروز حوادث غير منتظره  مانند فرودآمدن 
شهاب های بسيار در یك شب، زمين لرزه های 
پی در پی، ســيل های فراوان و خشکسالی و 

كم آبی
4- بــروز آشــوب و فتنه هایــی از ســوی 
غيرعلویان مانند تهاجــم ناراضيان در بغداد، 
كشــمکش های فارس، طبرستان و شهرهای 

ماوراء النهر
5- گســترش نهضت علویــان، چون نهضت 
محمد بن قاســم، نــواده امام ســجاد)ع( از 
طالقان، نهضت یحيی بن عمر بن حســين از 
كربا و نهضت حســن بن زید بــن محمد كه 
از طبرستان شــروع شــد و مردم دیلم، كار 

و چالوس و ... به او پيوســتند. همچنين قيام 
حسين بن محمد بن حمزه كه در كوفه تحقق 
یافــت و مأموران خليفه برای شکســت دادن 
پيروانش هزار خانه را به آتش كشــيدند، قيام 
اســماعيل بن یوســف بن ابراهيم، نواده امام 
مجتبی)ع( از مکه، نهضت حسين بن احمد بن 
اسماعيل در ناحيه قزوین و زنجان و قيام علی 
بن عبدالل معروف به مرعشــی در آمل شروع 

شد.6
فعالیت های امام هادی)ع(

بخشــی از مهم ترین فعاليت های سياسی امام 
هادی)ع( عبارتند از:

1- طرح مســئله امامت و بحــث درباره آن به 
عنوان رهبری فکری، فرهنگی و سياسی7

2- نامشــروع شــمردن حکومت عباسيان و 
مبارزه در این جهت8

3- رهبری مؤمنان و پشــتيبانی از پایگاه های 
مردمی9

4- تاش در حفظ شيعيان و حمایت از آنان و 
بازداشتن افراد از گناه10

5- فراهــم كــردن زمينــه غيبــت حضرت 
مهدی)عــج(؛ امام با شــناخت عصــر خود و 
فرزندش می دانســت كــه فشــار، اختناق و 
حساســيت دســتگاه خافت به امامان شيعه 
روزبه روز فزونــی می یابد و این امــر در آینده 
نزدیك، تاریخ امامــت را در آســتانه تحولی 
جدید قرار می دهد. بدین سبب كوشيد اذهان 
شيعيان را برای غيبت آن حضرت)عج( آماده 

سازد.
فعاليت های امام)ع( در شــعاعی محدود، ولی 
بــا نهایت دقــت و احتياط انجــام می گرفت. 
حضرت می كوشــيد هيــچ مشــخصه ای از 
حضــرت مهدی)عج( بــرای مــردم، به ویژه 
نامحرمان بازگو نشــود تا به گوش حکمرانان 
عباسی نرســد. برای نمونه وقتی عبدالعظيم 
حســنی)ع( عقاید خود را برای امام هادی)ع( 
عرضه كرد، یکایك امامان را نام برد و چون به 
امام هادی)ع( رسيد درنگ كرد. امام سخن او 
را پی گرفت و فرمود: پس از من، حسن است، 
پس مردم با جانشــين او چگونه خواهند بود؟ 
عبدالعظيــم پرســيد: چگونه ســرورم؟! امام 
فرمود: زیرا او دیده نمی شود و بازگویی نامش 
نيز جایز نيســت تا زمانی كه قيام كند و زمين 
را از عدل و داد آكنده ســازد، همان سان كه از 

ستم پر شده است.11

چنان كه اشاره شد، جهان اسام در این دوره از 
نظر فرهنگــی و گرایش های فکری و اعتقادی 
در موقعيتی ویژه قرار داشت. در ميان مسائل 
اعتقادی، فتنه خلق قرآن و تبليغات زهرآگين 
گروه هایــی منحــرف مانند غــات، واقفيه و 
صوفيه جایگاه ویژه ای داشت. امام در برابر این 
گروه ها موضع می گرفت و بــه تبيين معارف 

الهی و حقایق دین می پرداخت. 
شماری از فعاليت های فرهنگی امام هادی)ع( 

در این عصر عبارت است از:
الف( ســخنان و نوشــته هایی در مسير اثبات 

حق و پاسخ به شبهات موجود در جامعه
ب( شــركت در مناظره و پاسخ به پرسش های 

مطرح شده از سوی خليفه و عمال وی
ج( حل مشکات علمی و فقهی جامعه

د( تربيــت بزرگانــی چــون ایوب بــن نوح، 
12.عبدالعظيم حسنی و عثمان بن سعيد

1 . تاریخ اليعقوبی، ج 3، ص 223.
2. مروج الذهب، ج 4، ص 40.

3 . سيره پيشوایان، ص 592- 596
4 . الکامل فی التاریخ، ج 7، ص 121

5 . ر.ك: همان 98ـ  118؛ مقاتل الطالبيين، ص 396 و تاریخ الخلفا
ص 353

6 . تحليلی از تاریخ دوران دهمين خورشيد امامت امام هادی)ع(
 مركز تحقيقات سپاه، ص 34ـ 52

7 . ر.ك: بحاراالنوار، ج 50، ص 144- 145.
8 . ر.ك: وسائل الشيعه، ج 12، ص 137.
9 . ر.ك: وسائل الشيعه، ج 12، ص 137.

10 . ر.ك: بحاراالنوار، ج 50، ص 148.
11 . همان، ص 185.

12 . تحليلی از تاریخ دوران دهمين خورشيد امامت امام هادی)ع(
 ص 136ـ 137.
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تاریخ

در طول تاریخ معاصر ایــران، همواره در پی 
بروز هر جنگی، شــاهد جدایــی بخش  هایی 
از این ســرزمين پهناور به دســت بيگانگان 
بوده ایم. اسناد تاریخی گویای این نکته است 
كه در 200 سال گذشته، یعنی دقيقاً از زمان 
سلطنت »فتحعلی شــاه« تا كنون، نزدیك به 
یك ميليون كيلومتر از خاك ایران جدا شده 
اســت. اما در جنگ ایران و عــراق، با وجود 
پشتيبانی قدرت  های بزرگ از متجاوز، نه تنها 
یك وجب از خاك ایران در دســت نيرو های 
عراقی باقــی نماند. بلکه هنگامــی كه عراق 
قرارداد 1975 ميادی الجزایــره را بار دیگر 

پذیرفت و سپس دبير كل وقت سازمان ملل 
متحد، كشــور عراق را متجــاوز اعام كرد، 
حقانيت جمهوری اســامی ایــران به اثبات 

رسيد.

جنگ  های ایران و روس
در ســوم رمضان ســال 1218 هجری، شهر 
گنجه پــس از یك مــاه مقاومــت در مقابل 
»سيســيانوف«، حاكم روســی گرجستان، 

شکست خورد و روس ها با قتل عام حدود 10 
هزار مســلمان، گنجه را تصــرف كردند و این 

آغاز جنگ 10 ساله ایران و روس بود. 
در طول این 10 ســال بار ها مناطقی همچون 
ایروان، سوشــا، گنجــه، قره باغ، شــوره گل، 
نخجوان، گنجه، ایروان، لنکران و بخش  هایی 
از طالش به تصرف روســيه درآمد و آزاد شد. 
روس ها در دست درازی به مرز های ایران حتی 

تا رشت نيز پيشروی كردند. 
پس از انعقاد معاهده دوســتی بين انگليس و 
روســيه، دولت عثمانی نيز در 16 مه 1812 با 
روســيه از در صلح در آمد و جناح چپ قوای 
ایران خالی شد و ســربازان روسيه مستقر در 
مرز های عثمانی به جبهه ایران هجوم آوردند. 

»ِسر گور اوزلی« سفير انگليس كه از پيشروی 
روس ها و نزدیك شدن به هند، مستعمره مهم 
انگلستان بيم داشت و از سویی نيز می خواست 
روسيه را از شــر این جنگ فرسایشی خاص 
نماید تا روسيه با خيال راحت بتواند در اتحاد 
كشور های اروپایی عليه ناپلئون شركت كند، 
تمام تاش خود را به كار گرفت تا آتش بســی 

ولو موقت بين ایران و روسيه برقرار كند. 

عهدنامه در تاریخ 29 شــوال 122 هـ.ق )20 
مهرمــاه 1192هـــ.ش( در منطقــه قره باغ و 
محلی به نام گلســتان، به امضــای نمایندگان 
دو طرف رســيد. به موجب ماده ســوم از این 
عهدنامه، پادشــاه ایران برای ابراز دوســتی و 
وفادرای به امپراتوری روســيه! تمامی ایاالت 
قره باغ، گنجه، خانات شــکی، شيروان، دربند 
و باكو و هر جــا از والیات طالش كــه بالفعل 
در تصرف روســيه اســت و تمامی داغستان و 
گرجستان را تا دریای خزر، مخصوص و متعلق 
به دولت امپراتوری روسيه می داند! و به موجب 
ماده پنجم، حــق كشــتيرانی در دریای خزر 

انحصاری روسيه است. 
در مــاده دوم معاهده گلســتان بــا جماتی 

نامفهوم در باب اراضی اشــغالی، حدود و ثغور 
مناطق مورد اختاف مشــخص نشــد. همين 
ماده دست روس ها را برای تجاوزات بعدی باز 

گذاشت. 
جنگ دوم ایــران و روســيه در 23 ربيع االول 
1242ه. ق)4 مهرمــاه 1205 هـ.ش( به وقوع 
پيوست. تبریز در روز 23 مهرماه 1206هـ.ش 
به دســت »آریستوف«، ســردار روسی سقوط 

گذرگاه حوادث
سید عیسی محمدی

مروري بر جنگ هاي200سال اخیر كشورمان با بیگانگان و نتایج آن
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كرد و تمام ذخایر ایــران و مهمات جنگی به  
دست روس ها افتاد. 

در 15 شــعبان 1242هـــ.ق )21 بهمــن 
1206 هـــ.ش( معاهده صلح در روســتای 
»تركمانچای« بين دو كشــور بسته شد و بر 
اســاس محل انعقاد آن به همين نام معروف 
شــد. به موجب این قرارداد، ایــران موظف 
شــد عاوه  بر مناطق متصرفــی جنگ قبلی 
كه در عهدنامه گلســتان به روسيه داده شد، 
نخجوان و ایروان را نيز به این كشــور بدهد. 
ضمن این كه تمام مناطق بين ارس و كوه  های 
قفقاز و دریــای خزر تا ابد متعلق به روســيه 
است. همچنين حق كشتيرانی در دریای خزر 
متعلق به روســيه باقی ماند و ایران در قبال 

این همه باج، تنها آذربایجان را پس گرفت!
این جنگ ها در دو حوزه قابل بررسی است:

1- جنگ  های ایران و روســيه كه به دو بازه 
زمانی ده و دو ســاله تقسيم می شــود و در 
پایان نيز به دو عهدنامه ننگين »گلســتان« و 

»تركمانچای« ختم می شود. 
2- جنگ  های ایران و انگلستان هم به معاهده 

»پاریس« می انجامد. 
با رشادت  های نيرو های مردمی، همه آن چه 
كه از ایران تصرف می شــد، دوباره به نقشــه 
ایران بازمی گشت، اما با بی كفایتی فرماندهان 
جنگی  كه از سوی شــاهان بی كفایت قاجار 
انتخاب شده بودند، وضعيت نبرد به نقطه ای 
می رسيد كه احکام بزدالنه منجر به پذیرش 
عهدنامه  هایی می شد كه جز ضرر برای ایران 

چيزی در پی نداشت.

جنگ  های ایران و انگلیس
شــهر هرات، جــزو الینفك ایران محســوب 
می شــد و اگر گاهی حکومت نيمه مســتقلی 
داشت، امير آن از ســوی ایران تعيين می شد؛ 
به جز مدت كوتاهی كه این شــهر در دســت 
ازبك ها قرار داشــت، همواره بخشی از ایران و 
حتی برای مدت ها كرسی وليعهدنشين دولت 

صفوی بود. 
كامران ميرزا، حاكم هرات، از اطاعت ایران سر 
باز زد. شاه وقت ایران، محمد شاه در19 ربيع 
الثانــی 1253 هـ.ق)1218هـــ.ش( به قصد 
تصرف هرات عازم این شهر شــد و شهر را در 
محاصره گرفت. در طــول محاصره 10 ماهه، 
حاكم هرات چند بار قصد تسليم شدن داشت، 
اما »مســتر مگنيل« انگليســی كه در اردوی 
ایران بود، مخفيانه او را از تسليم باز می داشت. 
مگنيل به بهانه ميانجی گری وارد هرات شــد 
و صورت معاهده ای را با حاكــم هرات تنظيم 
كرد كه جز تســليم هرات كه مورد خواســت 
ایران بود همه چيز داشــت و شاه آن را رد كرد 
و به این ترتيب مگنيــل روابط ایران و انگليس 

را مقطوع اعــام كرد و نيرو هــای انگليس از 
مســتعمره هندوســتان به خليج  فارس اعزام 
شــدند و پس از مدتی جزیره خارك به وسيله 
نيرو های اعزامی اشغال شد. محمدشاه قاجار 
همه شــرایط انگليس را پذیرفت و در روز نهم 
ســپتامبر 1838. م دستور داد ســپاهيان به 
نواحی غرب افغانستان حركت كنند و این در 
حالی بود كه نظاميــان انگليس تا اواخر فوریه 

1842. م یعنی چهارســال بعد، جزیره خارك 
را در اشغال داشــتند. با تحركات مجدد حاكم 
كابل، نــزاع ميان انگليس و ایــران دوباره آغاز 
شد و نيرو های انگليس در ماه نوامبر 1856 از 
بنادر هند به طرف خليج  فارس حركت كردند. 
جزیره خارك، به عنوان هدف اوليه انگليسی ها 
در ششــم ربيع الثانی 1273 هـ.ق. به اشغال 
نيرو های انگليســی درآمد و ســپس نيرو های 

مهاجم آهنگ بوشهر كردند. 
10 دسامبر همان سال، بوشــهر نيز به اشغال 
انگليســی ها درآمد. پس از بوشــهر، خرمشهر 
و پس از آن انگليســی ها تنها با 300 سرباز در 
حالی كه تنها برای سركشی از طریق رودخانه 
كارون به اهــواز رفته بودند، توانســتند اهواز 
را فتح كنند. ایــن امر موجب شــد ایران طی 

معاهده ای هرات را تخليه و صلح را بپذیرد! 
ســرانجام معاهده پاریس در تاریخ 14 اســفند 
1235هـ.ش )4 مــارس 1857 م( به امضای دو 
طرف رسيد. به موجب فصل ششم این معاهده، 
ایران مکلف شــد از كليه دعاوی خــود بر هرات 
چشم پوشی و  از مداخله در تمام ایاالت افغانستان 

خودداری كند و در صورت بروز هرگونه مناقشه، 
انگليس را برای ميانجی گری برگزیند! 

و به ایــن ترتيب با بی كفایتی شــاهان قاجار و 
بزرگان درباری و توطئه انگليس، افغانســتان 
نيز از خاك ایران جدا شــد. با واگذاری بحرین 
به انگلستان از سوی محمدرضاشاه پهلوی نيز 
برای آخرین بار تکه ای از این خاك جدا شد و با 
این وجود در جنگ ایران و عراق پس از انقاب 
 .وجبی از خاك كشورمان از آن جدا نشد

در جنگ ایران 
و عراق، با 

وجود پشتیبانی 
قدرت  های بزرگ 
از متجاوز، نه تنها 

یک وجب از 
خاک ایران در 
دست نیرو های 

عراقی باقی 
نماند. بلکه 
هنگامی که 

عراق قرارداد 
1975 میالدی 
الجزایره را بار 

دیگر پذیرفت و 
سپس دبیر کل 

وقت سازمان 
ملل متحد، 

کشور عراق را 
متجاوز اعالم 
کرد، حقانیت 

جمهوری اسالمی 
ایران به اثبات 

رسید
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پس از عقب نشــينی ایران از برخی مناطق همچون حلبچه در 22 تيرماه 
1367، ادامه حمله های عراق و تشــدید فشار بين المللی به ایران، سلسله 
جلساتی در داخل كشور با هدف اتخاذ تصميم نهایی درباره جنگ تشکيل 
شد. در این نشست مشترك رؤسای ســه قوه، مجلس خبرگان و شورای 
نگهبان، شرایط سياســیـ  نظامی كشور مورد بررســی قرار گرفت. امام 
راحل نيز در روز پنج شنبه و جمعه 23 و 24 تيرماه نشست هایی به صورت 
جداگانه برگزار كردند، ولی نشست اصلی بر اساس دستور امام و با حضور 
چهل تن از شخصيت های مهم كشــور، در روز پنج شنبه 25 تير 1367، 
تشــکيل شــد. امام در پيامی به این جلســه كه مرحوم حاج سيداحمد 
خمينی قرائت كرد، ضمن بيان نظرات خود، تصميم گيری در مورد آینده 
جنگ را به جلسه واگذار كردند. در جلسه ای كه به ریاست رئيس جمهور 
وقت، حضرت آیت الل خامنه ای و با حضور مســئوالن عالی رتبه كشور در 
26 تيرماه 1367 تشکيل شــد، پایان جنگ با پذیرش قطعنامه 598 به 
تصویب رســيد و امام راحل بر آن صحه گذاشــتند و پذیرفتند كه قبول 

قطعنامه به صاح نظام و انقاب است. در ابتدای پيام امام)ره( آمده است:

»بســم الل الرحمن الرحيم؛با یاری خداوند متعال و با ســام و صلوات بر 
انبيای بزرگوار الهــی و ائمه معصوميــن صلوات الل عليهم اجعمين، حال 
كه مســئولين نظامی ما اعم از ارتش و سپاه كه خبرگان جنگ می باشند، 
صریحاً اعتراف می كنند كه ارتش اســام به این زودی ها هيچ پيروزی ای 
به دست نخواهند آورد و نظر به این كه مسئوالن دلسوز نظامی و سياسی 
نظام جمهوری اســامی از این پس جنگ را به هيچ وجه به صاح كشور 
نمی دانند و با قاطعيت می گویند كه یك دهم ســاح هایی را كه استکبار 
شــرق و غرب در اختيار صدام گذارده اند، به هيچ وجــه و با هيچ قيمتی 
نمی شــود در جهان تهيه كرد و با توجه بــه نامه تکان دهنــده فرمانده 
ســپاه پاســداران كه یکی از ده ها گزارش نظامیـ  سياسی است كه بعد 
از شکست های اخير به این جانب رســيده و به اعتراف جانشينی فرمانده 
كل نيروهای مسلح، فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهانی است كه در 
صورت تهيه مایحتاج جنگ، معتقد به ادامه جنگ می باشــد و با توجه به 
استفاده گسترده دشمن از ساح های شيميایی و نبود وسایل خنثی كننده 

آن، اینجانب با آتش بس موافقت می نمایم.«
امام خمينی)ره( در ادامه، برای تشــریح دالیلی كه موجب شده ایشان 
چنين تصميمی اتخاذ كنند به نکاتی از نامه فرمانده ســپاه در خصوص 
كمبود امکانات و تجهيزات نظامی بــرای ادامه جنگ و همچنين اوضاع 

نامساعد اقتصادی كشور اشــاره می كنند. در این پيام، مبانی اعتقادی و 
سياسی این تصميم و همچنين شــرایطی كه امام)ره( الزمه اجرای این 

تصميم می دانستند نيز تبيين شده است:
»شما عزیزان از هركس بهتر می دانيد كه این تصميم برای من چون زهر 
كشنده اســت، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صيانت 
از دین او و حفاظت از جمهوری اســامی، اگر آبرویی داشته باشم خرج 
می كنم، خداوندا ما برای دین تو قيام كردیــم و برای دین تو جنگيدیم و 

برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می كنيم.
خداوندا تو خود شــاهدی كه ما لحظه ای بــا آمریکا و شــوروی و تمام 
قدرت های جهان سِر ســازش نداریم و ســازش با ابرقدرت ها و قدرت ها 
را پشت كردن به اصول اســامی خود می دانيم، خداوندا در جهان شرك 
و كفر و نفــاق، در جهان پول و قــدرت و حيله و دورویی مــا غریبيم، تو 
خود یاری مان كن. خداوندا در هميشــه تاریخ وقتی انبيــا و اوليا و علما 
تصميم گرفته اند مصلــح جامعه گردند و علم و عمــل را در هم آميزند و 
جامعه ای دور از فساد و تباهی تشکيل دهند، با مخالفت های ابوجهل ها و 

ابوسفيان  های زمان خود مواجه شده اند. 
خداوندا، ما فرزندان اســام و انقابمان را برای رضای تو قربانی كردیم، 
غير از تو هيچ كس را نداریم، ما را برای اجرای فرامين و قوانين خود یاری 
فرما. خداوند از تو می  خواهم تا هرچه زودتر شــهادت را نصيبم فرمایی. 
گفتم جلســه ای تشــکيل گردد و آتش بس را به مردم تفهيــم نمایند. 
مواظب باشيد ممکن است افراد داغ و تند، با شــعارهای انقابی، شما را 
از آنچه صاح اسام است دور كنند. صریحاً می گویم باید تمام همت تان 
در توجيه این كار باشد. قدمی انحرافی حرام است و موجب عکس العمل 
می شود. شــما می دانيد كه مســئوالن رده باالی نظام با چشمی خونبار 
و قلبی ماالمال از عشــق به اسام و ميهن اســامی مان چنين تصميمی 
گرفته اند، خدا را در نظر بگيرید و هر چه اتفاق می افتد از دوســت بدانيد. 
والسام علينا و علی عبادالل الصالحين. روح الل الموسوی الخمينی شنبه 

 »6725 تير

غیر از تو
 هیچ کس را نداریم

نامه امام)ره( درباره پذیرش قطعنامه

 پریسا رهنما

تاریخ
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گزارش ویژه

با طراحی لباس شــنای زنانه موســوم به »بیکینی« در 1946م توسط 
»لویی رآر«، طراح مد فرانســوی، مــوج برهنگی زنان کــه از دهه های 
نخســتین قرن بیســتم در جهان غربی شــکل گرفته بود شتاب قابل 
توجهی گرفت. هرچند در زمان طراحی این لباس، هیچ مانکنی به دلیل 
»غیراخالقی بودن« حاضر به پوشیدن این لباس شــنا نشد و لویی رآر 
مجبور شد از یک رقاص برای ارائه بیکینی اســتفاده کند، اما به تدریج 

این نوع لباس شنا در جهان غربی و سپس سایر نقاط جهان فراگیر شد. 
به نظر می رسد زمانی که لویی رآر به مناســبت آزمایش های هسته ای 
آمریکا در جزیره بیکینی نــام بیکینی را برای لباس شــنای زنانه خود 
انتخاب کــرد و آن را »نخســتین بمــب آناتومیک« خوانــد، به خوبی 
می دانســت که این لباس چه تأثیــرات فرهنگی و اجتماعــی به دنبال 
خواهد آورد؛ چراکــه این لباس به تدریج صفحــات مجالت مد غربی را 
اشــغال کرد و تأثیر ویژه ای در صنعت پورنوگرافــی و برهنگی زنان در 

سال های بعد گذاشت.
با آغاز قرن بیست و یکم و گسترش دامنه اســالم گرایی در جهان، موج 
جدید حجاب در برابر موج برهنگی شــکل گرفت و به تدریج شهرهای 
اروپایی و آمریکایی شاهد افزایش تعداد زنانی بود که با حجاب و پوشش 
اسالمی در انظار عمومی ظاهر می شدند. در 2004م یک طراح مسلمان 
اســترالیایِی لبنانی االصل به نام »احدا زانتی«، نوعی لباس شــنا برای 
زنان مســلمان طراحی کرد که تمام بدن به جز صورت، کف دســت و 
پاها را می پوشــاند تا حجاب اسالمی برای زنان مســلمانی که عالقه به 
شــنا کردن دارند فراهم شــود. با اســتفاده از ترکیب دو واژه »بُرقع« و 

»بیکینی« نام این لباس بورکینی گذاشته شد. 
این بار، بورکینی بود که مورد توجه زنان مســلمان قرار گرفت و مرّوجان 
حجاب اســالمی در برابــر »روز بیکینی« که توســط مرّوجان برهنگی 
تبلیغ و ترویج می شــود »روز بورکینی« را تبلیغ کردند. در ماه گذشته 
فراخوان انجمن زنان مسلمان فرانسه موسوم به »اسمایل 13« به عنوان 
سازمان دهنده حضور زنان با لباس پوشــیده برای شنا در یک پارک آبی 
در شهر مارسی فرانســه، مرّوجان بیکینی را که روی تبلیغاتی که برای 
بورکینی می شود حساس شــده اند به واکنش کشاند. برخی از شهرهای 
ساحلی فرانسه نیز شــاهد درگیری میان این دو گروه بود. از سوی دیگر، 
شهردار شهر ساحلی سیســکو اعالم کرد که استفاده از پوشش بورکینی 
در سواحل این شهر ممنوع است و شهردار شهر کن هم با اقدامی مشابه 
مدعی شد بورکینی نماد اسالم افراطی است و از آن جایی که فرانسه یکی 
از اهداف حمالت تروریستی بوده، پوشیدن بورکینی ممکن است باعث 
ایجاد درگیری و نزاع شود. آغاز برخورد پلیس با زنانی که از این پوشش 
استفاده می کردند، بحث های دوباره ای را به وجود آورد. در این میان یک 
تاجِر مسلمان اعالم کرد جریمۀ زنان مســلمانی را که به این ممنوعیت 
توجه نکنند را می پردازد. »جاســتین ترودو«، نخســت وزیر کانادا، هم 
که مدافع تکثرگرایی فرهنگی اســت با دفــاع از آزادی های دینی، حق 
پوشــیدن بورکینی را نماد پذیرش دیگران در یک جامعۀ باز دانســت و 

مخالفت خود را با اقدامات مقامات فرانسوی اعالم کرد.
این بحــث و جدل ها درحالی شــکل گرفت که المپیک ریو نیز شــاهد 
شکل گیری درگیری های تازه بر ســر این دو نوع لباس بود. درحالی که 
اکثر زنان شــرکت کننده در مسابقات والیبال ســاحلی المپیک با لباس 
بیکینی در این مســابقات حضور یافتند، حاضر شــدن زنان مســلمان 
مصری با لباس بورکینی توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرد. این 
اتفاق باعث حمالت اسالم ستیزانه رســانه ای علیه این زنان مصری شد 
و این حمالت به نوبه خود واکنش زنان والیبالیســت هلندی را به دنبال 
داشت و دو زن والیبالیست هلندی در حمایت از زنان مصری در مسابقه 

بعدی خود با پوشش بورکینی ظاهر شدند.
به نظر می رســد جدال بیکینی و بورکینی که بــه نوعی به معنای جدال 
میان هواداران برهنگی و هواداران پوشش دینی است، در آینده روزهای 

 .پرخبرتری را خواهد ساخت

 بورکنی در برابر بیکینی
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خبر

شیعه هراسی جدید الشرق االوسط
در ادامه جریان شیعه هراســی و ایران هراســی که 
از ســوی رســانه های عربی وابســته به عربســتان 
سعودی شکل گرفته اســت، روزنامه الشرق االوسط 
در هفته های گذشــته مدعی شــد ایــران در حال 
ســاماندهی احزاب و گروه هایی در پاکستان با هدف 
تشــکیل گروهی همچــون حزب اهلل لبنــان در این 
کشــور اســت. این روزنامه همچنین مدعی شد در 
حال حاضر پنج شــبکه ماهواره ای به زبان پاکستانی 
در حال تبلیغ آرمان های جمهوری اسالمی و جذب 
هوادار از میان پاکستانی هاست. گفتنی است مقامات 
و رســانه های ســعودی در چند ســال اخیر تالش 
ویژه ای بــرای بر هم زدن رابطه خــوب میان ایران و 
پاکســتان انجام داده اند و به نظر می رسد با توجه به 
قدرتمند بودند جریان های تکفیری در این کشــور، 

 .حساب ویژه ای روی پاکستان باز کرده اند

خرید بدون بسته بندی
به تازگی طرفــداران محیــط زیســت در برخی از 
کشورهای اروپایی اقدام به راه اندازی فروشگاه هایی 
کرده انــد کــه در آن میوه جات و ســبزیجات بدون 
بســته بندی به مشتریان عرضه می شــود. این گروه 
معتقدند از این طریق می توانند میزان ورود زباله های 
پالســتیکی به طبیعــت را کاهش دهنــد. الزم به 
ذکر اســت که در ســال های اخیر جنبشی در میان 
طرفدران محیط زیست برای حذف مواد پالستیکی 
از لــوازم مصرفی خانواده به وجود آمــده و در برخی 
از کشورهای جهان استفاده از کیسه های پالستیکی 

 .در فروشگاه ها نیز ممنوع شده است

کمال تبریزی مارمولک2 را می سازد
پس از انتشــار اخبار ضد و نقیضی درباره ســاخت 
فیلم مارمولک2، ســرانجام در روزهــاي پایانی ماه 
گذشته، »کمال تبریزی« از نهایی شدن تصمیمش 
برای ســاخت این فیلم خبر داد. تبریزی همچنین از 
ایفای نقش دوباره »پرویز پرســتویی« در این فیلم 
ســخن گفت. گفتنی اســت تبریزی از تصمیمش 
برای ســاخت فیلمی طنز درباره مداحان خبر داده 
است. وی در توضیح خود درباره چرایی تصمیم برای 
ســاخت این دو فیلم به رســانه ها گفته است که به 

 .دنبال تابوشکنی در این زمینه هاست

اکبر گنجی و فرقه سروشیه
»اکبر گنجی« در مقاله ای که در مرداد ماه گذشته 
درباره افکار »عبدالکریم سروش« نوشت، از تالش 
ســروش برای ایجاد فرقه ای به نام سروشیه سخن 
گفت و با نقد این رویکرد نوشــت: »ســروش خود 
را واجد تمام شــئون یک پیامبــر و ولی ای صاحب 
وحی می داند و از این رو به عنــوان ولی زنده زمان 
و به اعتبــار خواب های رســوالنه اش، دین تازه ای 
را تأســیس یا اختراع کرده اســت و بــه مخاطبان 
خود نویــد می دهد که راه نجــات از انحطاط همانا 
تقلید از سروش قدســی افالکیان و پیروی از فرقه 
سروشــیه اســت؛ فرقه ای که ســرانجام عالمگیر 

 .»خواهد شد

پلیس باحجاب در کانادا
در حالــی که جنجــال بر ســر حجــاب در برخی 
کشــورهای اروپایی، به ویژه فرانســه ادامــه دارد، 
سخنگوی »رلف گودال«، وزیر امنیت عمومی کانادا 
اعالم کردکمیساریای پلیس سلطنتی کانادا به تازگی 
با اضافه شدن حجاب به یونیفرم پلیس موافقت کرده 
است و در نتیجه از این پس زنان پلیس می توانند در 
صورت تمایل از لباس فرمی که بدین منظر طراحی 
شده استفاده کنند. به نظر می رسد این تصمیم از آن 
روی اتخاذ شده است که یک پنجم از اعضای پلیس 
کانادا را زنان تشــکیل می دهند و مقامات کانادایی 
امیدوارند با این تصمیم زنان مســلمان را به پیوستن 

 .به پلیس این کشور ترغیب کنند

گزیده اخبار فرهنگی مذهبی ماه
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استفاده زنان خانه دار و
 متأهالن از شبکه های اجتماعی 

نتایج نظرســنجی مرکز افکارســنجی دانشجویان 
ایران، وابســته به جهاد دانشگاهی، در مورد وضعیت 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی در ایران 
که مرداد مــاه در کانال رســمی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در شــبکه اجتماعی تلگرام منتشر 
شد نشان داد که افراد متأهل بیشــتر از افراد مجرد 
عضو شبکه های اجتماعی مجازی هستند، به طوری 
که متأهل ها ســهم 62/7 درصدی و مجردها 27/4 
درصدی در اســتفاده از شــبکه های اجتماعی را به 
خود اختصاص داده اند. همچنین افــراد خانه دار در 
کنار دانشــجویان و دانش آموزان، بیشترین کاربران 
شبکه های اجتماعی مجازی هســتند، به نحوی که 
بیشــترین سهم اســتفاده از شــبکه های اجتماعی 
مجازی در کشور، با ســهم 28/2 درصدی متعلق به 
زنان خانه دار اســت. همچنین نتایج این نظرسنجی 
بیانگر این نکته است که بیش از نیمی از ایرانیان عضو 
 .هیچ یک از شبکه های اجتماعی مجازی نیستند

خطر فیلم های پورن برای سالمت جنسی
نتایج تحقیقات یک محقق انگلیسی که در مردادماه 
منتشر شــد حکایت از این دارد که مردان جوانی که 
به میزان زیــادی فیلم های پورن تماشــا می کنند، 
سالمت جنســی خود را به خطر می اندازند. »آنجال 
گریگــوری«، روان درمانگر سرشــناس بریتانیایی، 
با اعالم نتایــج تحقیقات خود در ایــن زمینه گفت: 
»شــمار جوانان 18 تا 2۵ ســاله ای که دچار مسائل 
جدی در این مورد هســتند، به میزان زیادی نسبت 
به ده سال پیش افزایش یافته است.« به گفته وی، در 
گذشته بیشتر مردان مســن  به دلیل مشکالتی نظیر 
»اختالل نعوظ« به پزشــک مراجعــه می کردند، اما 
اکنون این مشکل دامن گیر جوانانی شده است که به 

 .تماشای فیلم های پورن می نشینند

بحران ازدواج دختران در فیلم »سهیال«
»محمود غفــاری« در مصاحبه با مهر از پیشــرفت 
تازه ترین فیلمش با نام »ســهیال« با موضوع افزایش 
سن ازدواج دختران و مســائل مبتالبه آن خبر داد. 
این فیلم کــه قباًل »صندلی ســفید« نام داشــت، 
روایت کننده داســتان دختری میانســال است که 
زمان ازدواج او به تأخیر افتاده و با توجه به مشــکل 
ژنتیکی که دارد، در تالش اســت که هر چه سریع تر 
ازدواج کند تا بچه دار شــود. در ایــن فیلم بازیگرانی 
چون »زهرا داوودنژاد«، »بابک حمیدیان«، »احسان 
امانــی« و »مهــرداد صدیقیــان« به ایفــای نقش 
پرداخته اند و قرار اســت اولین نمایــش این فیلم در 

 .سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر باشد

پردرآمدترین بازیگران سینمای جهان
تازه تریــن شــماره نشــریه فوربــس، بــه معرفی 
پردرآمدترین بازیگران ســینمای جهــان در یک 
ســال گذشــته پرداخت. طبق اعالم این نشــریه، 
»جنیفر الرنس« در صدر این فهرســت قرار گرفت. 
»ملیســا مک کارتی« و »اســکارلت جوهانسون« 
هم رتبه هــای دوم و ســوم را به خــود اختصاص 
داده انــد. طبق گــزارش فوربس، الرنــس، بازیگر 
26 ســاله هالیوود و برنده جایزه اســکار، با درآمد 
ناخالص 46 میلیون دالر در 12 ماه گذشــته، برای 
دومین بار پیاپی به عنوان پردرآمدترین هنرپیشــه 
سال شــناخته شــده اســت. الرنس بخش بزرگی 
از این درآمــد را از طریق فیلم  »عطــش مبارزه« و 
پیش پرداخت فیلــم فضایی »مســافران« که قرار 
است در اوایل ســال 2017 در آلمان به روی پرده 

 .سینما برود، کسب کرده است

مهمانی های باشکوه هالیوود در
 حمایت از هیالری کلینتون

در رقابت هــای داغ انتخاباتــی ریاســت جمهوری 
آمریکا، »هالیوود« با حمایت از »هیالری کلینتون« 
اقدام به برگزاری میهمانی های باشــکوهی با حضور 
هنرپیشگان معروف خود به نفع کلینتون کرده است. 
در تازه ترین این مهمانی ها »جاســتین تیمبرلیک«، 
ستاره موســیقی پاپ، و همســرش »جسیکا بیل«، 
بازیگر هالیوود، میزبانی مراسم جمع آوری پول برای 
 .کمپین هیالری کلینتون را بر عهده گرفتند
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اسالم، دین رسمی سوئیس!
شبکه العالم در گزارشی از پیشنهاد حزب دموکرات 
اجتماعی ســوئیس برای اعالم اســالم، بــه عنوان 
یکی از ادیان رسمی این کشــور خبر داد. طبق این 
گزارش، »کریســتیان لیــورات«، یکــی از اعضای 
ارشــد این حزب، در مصاحبه با روزنامه سوئیســی 
سونتاگزتنگ، با اعالم این خبر دلیل این پیشنهاد را 
این دانسته که در صورت به رسمیت شناخته شدن 
اســالم به عنوان دین رسمی، مســئولیت آموزش 
روحانی ها و حمایــت مالی از آنان بــه عهده دولت 
خواهد بود و به این ترتیب، اسالم به دست گروه های 

 .تندرو نخواهد افتاد

توئیت های اسالم هراس
شــبکه خبــری بی بی ســی در ارزیابــی اي که از 
توئیت هــای ناشــی از »اسالم هراســی« انجام داده 
به این نتیجه رســیده اســت که در ماه ژوئیه، روزانه 
تقریباً 7هزار توئیت در این زمینه به زبان انگلیســی 
در جهان منتشر شده اســت که در مقایسه با روزانه 
2۵00 توئیت مشابه در ماه آوریل، رشد قابل توجهی 
داشته است. نقطه اوج این توئیت ها پس از حمله روز 
1۵ ژوئیه در شهر نیس فرانسه بوده است که طی آن 
راننده یک کامیون جمعیتی را در مراسم روز باستیل 
زیر گرفت و 84 نفر را کشت. اکثریت قریب به اتفاق 
توئیت هایی که موقعیت ارسال آن ها قابل شناسایی 
بود، به انگلیس مربوط می شــد و بعد از آن در هلند، 

 .فرانسه و آلمان فرستاده شده اند

کاهش چشمگیر استفاده از کتابخانه
گزارشــی که به تازگی روزنامه گاردین منتشر کرده 
حکایت از این دارد که میزان استفاده از کتابخانه ها در 
انگلیس نسبت به دهه گذشته با کاهش چشمگیری 
مواجه بوده اســت. طبق آمار وزارت فرهنگ و رسانه 
انگلســتان، فقــط 33/4 درصــد از بزرگ ســاالن از 
کتابخانه های عمومی اســتفاده کرده اند، که این رقم 
در مقایسه با ســال 2006-200۵، یک سوم کاهش 
یافته اســت. این گزارش همچنین نشان می دهد که 
سیاه پوستان و گروه های اقلیت بیشتر از سفیدپوستان 
از خدمات کتابخانه های عمومی استفاده کرده اند. این 
گزارش در حالی منتشر شد که بنا بر ارزیابی ها، نسبت 
افراد در بازدید از موزه ها و گالری ها در این دهه افزایش 

  .پیدا کرده است

هزینه هالیوودی، کیفیت بالیوودی
به رغــم آن که در مراســم رونمایــی از نماهنگ »ما 
ایســتاده ایم2«، مهمانان مدعو مراســم، ســخنان 
زیادی در وصف این نماهنگ گفتند، اما انتشــار آن 
موجی از انتقادها راـ  به ویــژه در محافل انقالبیـ  به 
وجــود آورد. این انتقادهــا زمانی شــدت یافت که 
اخباری از هزینه های گزاف و باورنکردنی ساخت این 
نماهنگ در شبکه های اجتماعی منتشر شد. در میان 
مطالبی که در نقد این نماهنگ نوشــته شد، مطلبی 
که روزنامه جوان با عنوان »هزینــه در حد هالیوود، 
کیفیت در حد بالیوود!« نوشــت بیش از همه مورد 
توجه رســانه های داخلی و خارجی قــرار گرفت. در 
واکنش به این انتقادات، مسئوالن حوزه هنری تالش 
کردند تا به دفاع از اقدام خود و تکذیب اخبار منتشر 
شده درباره هزینه های ساخت نماهنگ بپردازند، اما 
از آن جا که حاضر نشدند به صورت شفاف درباره این 
هزینه ها ســخن بگویند، توضیحات آن ها نتوانست 

 .منتقدان را متقاعد کند

جمال الدینی: هالل احمر به دنبال مرجعیت 
علمی و عملی در مأموریت خود است

»سیدحمید جمال الدینی«، معاون آموزش، پژوهش 
و فناوری جمعیت هــالل احمر، در ماه گذشــته از 
تالش هالل احمر برای کســب مرجعیــت علمی و 
عملــی در مأموریت خود خبر داد. بــه گزارش ایرنا، 
جمال الدینی با اعالم این خبر گفت: »این مرجعیت 
از طریــق آموزش های مــداوم، پژوهش های مبتنی 
بر نیاز، مستندسازی تجارب و بســط آن و استفاده 
از تجارب موفق به دســت می آید.« وی همچنین با 
تأکید بر این که باید جامعه خود را به ســمت جامعه 
خود اتکا پیــش ببریم افزود: »در جامعــه خوداتکا، 
مداخله پیش از وقوع حادثه و بر اســاس روش های 
عقالنی، عملیات با نــگاه فنی، مدیریــت مبتنی بر 
قوانین و مقــررات، مطالعات و رعایت اســتانداردها 

 .»انجام می گیرد
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تهدیدهای فزاینده علیه شیعیان در جهان
طبق گزارشــی که با عنوان »وقایع ضد شــیعه« در 
روزهای گذشته از ســوی »دیده بان حقوق شیعه« 
ســازمان غیرانتفاعی مستقر در واشــنگتن منتشر 
شــد، در ســال 2016 میالدی به صورت متوسط 
روزانه 2۵ مســلمان شــیعه کشــته و 20 شــیعه 
مجروح شده اند. ماه ژوئیه ســال جاری میالدی هم 
مرگبارترین ماه برای شیعیان در سراسر جهان بود. 
در این ماه 77۵ مســلمان شیعه کشته و 616 شیعه 
نیز مجروح شدند؛ یعنی بیش از میزان کل شیعیان 
کشته شده در نیمه اول ســال 2016. این وضعیت 
در  حالی رخ می دهد که برخی کشــورهای عربی با 
محوریت عربستان ســعودی، همچنان به تبلیغات 
شیعه هراســي ادامه می دهند و در این راه پول های 

 .زیادی خرج کرده اند

ایران به گروه سیرک های بدون حیوان پیوست
پــس از تالش هایی که در چند ســال گذشــته در 
ایران به موازات سایر کشــورهاي جهان براي حذف 
حیوانــات از برنامه ســیرک ها صــورت گرفت، در 
روزهای گذشــته اخباری مبنی بر پیوســتن ایران 
به کشورهای دارای ســیرک بدون حیوانات منتشر 
شــد. »علی تیمــوری«، مدیر کل دفتــر حفاظت و 
مدیریت شــکار و صید ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت، در این زمینه به ایرنا گفت: »ســاماندهی 
حیوانات در ســیرک ها از ســال 93 آغــاز و پس از 
جلساتی که با 26 مجموعه سیرک موجود در کشور 
برگزار شد، آن ها متعهد شــدند تا طبق برنامه ارائه 
شــده، به مرور، گونه های حیوانی را از سیرک خارج 
و به باغ وحش هــای مجاز تحویل دهنــد.« تیموری 
همچنین افزود »با توجه به زمان تعیین شــده باید 
این کار تا 6 ماهه اول ســال 9۵ به نتیجه می رسید، 
اما با توجه به اهمیت موضوع، این کار با شتاب خوبی 
پیش رفت و زودتــر از موعد به پایان رســید و بدین 
ترتیب حذف حیوانات از ســیرک های کشور موجب 
شــد تا ایران در فهرست کشــورهای دارای سیرک 

 ».بدون حیوانات قرار گیرد

سه فیلم ایرانی در میان برترین فیلم های قرن 21
شبکه خبری بی بی سی فهرستی از صد فیلم برتری 
که طی سال های قرن بیســت و یکم تولید شده اند، 
بــا نظرســنجی از 177 منتقد ســینمایی در 36 
کشور جهان منتشــر کرد. در این نظرسنجی، فیلم 
»جاده مالهالند« بــه کارگردانــی »دیوید لینچ«، 
کارگردان ســینمای آمریکا، در صــدر قرار گرفت 
و پــس از آن دو فیلم »در حال و هوای عشــق«، به 
کارگردانی »وونــگ کار وای«، کارگــردان هنگ 
کنگی و »خون به پا خواهد شــد« بــه کارگردانی 
»پل تومــاس اندرســون«، کارگــردان آمریکایی، 
در جایگاه دوم و ســوم قــرار گرفتنــد. نکته جالب 
توجه در این فهرســت، حضور ســه فیلــم ایرانی 
بود؛ دو فیلــم از »عباس کیارســتمی« و یک فیلم 
از »اصغــر فرهادی«. فیلــم »کپی برابــر اصل« و 
»ده« به کارگردانی عباس کیارســتمی در فهرست 
برتریــن فیلم های قرن، به ترتیــب در جایگاه 46 و 
98 قرار گرفت و فیلم »جدایی نادر از ســیمین« به 
کارگردانی اصغــر فرهادی رتبه نهــم را از آن خود 

 .کرد
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دو برابر شدن زنان معتاد در ایران
»حمید صرامی«، مشــاور دبیر کل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر کشــور، از دو برابر شــدن زنان معتاد در 
ایران خبر داد. به گزارش ایرنــا، صرامی در توضیح 
این خبر گفت: »بر اســاس ارزیابی مطالعات ســوء 
مصرف مواد که در ســال 86 در کشــور انجام شد، 
حدود ۵ درصد از زنان و دختران به ســمت مصرف 
مواد افیونی گرایش داشــتند که این رقم در تحقیق 
شــیوع شناســی ســال 90 به حــدود 9/3 درصد 
رسیده است«. وی افزود: »بر اســاس علت شناسی 
بروز اعتیاد در جامعه، اضطراب و اســترس از جمله 
مهم ترین عوامل ریشــه ای در دامن زدن به گرایش 
مصرف مواد مخدر در بین زنان اســت و بر اســاس 
تحقیق ســال 92، حدود 23/6 درصد جمعیت بین 
1۵ تا 64 ســال کشــور، از یکی از اختالل های خرد 
شامل اضطراب، استرس و افسردگی رنج می برند که 
سهم زنان در این اختالل ها از مردان پیشی گرفته و 
تحقیقات نشان می دهد که شیوع اعتیاد در زنانی که 
از این اختالل ها رنج می برند چند برابر مردان کشور 
است«. صرامی گفت: »فقدان اطالعات، فقر مهارت 
دختران و زنان از سوء مصرف مواد مخدر، گرایش به 
مواد مخدر برای کسب آرامش و لذت کاذب، رهایی 
از اســترس ها و ضعــف امکانات تفریحــی از جمله 
عوامل روی آوری افراد جامعه بــه خصوص زنان به 

 .»مواد مخدر است

پیشتازی تایلند در صنعت غذای حالل
ســرمایه گذاری هایی کــه تایلندی هــا بــه صورت 
هوشــمندانه در یک دهه گذشــته در زمینه صنعت 
غذای حالل انجــام داده اند، در چند ســال اخیر به 
موفقیت های قابل توجهی رســیده و این کشور را به 
یکی از کشورهای پیشتاز در صنعت غذای حالل در 
جهان تبدیل کرده اســت. مقامات تایلند پیش بینی 
کرده اند صادرات محصوالت حالل این کشور تا سال 
2020 پنج برابر شــده و به 30 میلیارد دالر برســد. 
یکی از اقدامــات مقامات تایلندی برای رســیدن به 
این هدف، برگزاری ســاالنه نمایشــگاه بین المللی 
غذاهــای حالل در شــهریور ماه اســت کــه در آن 
میزبان تولیدکنندگان مواد غذایی حالل از سراســر 
جهان هستند. این نمایشگاه را بخش حالل دانشگاه 
پرینس ســونگال در محل اجــالس بین المللی این 
 .دانشگاه در یک استان مرزی برگزار می کند

فعال شدن سازمان اوج در زمینه موسیقی
در مردادماه خبــری مبنی بر ایجاد مرکــزی به نام 
»مأوا« توســط ســازمان فرهنگی رســانه ای اوج با 
هدف تولید سرود، موسیقی های پاپ، سنتی و آکاپال 
منتشر شد. گفتنی اســت فعالیت های اوج در قالب 
هفت زیرمجموعه با عنوان »خانه« سامان دهی شده 
اســت که این خانه ها عبارتند از: مستند، پویانمایی، 
ســرود، فیلم داســتانی، فیلم نامه نویســی، طرح و 
گرافیک، طالب جــوان. از جملــه فعالیت های اوج، 
چاپ کتاب »سی سال« اســت که مجموعه روزنگار 
عکس های اجتماعی و تاریخ سیاسی انقالب اسالمی 
است. خانه طراحان انقالب اسالمی وابسته به اوج هم 
توانسته اســت ده ها فیلم و انیمیشن مانند تیزر فیلم 
بادیگارد، ایستاده در غبار، کدام نامزد، تکفیری ها، و 

 .صداقت آمریکایی را تهیه کند
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پایگاه ارائه کمک های بشر دوستانه در منطقه
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر، 
استفان اوبراین؛ معاون دبیرکل ســازمان ملل متحد 
در امور بشر دوســتانه و کمک های اضطراری و هیات 
همــراه با دکتر ســیدامیر محســن ضیائــی؛ رئیس 

جمعیت هالل احمر دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار دکتر سیدامیرمحسن ضیائی با اشاره به 
نیروهای داوطلب و جوانــی که با جمعیت هالل احمر 
همکاری می کنند، گفت: جمعیــت هالل احمر ایران 
حدود 2 میلیون داوطلب و 700 هزار عضو جوان دارد 
که در امور بشردوســتانه و کمک به همنوع همکاری 

دارند.
رئیس جمعیــت هالل احمر بــا تاکید بــر اینکه این 
جمعیــت در زمینه هــای بهداشــتی و آموزش های 
همگانی در زمینه پیشــگیری از آســیب ها در سوانح 
و حوادث نیــز فعالیت می کند، یادآور شــد: جمعیت 
هالل احمر ایران در ســطح منطقــه ای و بین المللی 
نیز خدمات بهداشتی و همچنین زیست محیطی ارائه 

می دهد.
دکتر ضیائی ایران را کشوری مســتعد در واکنش به 
وقوع سوانح و حوادث دانست و افزود: با توجه به اینکه 
همواره پیشــگیری موثرتر از درمان اســت، جمعیت 
هالل احمر ایران به منظور کاهش آسیب های ناشی از 
حوادث و سوانح، آموزش های پیشگیرانه را در دستور 
کار خود قرار داده اســت و این جمعیــت از همکاری 
با ســازمان هایی که در این زمینــه فعالیت می کنند، 
خصوصا مدیریت ســوانح و کمک های بشردوســتانه 

فعال باشد، استقبال می کند.
دکتر ضیائی بــا تاکید بر اینکــه جمعیت هالل احمر 
ایــران می تواند بــه عنوان یــک پایــگاه ارائه دهنده 
کمک هــای بشردوســتانه در منطقه تبدیل شــود، 
گفت: ســازمان ملل متحد می تواند برای توزیع اقالم 
بشردوســتانه در منطقه از جمعیت هــالل احمر به 
عنوان پایــگاه ارائه دهنده کمک های بشردوســتانه 

.استفاده کند

دیدار نماینده رهبر معظم انقالب در 
جمعیت هالل احمر با خانواده جانباز شهید 

رجب محمدزاده
همزمان با سالروز شــهادت امام جواد)ع(، نماینده 
مقــام معظم رهبــری در جمعیت هــالل احمر در 
مشــهد مقدس با خانــواده جانباز شــهید، رجب 
محمدزاده دیدار و یاد و خاطره این شهید واال مقام 

را گرامی داشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، 
حجت االسالم والمســلمین معزی با اشاره به مقام 
رفیع و بزرگ این شهید در پیشگاه الهی خاطرنشان 
کرد: در طول سال ها زندگی، شــهید محمدزاده با 
تحمل رنج و سختی ناشــی از جانبازی پاداش الهی 

دارد که نزد خداوند متعال محفوظ است.
وی همچنیــن با تجلیــل از روحیه بــاال و صبوری 
خانواده، به خصوص همسر شهید محمدزاده افزود: 
متانت، همراهی، دلســوزی و صبوری همسر شهید 
محمدزاده در طول این ســال ها ستودنی است و بنا 

به وعده قرآن پاداش بی حساب الهی دارد.
در ایــن دیدار محمدرضا محمدزاده پســر شــهید 
بابارجــب با قدردانــی از حضور حجت االســالم و 
المســلمین معزی، در جمع خانوده ایشــان، عضو 
داوطلــب جمعیت هالل احمر اســتان خراســان 

رضوی شد.
شــهید رجب محمدزاده مشــهور بــه "بابارجب" 
جانباز 70 مشــهدی در دوران دفاع مقدس در سال 
1366 بر اثر اصابت خمپاره از ناحیه سر و صورت به 
درجه جانبازی رسید و در 14 مرداد 139۵ پس از 
30 ســال تحمل رنج و درد به درجه رفیع شهادت 

 .نائل آمد

همراهی و همدلی امدادگران با هموطنان متاثر 
از طوفان استان مازندران 

رئیس ســازمان امداد و نجــات با اعــالم گزارش 
عملیات خدمت رســانی به هموطنــان در طوفان 
اســتان مازنــدران از 12 تــا 1۵ شــهریور، گفت: 
خدمات امــدادی الزم بــه 11 هــزار و 727 تن از 
هموطنان در 12 شهرســتان متاثر از طوفان استان 

مازندران ارائه شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، 
دکتر ناصر چرخساز با اشاره به اینکه از 12 شهریور 
تا کنون 12 شهرستان قائمشهر، ســوادکوه، آمل، 
بابل، ساری، جویبار، نور، بابلســر، بندپی، بهشهر، 
نوشــهر و چالوس تحت تاثیر طوفان بوده اســت، 
افزود: بر این اســاس امدادگران هالل احمر بی وقفه 
خدمات امدادی الزم را به هموطنان در 136شهر و 

روستای استان مازندران ارائه کردند.
وی با اشاره به اسکان اضطراری 68 تن از هموطنان 
با برپایی 17 دستگاه چادر، خاطرنشان کرد: بر این 
اســاس 1۵ هزار کیلوگرم نایلون، ۵71 تخته پتو و 

19۵ تخته موکت میان متاثران توزیع شده است.
وی با اعــالم مصدومیت 48 تن در طوفان اســتان 
مازنــدران، افزود: 68 تیــم امدادی شــامل 220 
امدادگــر و نجاتگر در ایــن چهــار روز در خدمت 
هموطنان بوده اند و امدادرسانی ها همچنان در قائم 

 .شهر، بابل و آمل ادامه دارد
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حجت االسالم معّزی: جوانان بزرگ ترین 
سرمایه های اجتماعی هالل احمر هستند

حجت االسالم »عبدالحســین معزی«، نماینده ولی 
فقیه در جمعیت هــالل احمر، با حضــور در جمع 
جوانان هالل احمر سراسر کشور در اردوگاه مهر بند 
انزلی، از جوانان به عنوان بزرگ ترین ســرمایه های 
اجتماعــی هالل احمر نــام برد. به گــزارش روابط 
عمومی ســازمان هالل احمر، حجت االسالم معزی 
همچنین حضور جوانان در هــالل احمر را فرصتي 
مغتنم شمرد و افزود: »با به کارگیری نیرو و توانایی 
جوانی بیاموزید و فکــر کنید کــه دروان جواناني، 
زمان آموختن و اندیشــیدن اســت«. وی ادامه داد: 
»در کنار هم بودن را قدر بدانید، زیرا فرصت و چرخ 
زمان به عقب برنمی گــردد و جوانی اگر از دســت 
برود باز نخواهد گشــت. ســعی کنید در این دوران 
ســرمایه های خود را افزایش دهید و بدانید زمان و 
لحظه لحظه عمر شما به قدری ارزشمند و مهم است 
که خداوند متعال در قرآن کریم به آن ســوگند یاد 

 .»کرده است

دکتر ضیائی: باید تالش کنیم جنبش
 اجتماعی آموزش شکل بگیرد

دکتر »سید امیرمحســن ضیائی«، رئیس جمعیت 
هالل احمر، در جلسه شــورای معاونین این جمعیت 
با اشــاره به ضرورت آموزش همگانی بــرای مقابله 
با حــوادث و بحران ها، گفــت: »آمــوزش در همه 
بخش هــای مدیریت بحــران از جمله پیشــگیری، 
آمادگی و مقابله در بحــران نقش مهمی ایفا می کند 
و در این زمینــه با وجــود اقدامات مؤثــری که در 
گذشته در حوزه آموزش انجام شده است، باید تالش 
بیشــتری کرد تا جنبش اجتماعی در زمینه آموزش 
شکل بگیرد و بتوانیم همه مســئوالن و نهادها را در 
توســعه آموزش همگانی با خود همــراه کنیم«. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیــت هالل  احمر، 
دکتر ضیائــی همچنین افزود: »بایــد تمام جمعیت 
هالل  احمر را یک ســو و موضوع توسعه آموزش های 
همگانی را ســوی دیگری قــرار داد و در این زمینه 
به این نکته مهــم توجه کرد که آموزشــی از ارزش 
برخوردار اســت که منجر به تغییر رفتــار در جامعه 

 .»شود

انتصاب مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان زنجان 

طی حکمــی از ســوی نماینــده رهبــر انقالب در 
جمعیت هالل احمر ، حجت االســالم جواد نصیری 
به ســمت مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در 
 جمعیت هالل احمر اســتان زنجان منصوب شــد.

حجت االســالم والمســلمین معــزی در متن این 
حکم خطاب به حجت االســالم جواد نصیری آورده 
اســت: »نظر به مســئولیت های خطیر و نقش موثر 
و حســاس حوزه نمایندگــی ولی فقیــه در تحقق 
بخشــیدن به اهداف مقــدس جمعیــت و ضرورت 
انجــام وظایــف و مأموریت های محولــه در اجرای 
منویات حضرت امــام خمینــی)ره( و رهنمودهای 
مقــام معظــم رهبری حضــرت آیــت  اهلل  العظمي 
خامنه اي)مد ظله العالی(، بــا توجه به تجارب موثر و 
مفید جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مسئول 
دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر 
 اســتان زنجان به مدت دو ســال منصوب می شوید.
اهم وظایف آن نمایندگی، گسترش معارف و فرهنگ 
اســالمی و تحکیم پایه هــای اعتقــادی، معنوی و 
اخالقی مدیــران، کارکنــان، جوانــان، امدادگران 
و داوطلبان جمعیــت، تقویت ارزش های اســالمی 
و انقالبی و نظارت بر امور و تــالش در جهت رعایت 
 موازین شــرعی در سطح جمعیت اســتان می باشد.

امید اســت با اســتعانت از خداوند متعــال و تحت 
عنایــات حضرت بقیــه اهلل االعظم)عــج( و تالش و 
کوشش مضاعف با هماهنگی کامل حوزه نمایندگی 
ولی فقیــه در مرکز و همکاری متقابل با مســئولین 
جمعیت اســتان در انجام وظایف و مســئولیت های 

».محوله موفق و مؤید باشید

خبر



مفهوم عید در
آموزه های اسالمی
ابن سینا؛ فیلسوفی مشائی یا اشراقی

پدیده اسالم رحمانی

اندیشه
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هادی رستگار مقدم

فلسفه ابن سینا در مقایســه با فلسفه ارسطو 
بسیار رشــد کرده و گســترش یافته است، به 
طوری که برخی از مسائل در فلسفه و اندیشه 
فلسفی ابن ســینا، در فلســفه ارسطو وجود 
نداشــته یا بدان شکل نبوده اســت. بنابراین 
پایه های اصلی فلســفه ابن ســینا را می توان 
در چند چیز دانســت. هر چند این موارد همه 
مسائل اساسی فلســفه او نیست، ولی می توان 

گفت که مهم ترین آن ها عبارتند از:
1- اصالت وجــود: برخی معتقدند ابن ســینا 
اصالت وجــودی بود. اصالت وجــودی به این 
معناســت که حقیقت هر شــیء بــه وجود 
آن اســت و ماهیت هر شــیء به وجود آن بر 
می گردد. این بحث بر پایــه تمایز بین ماهیت 
و وجود و بحــث تمایز بین وجــوب و امکان و 
امتناع استوار است و با تحلیل ذهنی به دست 
می آید. ســهروردی و میرداماد بــا این نظریه 
ابن ســینا مخالف ورزیده اند، ولی مالصدرا از 
آن دفاع کرده است.1 شــهید مطهری در این 
باره می گوید: »در کلمات فالسفه از قبیل ابن 

ســینا، بهمنیار و خواجه نصیر سخن از این که 
وجود یک امــر حقیقی و واقعی اســت آمده، 
ولی نه به شــکل َدَورانی که وجود اصیل است 
یا ماهیت. نخســتین بار میرداماد این بحث را 
مطرح کرد و اصالت ماهیــت را برگزید و پس 
از او مالصــدرا پــس از مدتی پیــروی از نظر 
اســتادش)میرداماد( که اصالــت ماهوی بود، 
برگشت و اصالت وجودی شد و حاج مالهادی 
سبزواری استدالل های متفرق او را جمع آوری 

کرد.«2
2- واجــب و ممکن: تقســیم وجود به ســه 
قســم واجب، ممکن و ممتنع از ابداعات ابن 
سیناست. این تقسیمـ  به این صورتـ  در آثار 
ارسطو هم نبود. توضیح این که، وقتی ماهیت 
شــیء در نظر گرفته شــود، چند فرض دارد: 
الف( به هیــچ طریق قبول وجــود نمی کند و 
محال است آن شی ء را ممتنع گویند، همانند 
شــریک الباری که موجب تناقض خواهد شد. 
ب( اگر وجود و عدم متســاوی باشند و موجب 
تناقض نشود، ممکن الوجود می شود. ج ( و اگر 
ماهیت از وجود او جدا نباشــد و جدا شدن او 
محال باشــد، واجب الوجود خواهد شــد. در 
چنین موجــودی وجود و ماهیت یکی اســت 
و ذات او عین وجود اســت. این موجود، یگانه 

اســت و بقیه موجودات طفیل اویند. بنابراین 
جهان و هر چه در آن اســت، ممکن الوجود و 

نیازمند واجب هستند.3
3- صدور ممکنات از واحد: ابن سینا نیز مانند 
فارابی اصل »الواحد ال یصدر منه اال الواحد« را 
پذیرفته و صدور عالم را تشــریح می کند که از 
عقل اول شروع می شود. عقول دهگانه و افالک 
هشــت گانه را تصویر می کند، البته این نظریه 
از طرف فالســفه مســلمان به وجود فرشگان 
بسیار نزدیک تر است تا به نظریه نوافالطونیان 
و لذا به وحدت وجود صرف منجر نمی شــود. 
در پایان، ابن ســینا هماننــد فارابی در مقابل 
ارســطو که حقیقت در وجود اشیای جزئی را 
مادی می پنداشت و افالطون که حقیقت را در 
مثل قائم بالذات می دانســت، حقیقت را از آِن 
معقوالت کلیه که ذاتاً دارای وجود نیســتند و 

وجودشان از ذات است، می دانست.4
4- حدوث و قدم عالم: ارســطو اقسام تقدم را 
به چهار قســم زمانی، تقدم کل بر جزء )مانند 
تقدم یک بر دو(، تقدم رتبــی و تقدم افضل و 
اشرف، تقســیم می کند و فارابی به پنج قسم: 
تقدم زمانــی، تقدم بالطبع )ماننــد تقدم 1 بر 
2(، تقدم رتبی، تقدم افضل و اشــرف و تقدم 
وجودی )مانند تقدم طلوع خورشــید بر روز( 

ابن سینا؛ فیلسوفی 
مشائی یا اشراقی

مروری بر مهم ترین آثار و اندیشه های 
فيلسوف شهير جهان اسالم

مقاله
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اشرف لذات باطنی
 لذت عقلی است
 زیرا اگر نفس به 

معقوالت ـ که کمال 
اولیه است ـ شایق 
نباشد، در قفس تن 

زندانی خواهد بود

تقسیم می کند.
ابن سینا به تبع فارابی اقسام تقدم را پنج مورد 
می داند: زمانی، رتبی یا وضعــی )مکان یکی 
از اصناف آن اســت(، افضل و اشــرف، بالطبع 
و معلولیت که دو قســم اخیر در تأخر بالذات 

شریکند.
عالم، قدیم بــوده و از ذات باری صادر شــده 
اســت، چرا که خدا از ازل، ذات خود را تعقل 
کرده ولی به شــرف و طبع معلولیت ذاتی، از 
ذات باری متأثر است و درست نیست که عالم 
از خدا تأخر زمانی داشته باشــد وگرنه، عدم، 

فاصله خواهد شد.5

ابن سینا و عرفان
ابن ســینا در اواخــر عمر خویــش، کتابی به 
نام حکمت المشرقیین نگاشــت و در مقدمه 
آن تألیفاتی چون شــفاء و نجات را بر مشرب 
مشــائی و برای عامه مردم و فلسفه اشراقی را 
برای خواص دانســت و علم خواص نامید، ولی 
آن کتاب مفقود شده است و تنها بخش منطق 
آن باقی مانده است. با این حال سه فصل اخیر 

کتــاب االشــارات والتنبیهات، 
رساله فی العشــق و سه داستان 
تمثیلی حی بن یقظان، رســالة 
الطیر و سالمال و اَبسال وی نوعی 
گرایش به اشــراق است.6 نمط 
هشتم اشــارات، درباره سعادت 
و لذت عقل است: »اشرف لذات 
باطنــی، لذت عقلی اســت، زیرا 
اگر نفس به معقوالتـ  که کمال 
اولیه اســتـ  شــایق نباشد، در 
قفس تن زندانــی خواهد بود که 
در این شــأن بدان توجهی ندارد 
و پس از مفارقــت، زندانی بودن 
را حس می کند، ولــی عارفان با 
تزکیه این حالت را در این نشــئه 
درک می کنند و افــرادی که به 
ایــن مرحله نرســیده اند »بُلَها« 

نامیده می شوند.«7
ابن ســینا در نمط نهم می گوید: 
»عارفــان در این دنیــا، دارای 
ویــژة  درجاتــِی  مقدمــاِت 
خودشــانند که دیگــران بدان 
مقام نرســیده اند و نیــز آن ها را 
کارهای نهان و آشکار است، آنان 

که نمی شناســند، همه را منکرند و آن ها که 
می شناسند، آن کارها را بزرگ می شمارند.«

در فرق عارف و زاهد و عابــد می گوید: »زاهد 
از متــاع دنیا اعراض می کنــد، عابد به عبادت 
می پــردازد و عارف متوجه قدســی و جبروت 
و منتظــر تابیــدن نور حــق اســت. عبادت 
غیرعارفانه نوعی معامله است، ولی عارف، خدا 

را برای خدا می خواهد.«
برای رسیدن به عرفان، نخستین مرحله، اراده 
و سپس ریاضت )ســلوک طریق( است که با 
هدف اعراض از ما سوی اهلل، مطیع کردن نفس 
اماره در برابر نفس مطمئنه و تلطیف سّر برای 
آگاهی، چون به این مرحله رسید لذائذ بر وی 
حاصل می گردد کــه آن را حال گویند و چون 
ریاضت بیشتر شــود، حال بیشــتر شود تا به 
حدی که ملکه و سکینه شود،8 چون ریاضت 
از این بگذرد به نیل رســد و ســر او آیینه ای 
روشن شود که آثار حق را مشاهده کند و چون 
بعد از آن، خویشــتن غایب شــود، نظر وی بر 

جانب قدس متصور شود.9
ابن سینا در نمط دهم به بررسی و تعدیل اسرار 

آیات و امور خوارق عادات بــه صورتی عملی 
پرداخته اســت، بدین طریق که خوارق عادت 

را در چهار امر منحصر می داند:10
1- قدرت ترک غذا برای مــدت دراز: حاالت 
نفسانی در حد مؤثر است، مانند کاسته شدن 
شهوت در حالت ترس. با ریاضت، نفس نباتی 
و حیوانی تحلیــل رفته و نفــس ناطقه قوی 

می شود و اثر می گیرد.
2- قدرت انجام کارهای دشوار: همان طور که 
حالت خشم و فرح در نیرو اثر دارد، تقویت روح 
هم در توان بشــری اثرگذار است. آنچه عارف 

انجام می دهد به نیروی خداوند است.
3- قدرت بر اخبار از غیب: در عالم 
خواب این امکان وجود دارد که از 
غیب خبر داده شــود. بیداری هم 
این گونه اســت، اما به دو شــرط: 
یکی این که نفس مســتعد کسب 
فیض باشد، دیگری این که مانع و 

حاجب در میان نباشد.
4- قدرت تصــرف در عناصر: این 
امر به واسطه مغایرت نفس با بدن 
و از تأثیرهای نفس است، چنان که 
وهــم و گمــان این گونه بــوده و 
بیماری می آورد و یا بیماری را شفا 
می بخشد. ابن سینا خود می گوید: 
اگر من بخواهم جزئیات آنچه را که 
دیده ام یا از کسانی که به گفتارشان 
وثــوق دارم شــنیده ام، بیان کنم 

سخن به درازا خواهد کشید.

مروری بر رسائل عرفانی ابن سینا
ابن سینا در رســالة الطیر نفوس 
آدمــی را به مرغان تشــبیه کرده 
که صیادان )شــهوات جسمانی( 
آن ها را به دام انداخته و تالششان 
بی ثمر بود، چون پای در بند بودند، 
به پادشاه شکایت بردند که بند از 
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پایشان باز کنند و چنین شد و این کس، همان 
ملک الموت اســت. در رســاله حی بن یقظان 
می گوید: با یکی از دوستان جهت تفرج از شهر 
خارج می شــوند، به پیری روشن ضمیر به نام 
حی بن یقظان بر می خورند که اهل اورشــلیم 
اســت. این پیر بــه او دو راه می نماید؛ یکی به 
طرف مغرب که طریق شر اســت و دیگری به 
ظرف مشرق که صور معقوله و منزه از آلودگی 
است. راهنما، ابن ســینا را به این راه می برد تا 
به سرچشــمه آب حیات می رسند، جایی که 
نور خدا در آن ســاطع است. رســیدن به این 
چشــمه، جدا شــدن از غضب و شهوت است، 
نه رفیقان. وی معتقد اســت حی بن یقظان، 
راهنمای نفس ناطقه انسانی است، یعنی عقل 

فعال که آخرین عقول فلکی است.11
داستان سالمان و ابســال نیز به شرح زیر در 
شــرح خواجه نصیر بر اشــارات آمده اســت: 
سالمان و ابســال دو برادر بودند. ابسال برادر 
کوچک تر است که ســالمان او را پرورده بود. 
ابســال عاقل، شــجاع و زیبا بود. زن سالمان 
بدو دل بست و عشق خود را بر او آشکار نمود. 
ابســال از آن زن اعراض کرد. زن به شوهرش 
گفت تا خواهــرش را به عقد ابســال درآورد. 

ســالمان چنین کرد و خواهــرزن را به عقد 
برادر درآورد. در شــب زفاف، زن سالمان در 
بســتر خواهر خود خوابید. ابسال پنداشت که 
عروس است، به ناگاه برقی جهید، خانه روشن 

شد و ابسال گریخت.
دیگــر روز از بــرادر لشــکری طلبیــد تا به 
کشورگشــایی برود و به جنگ دشمنان رفت 
و پیروزمندانه برگشــت. با درخواست دوباره 
زن و جــواب منفی او، دوباره بــه جنگ رفت. 
زن به فرماندهان رشــوه داد تا کمکش نکنند 
که ابســال شکســت بخورد و چنین شــد و 
لشــکریان او را مرده پنداشتند و ترک گفتند. 
او با خوردن شــیر حیوانی وحشی شفا یافت و 
توانمند شد و نزد برادر آمد که دید برادر اسیر 
است. نجاتش داد. زن ســالمال آشپز فالگیر 
را بفریفت تا زهر در طعام ابســال ریختند و او 
بمرد. ســالمان تضرع کرد و راز مشخص شد. 
زن و آشــپز را مســموم کرد و انتقام برادر را 

گرفت.
خواجــه نصیــر می فرماید: ســالمان، نفس 
ناطقه اســت و ابســال عقل نظری در مسیر 
عقل مستفاد شدن. زن ســالمان قوه غضب و 
شهوت است و عشــق او هم، عالقه شهوت و 
غضب به تسخیر عقل. منظور از خواهر همان 
عقل عملی اســت که مطیع عقل نظری است 
و آن نفس مطمئنه اســت و به جــای خواهر 
خوابیدن، کنایه از تســویل نفس است و برق 
المع، جلــوه الهی اســت. روی گرداندن از او، 
روی گرداندن از هوی اســت. کشورگشــایی 
توجه به عالم جبــروت و ملکوت بوده و تغذیه 
از شیر وحوش صحرا، افاضه کمال است به او. 
اختالل حال سالمان هم اضطراب نفس است، 
از اهمالــی که در اعمال خود ورزیده اســت و 
بازگشت برادر، اشــاره به تدبیر امور منزل و ... 
است. آشپز، قوه غضبیه است که هنگام انتقام 
برافروخته می شود و فالگیر، قوه شهویه است 
که جانب مایحتاج بدن اســت و توطئه این دو 
بر مرگ ابسال، اشــاره به اضمحالل عقل در 
کهولــت و فرتوتی بدن در اواخر عمر اســت. 
انعزال سالمال از سلطنت هم اشاره به انقطاع 
عقــل از تدبیر بــدن و قــراردادن بدن تحت 

تصرف قوای دیگر است.12
فلسفه مشــاء که با ابن ســینا به کمال و اوج 
خود رســید و پس از او به وســیله شاگردان 
قابل وی همچون بهمنیار و ابوالعباس لوکری 

نشر یافت، مورد انتقاد فقیهان و متصوفه قرار 
گرفت؛ ابوالحســن اشــعری، ابوبکــر باقالنی 
و سپس غزالی از این دســته اند. به نحوی که 
فلسفه مشــائی در شــرق دچار انحطاط شد 
و به غــرب و اندلس انتقال یافت و به وســیله 
ابن باجه، ابن طفیل و ابن رشــد توسعه یافت 
و جایگزیــن حکمت آگوســتینی و افالطونی 
دوران پیش گردیــد تا این که بــا عقل گرایی 
انسان دوســتانه عهد رنســانس از میان رفت، 
ولی در سرزمین های شــرق، زمینه گسترش 
عقاید اشراق ســهروردی و عرفان مکتب ابن 

عربی فراهم گردید.
البته خود ابن ســینا در اواخر عمر، از شــیوه 
متداول مشــاء فاصله گرفت و به ذوق عرفانی 
نزدیک تر شــد و در رســاله حی بــن یقظان، 
مشــرق را نماینده معدن نور و غرب را معدن 
ظلمت معرفــی نمود. وی بــرای بیان مطالب 
عرفانی از تمثیل نور استفاده جست و طرحی 
را در نظر داشت تا رســاله ای در علوم حقیقی 
برای خواص بنویسد، هر چند این طرح عملی 
نشد، اما پس از او ســهروردی به این امر موفق 
شــد. به تعبیر شــهرزوری، ســهروردی بین 
الحکمتین را جمع نمود. او در کتاب مشــارع، 
اســتیفای ابحاث متقدمین و متأخرین نموده 
اســت و اصول و قواعد حکمای مشائی را ابتر 
کــرده و آرا و معتقــدات حکمای پیشــین و 
حکمت نظری و عرفانی عملی را یک جا جمع 
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یادداشت

محبوب خود )خداوند( ذبح کند. هرچند در شیوه های 
انحرافی ادیان قدیــمـ  قبل از حضــرت ابراهیمـ  ذبح 
انسان در برخی ادیان و قبیله های آفریقایی انجام شده و 
مطرح بوده است. در تفکر اسالمی ارتباط بین عبد و رب 
مطرح است و اعیاد، مخصوصاً اعیاد غدیر، قربان و فطر 
سرشار از بحث هاي عرفاني اســت و عبد باید هر مانع و 
حجابی بین خود و خدایش را کنار بزند و منزل به منزل 
طی کند و به قول شیخ الرئیس این مقامات را طی کرده 

و مرحله مرحله بگذراند. 
عید قربان در بین رهروان تشــیع و تســنن به عنوان 
شیوه عرفانی جا افتاده که حضرت ابراهیم)ع( با وجود 
دلبســتگی خاصی که به فرزندش حضرت اســماعیل 
دارد، به خاطر کنار زدن حجاب بیــن خود و خدایش، 
به دســتور معبود، می خواهد این ارتباط را هم از میان 

ذبح کند. ایشــان به فرمان پروردگار عمل مي کند، اما 
به اذن خداوند رحمان این امر انجام نمی شــود و قوچ 
هدیه قربانی به حضرت ابراهیم)ع( داده می شــود. در 
عید قربان که از اعیاد بزرگ مسلمانان است نکته های 
عرفانی و دینی بسیاری برای اهل حق وجود دارد. عید 
مهم دیگر در دین اســالم، عید غدیر خم اســت که در 
تعبیر شــیعی از آن به عیداهلل االکبر یاد می شود و در 
منابع اهل ســنت هم به صورت مفصل آمده است. در 
کتاب الغدیر عالمه امینی به تفصیل اشاره شده و منابع 
روایی اهل ســنت از این واقعه تاریخی به صورت دقیق 

روایت مي کنند.
در بحث عرفانی عید قربان، با توجه بــه این که در این 
حادثه تاریخی ارتباط بین عبد و رب عنوان می شــود، 
ســالک الی اهلل باید خود را )خود دورنــی اش را( برای 

در تمام ادیــان و عرفان های جهــان، موضوع »عید« 
مطرح اســت؛ مثاًل عید پــاک و میالد مســیح و عید 
پنجاهه که جمعه مقدســی برای مســیحیان اســت 
و همین طور عید فتح یــا فتخ و عیدهــای یازدهگانه 
یهودیان. هندوان و بودیسم هم اعیادی دارند. در دین 
شریف اسالم هم اعیادی مانند عید سعید فطر و غدیر 
خم مطرح هســتند.  در واقع عید، نوعی نگاه تاریخی 
اســت که در آن یک واقعه تاریخی به وقوع پیوســته و 
در ســال های بعد، از جهت یادآوری و گرامیداشت آن 
روزها، مراســم، مناسک ســلوکی و عبادی خاصی را 

برگزار می شود.
در دین مبین اســالم در عید قربان که در روز دهم ماه 
ذی الحجه اســت، حضرت ابراهیم)ع( مــورد امتحان 
الهی قــرار می گیرد کــه فرزند خود اســماعیل)ع( را 

 دکتر اسماعیل گندمکار 
فوق دکترای فرهنگ و تاریخ ادیان و عرفان تطبیقی

مفهوم  عید درآموزه های اسالمی
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هماننــد این که فرموده انــد تمام مناســک فرد در 
شــب و روز، کل ایام و عبادتش معنویت می شــود. 
عید در اســالم جنبه معنوی دارد نه لهــو و لعب و 
هیچ گونه گناهی در آن مطرح نیســت. اما در برخي 
ادیان ماننــد یهودیــت و مســیحیت، در روز عید 
شــرابخواری و گناهان بزرگ انجام می شود که قطعاً 
حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( از این افعال 
راضی نیستند در زمان حیاتشان این اعمال را انجام 
نداده اند. عید این اســت که فرد در آن روز در امان 
باشد نســبت به روز معاد و تنها به لباس نو پوشیدن 
منحصر نمی شــود. اگر فرد گناه نکنــد، هر روزش 
عید است و این نکته بسیار مهم اخالقی است. البته 
ارتباط عبد و رب هم نبایــد تنها در روزهای خاصی 
مانند عید باشــد و این ارتباط باید در همه روزهای 

انسان مؤمن جاری و ساری باشد. 

درباره این که عارفان هر دمی دو عید کنند نیز می توان 
گفت: یک دمش نظری است که از جانب خداوند متعال 
به بنده هایش می شــود و دیگری نظری است که لطف 

الهی شامل حال بنده شده و عبد به معبود نظر مي کند.
عارفان، بحث فیض دم بــه دم، واردات قلبی لحظه به 
لحظه و فتوحات غیبیه و انشراح قلبی که ایجاد می شود 
را مطرح کرده اند. این ها یعنی این که فرد ســالک الی 

اهلل، هر دم از این نعمات بهره مند می شود. 
کنش اجتماعی و سیاســی اعیاد نیز بسیار مهم است و 
هم اکنون وقتی ولی امر مسلمین جهان، امام خامنه ای، 
می آیند نماز عید می خواننــد، این امر تنها یک عبادت 
فردي نیست، بلکه اعیاد برای ما جنبه فردی و اجتماعی 
توأم دارد. اصالت فرد، جمع و معنویت در اعیاد ما مطرح 
می شود. جهت گیری قرآن نیز فرديـ  اجتماعی است 
 .و فقط ارتباط بنده و خدا در آن آورده نشده است

بردارد تا به خداوند نزدیک تر شود.
در ادبیات عرفانی ما، در آثار شــاعران بزرگ و منابع 
ادبی بزرگ مثل آثار مولوی، ســعدی و فردوسی در 
شاهنامه، بحث ذبح نفس اماره و خرقه سوزی مطرح 
اســت که نوعی دعوت به عبودیت و بندگی را مطرح 

می کنند.
در قــرآن، ارتبــاط حضــرت خضــر)ع( و حضرت 
موسی)ع( را هم می بینیم که دســتور خداوند مبنی 
بر این است که پیامبر اولوالعزم، حضرت موسی)ع( از 
حضرت خضر)ع( همراهي کند و در این سفر حضرت 
خضر)ع( کارهایي انجام مي دهد که با عقل طبیعی و 
نظری انسان منافات دارد. البته در قرآن کریم حضرت 
خضر)ع( را به عنوان »بنــده ای از بندگان ما« معرفی 
می کند؛ یعنی او را از جهت عبودیت معرفی می کند. 
در نگاه عرفانی عبودیت برتر از رسول بودن است و در 
نماز هم این گونه مطرح است »محمداً عبده و رسوله« 
که ایشان را در ابتدا عبد و ســپس فرستاده خداوند 
مطرح می کنند. امــام جعفر صــادق)ع( فرموده اند: 
»عبودیت جوهری است که در بطن آن ربوبیت وجود 
دارد« و در قرآن هم می خوانیم: »ای پیامبر تو نبودی 
که تیر افکندی و ما بودیم تیــر افکندیم« به این معنا 
که الفعل، فعــل اهلل. در بخش عرفان نظری اســالم، 

بحث بر این است که هر فعلی فعل اهلل است.
اعیاد اسالمی دارای ابعاد و مؤلفه های بسیاري از قبیل 
معنا، نیایش، تعالی و عقالنیت هســتند. دعاهایی که 
ما مسلمانان در این اعیاد می خوانیم، دعاهایی داراي 
ابعاد اجتماعی، سیاسی، انسان شناسی و نظام سازی 
هستند. عید در واقع اتصال به حبل اهلل و نوعی کنش 
اجتماعی است. در عید قربان، فطر و غدیر ارتباط بین 
امت با امام و نیز ارتباط امت با حق دیده مي شــود. در 
این اعیاد، انسان ها هم عقیده می شوند، مرزها از بین 
مي روند و مردم در غرب و شــرق عالم به واسطه این 

عیدها به هم نزدیک تر و همدل مي شوند. 
این که فرموده اند »هــر روزی که درآن گناه نکنید، 
عید اســت«؛ یعنی تعمیم مفهوم عید به همه ایام. 

اعیاد اســالمی دارای ابعاد و مؤلفه های بســیاري از قبیل معنــا، نیایش، تعالی و 
عقالنیت هستند. دعاهایی که ما مسلمانان در این اعیاد می خوانیم، دعاهایی داراي 

ابعاد اجتماعی، سیاسی، انسان شناسی و نظام سازی هستند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  13   |       شهریور   1395    37

در ادامه بحث محبت و ســیر در تفرجــگاه زیباي حّب حضــرت حق، باز 
قدمي  زنیم و مشــام جان از عطر گل هاي این گلستان سرمست کنیم؛ مگر 
حضرت دوســت عنایتي کند و نیمه نســیمي از این باغســتان بر ما وزد و 
بویي از پیراهن یوسف شــامه ما را نوازش دهد. به یمن موهبتش در روزگار 
پیري جواني بازآید و به فیض »و ابیّضت عیناه« دیدة نابیناي دل روشــن 
گردد. و هرگز دست از دامن »محمد و آل محمد صلي اهلل علیهم اجمعین« 
برنداریم که آنان صدرنشینان مسند قربند و در »قاب قوسین او ادنا« شاید بر 
خاک نشینان محنت غربت ترحمي کنند و از گدایان درگاه خویش نوازشي، 
و نیز استضائه کنیم از انوار قدســیة سیدالســاجدین امام العابدین وزین 

المتهّجدین. در ادامة مناجات نهم:
»و َمَنْحَتِه بالّنظر الي وجهک« و نعمت دیدار و نظر به وجهت را به او عنایت 
فرموده اي معلوم است که این نظر به چشم ظاهر نیست، چه در جواب »ارني 
انظر« به کلیم خویش »لن تراني« فرمود، بهتر این است که در این وادي وارد 
نشویم، چون کوه با همة صالبتش از هم پاشــید و موسي با همة عظمتش 
»خّر صعقاً« »فلّما افاق« چون به هوش آمد »قال سبحانک ثبت الیک و انا 
اّول المؤمنین« گفت خداوندا به تو پناه مي برم، به درگاه تو توبه مي کنم و من 

نخستین ایمان آورندة به توام.
»و َحَبْوتَُه برضاک« و به مقام رضاي خویشت مفتخرش ساختي.

»بدان که مرتبه رضا از ثمرات محبت اســت و لذت بردن از افعال محبوب، 
محبت و دوستي او به مرتبه اي رسد و چنان مستغرق جمال محبوب گردد 
که اگر بالیي بر او وارد شود مطلقاً احساس درد نکند. و اگر سوزش او را درک 

کند بدان راضي باشد.« )معراج السعاده(
و این نشانه و محک ایمان است. چنان چه از امام صادق)ع( سؤال شد:

»باَّي شيء یعلم المؤمن أنّه مؤمن؟« به چه عالمت و نشانه اي ایمان مؤمن 
معلوم مي شود؟

فرمودند: »با الّتسلیم هلل و الّرضا فیما و رد علیه من سرور او سخط« با تسلم 
و راضي بودن بدان چه از ناحیة خداوند به او مي رســد؛ چه نیکو و شادي آور 

مسلط ساختن معرفت بر خزانه دل
 و رسيدن به محبت خداوند

دولت وصل خدایا
به من ارزانی دار

حجت االسالم والمسلمین محمدصالح احمدوند
کارشناس مذهبی

نکته
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عارفان و شاعران 
فراوان سخن از 

عشق گویند، 
لکن آنچه هست 

در وصل است. 
عشق تنها آرزوي 
وصل است. عشق 
سوز و گداز است 

و غلیان

باشد و چه کریه و غم آور.
مات اویم مات اویم مات او« »در بال هم مي چشم لذات او   

محب چون دل به محبوب دهد، نوش و نیش در کام او یکسان است و چون 
از ناحیه محبوب است، همه نوش و خویش فاني در رضاي او بیند:

»نیازمند بال گو رخ از غبار مشوي
که کیمیاي مراد است خاک کوي نیاز«     
)حافظ(
»و أَعْذتََه من هجرک و قاِلک« و از هجران و طرد شدن نجاتش بخشیدي و 

در پناه خویش گرفتي.
براي محّب عاشق دردآورترین چیز آن اســت که معشوق طردش کند و از 

خویش براند:
»شنیده ام سخني خوش که پیر کنعان گفت 

                                                           فراق یار نه آن مي کند که بتوان گفت
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر 

کنایتي است که از روزگار هجران گفت«    
)حافظ(
»و بَّوأْتَــُه مْقَعَد الّصدق في جــوارک« و در جایگاه کرســي صدق در جوار 

خویش جایش دادي و بر کرسي صدقش نشاندي.
و در کتاب کریم و وحي مبین چنین فرمــودي: »اِْن المّتقین في جّناٍت و 
نهر في مقعد صدق عند ملیک مقتدر« )ســوره قمر/ آیه 55( و متقین در 
باغســتان ها و جویبارهاي زیباي بهشــت در جایگاه صدق در پیشــگاه 

خداوندگار ملک مقتدر جاي دارند.
به همان مقدار که هجران ســخت و دردآور است، وصل دوست لذتبخش 

ونشاط آور است. 
دولت وصل خدایا به من ارزاني دار

کلین کرامت سبب حشمت و تمکین من است. )حافظ(   
عارفان و شاعران فراوان سخن از عشــق گویند، لکن آنچه هست در وصل 
است. عشق تنها آرزوي وصل است. عشــق سوز و گداز است و غلیان. وصل 
آرامش اســت و لذت انس و نشــاطـ  و »عند ربّهم یرزقون« و آنان که نزد 
پروردگار خویش روزي مي خورند مصداق افضل و اکمل این قوم شهیدانند. 

میهمان ضیافت حضرت حق...
»شهیدان میهمان کردگارندو                        عزیز محضر پروردگارند«

در روایات پیشوایان معصوم علیهم الّسالم سه عده به عنوان میهمان خداوند 
و ضیوف الّرحمان مطرح شده اند:

1- مجاهدان في سبیل اهلل )الغزاة ضیوف الّرحمان« جنگجویان در پیشگاه 
خداوند و در راه خداوند، میهمان ضیافت خوان ویژة خداوندند.
2- روزه داران، »الّصائم وفد اهلل« روزه دار میهمان خداوند است.

3- حاجیــان و عمره گــذاران، »الحــاج و المعتمر« وفــد اهلل، حاجي و 
عمره گذار میهمان خداوندند و »خصصته بمعرفتک« و به معرفت خویش 

اختصاصشان دادي.
معرفت، ذات اقدس ربوبي، اوج قله کمال انسان و همة موجودات است.

البته، براي هرکس به اندازة ظرفیتش، که اگر ذّره اي بیش عنایت شود توان 
تحّمل آن نتوان کرد. »و خّر موسي صعقا« حتي اگر موسي ابن عمران کلیم 

خداوند باشد. مدهوش گردد و به روي درافتد.
عالم کامل مرحوم حــاج مالاحمد نراقي در معراج الّســعاده چنین گوید: 

»مروي اســت که یکي از اهل اهلل از بعضي از صّدیقان اســتدعا نمود که از 
خداوند مســئلت نماید که ذّره اي از معرفت خود را به او عطا فرماید. چون 
او این مسئلت نمود، دفعتاً عقل او حیران و دل او واله و سرگردان گشته سر 
به کوه ها و بیابان ها نهاده، دیوانه وار در صحراها و کوه ها مي گشــت و هفت 
شبانه روز در مقامي که نه او از چیزي منتفع شــد و نه چیزي از او. پس آن 
صّدیق از خداوند ســؤال نمود که قدري از آن ذره معرفــت را که به او عطا 
نموده کم کند، به او وحي شد که در این وقت صد هزار بنده چیزي از محبت 
ما را مسئلت نمودند، ما یک ذره معرفت خود را میان ایشان قسمت نمودیم، 
و هر یک را یک جزوي از صدهزار جزو و یک ذره معرفت دادیم و به این بنده 

نیز عطا فرمودیم، به این حال شد.
پس آن صّدیق عرض کرد »سبحانک سبحانک« آنچه را به او عطا کرده اي 
کم کن. پس خداوند آن جزو معرفت را به هزار قسم تقسیم کرد و یک قسم 
آن را براي او باقي گذارد و بقیه را سلب نمود. در آن وقت مثل یکي از کاملین 

ارباب معرفت گردید.« )معراج السعاده، ص 746(
معرفت قلة بلندي است که هرکس بدان راه یابد به فضائل عظمي راه یافته 
است. رسول خدا)ص( مي فرماید: »لو عرفتم اهلل حق معرفته لزالت بدعاتکم 
الجبال« و نیز مي فرماید: »لو عرفتم اهلل حق معرفته لمشیتم علي البحور و 
لزالت بدعائکم الجبال« اگر معرفت به خداوند بیابید، آن گونه که باید، بر روي 
دریا راه روید و به دعاي شما کوه ها از جاي کنده شوند. )میزان الحکمه، ج6، 

ص 158(
و امام العارفین، امیرالمؤمنین علیه السالم مي فرماید: »المعرفة نور القلب، 

معرفت نور دل است«
رسیدن به محبت خداوند:

1- به تحصیل معرفت اهلل و تقویت آن و مسلط ساختن معرفت آن بر خزانه 
دل اســت »و تحصیل معرفت نیز به مواظبت بر طاعات و عبادات و تضّرع و 

ابتهال به درگاه خداوند متعال حاصل مي شود.«  )معراج السعاده، ص 740(
2- و به دوام ذکر و فکر و مداومت بر یاد خداوند محبت حاصل شود و تقویت 
گردد. »تفکر در عجایب صنع خداوند و غرایب ملــک او و صفات کمالّیه و 

نعوت جاللّیه و جمالّیه«
به صحـرا بنگرم صحـرا ته وینـم 

به دریا بنگرم دریا ته وینم   
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا ته وینم   
)بابا طاهر(

همه عالم صنع حضرت اوست و آثار قدرت و عنایت اوست، در ذره ذرة عالم 
هستي آثار او بیني:

»جلوه گر بي پرده روي او ولي  دید کس را طاقت دیدار نیست«
و آن کس که محبت حضرت او بر جانش ســایه افکند، جز او به هیچ چیز و 

هیچ کس دل نبندد و دلخوش نگردد:
»سایه طوبي و دلجویي حور و لب حوض

                             به هواي سر کوي تو برفت از یادم«
»ترکت لّناس دنیاهم و دینهم 

                      شغال بذکرک یا دیني و دنیایي«
دین و دنیاي مردم را به خودشان واگذاردم و یاد تو مرا از همه آن ها بازداشت 

 ...اي دنیا و دین من
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گزارش

در یک مقطع خاص و از ناحیــه دیدگاه های 
خاصی مطرح می شــود، متوجه می شویم این 
اسالم رحمانی، اســالم رحمانی ای که در نهاد 
اسالم باشد نیســت. در تاریخ اسالم الاقل سه 
رویکرد را درباره مفاهیم اساســی دین مبین 
اسالم می توان گزارش کرد؛ رویکرد جامع نگر، 
به این معنا که برای فهم درست، واقعی و کامل 
قرآن کریم و اسالم باید تمام آموزه های اسالم 
را با هم ببینیم. رویکرد دوم، رویکرد جزءنگر، 
دقیقاً در مقابل رویکرد اول اســت که جزئی از 
آموزه های قرآنی و اســالمی را بزرگ می کند. 
اما رویکرد سوم، رویکرد ابزاری و غرض ورزانه 
است و اساســاً به دنبال فهم آموزه های دینی 
نیست، بلکه به دنبال اســتفاده از کارکردهای 
آموزه های دینی اســت. ما در تاریخ اســالم، 
بیشتر رویکرد جزءنگر را تجربه کرده ایم. تجربه 

جریان اسالم هراسی یا آنتی اسالمیزم در مقابل 
تروریسم تحت عنوان اسالمی که سعی می کند 
مســلمانان را یک خطــر بالقوه  امــروز جهان 
نشــان دهد، موضوعی بود که یاســر هدایتی 
مجری کارشناس جلسه برای شروع بحث به آن 
اشــاره کرد. او در ادامه گفت: »به نظر می رســد 
آنچه را که به عنوان اســالم رحمانــی از آن نام 
می بریم، مولود چهار دهــه اخیر یعنی از انقالب 
1979 ایران عزیز اســت که ما یک نوع از اسالم 
انقالبی و به تعبیر قائد کبیر انقالب، اســالم ناب 
محمدی)ص( را در مقابل اسالم آمریکایی، اسالم 

روادار تسامح و تساهل فرهنگی شاهد هستیم.«
مهدوی زادگان: موضوع اســالم رحمانی به 
فرموده مقام معظــم رهبری، تعبیــر جالب و 
مطلوبی اســت و جزو آموزه هــای اصلی تفکر 
انقالبی اســت. اما از این موضوع که این تعبیر 

پدیدۀ  اسالم رحمانی
گزارش نشست بررسی چگونگی، چرایی و چيستی پدیده اسالم رحمانی 

از  یکی  موضوع  رحمانی،  اسالم 
نشست های کانون اندیشه جوان است که 
چگونگی،  بررسی  به  کارشناسان  آن  در 
رحمانی  اسالم  پدیده  چیستی  و  چرایی 
دکتر  حجت االسالم  آقایان  پرداخته اند. 
اندیشه  گروه  عضو  مهدوی زاده،  داوود 
سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و همچنین دکتر سید جواد میری، 
عضو گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم 
عنوان  به  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی 
کارشناس در این نشست سخنرانی کردند. 
در ادامه، گزارش مهر و ماه را از این نشست 

می خوانید.

سجاد باقرزاده
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رویکرد جامع نگر با انقالب اسالمی اتفاق افتاد؛ 
اّما تجربه رویکرد اّول یا ســوم را هم در اوقات 
خاصی شــاهد بوده ایم.رویکــرد دوم طبیعتاً 
مخالفتی با رویکرد اول نمی تواند داشته باشد، 
اما رویکرد ســوم که رویکرد ابزاری اســت، در 

مقابل این رویکرد جامع نگر شکل گرفته است.
مجری: اســالم رحمانی بر مبنــای لفظی و 
لغوی، جنبه ای از اسالم است که جلوه جمالی 
اسالم و جلوه رحمانیت و رأفت دین است. ولی 
وقتی از اســالم رحمانی به معنای متأخر آن 
صحبت می کنیم، اصطالحی اســت که برخی 
از روشنفکران معاصر و برخی از دگراندیشان از 
آن نام می برند و اسالمی را مدنظر قرار داده اند 
که نگاه جامع نگر را از اسالم سلب کرده و فقط 
توجه به ایــن دارند که این دیــن صرفاً جنبه 
رحمانی دارد و الغیــر. در نتیجه هرآنچه بوي 
خشــونت از آن استشمام شــود، مغایر با این 
اســالم رحمانی اســت. من فکر می کنم این 
نوعی گرته برداری از مسیحیت هم هست. اّما 
دیدگاه جامع نگر در اسالم، چنین قرائتی به ما 

نمی دهد.
میری: بحث اســالم رحمانــی، تئولوژیکال 
نیســت و به معنای دقیق کلمه سیاست محور 
است. کسانی که درباره اسالم رحمانی صحبت 
می کنند، اگر به فقه، منابع قرآني و اسالمی هم 
نظر مي کنند، دغدغه اصلی شــان تئولوژیکال 
نیســت. اما این که چرا رویکــرد جامع نگر با 
انقالب ایران ایجاد شد، به جوهر و ذات زمانی 
برمی گردد کــه در آن زندگی می کنیم. یعنی 
امکانی که تجــدد ایجاد کرده تــا قرائت های 
دیگرگونه ای را هم از اســالم و دیانت داشــته 
باشــیم. در بحث های سیاسی مطرح می شود 
که اســالم رحمانی به عنوان یک الگو در برابر 
الگوهــای دیگر اســت و آن این کــه ما نقش  
مردم را نه در کهکشــان و کون و مکان نسبت 
به خداوند، بلکه نسبت به نهاد جدیدی که در 
ساحت انسانی و یا در ساحت اجتماعی متولد 
شــده، به نام دولت و حکومت و حاکمیت، در 
نظر بگیریم. این جا دو نگاه کالن هست که یکی 
نقش مردم را در مســائل اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی نقــش تزئینی می بینــد و نگاه دیگر 
مردم را در نقش تقنیمی می بیند؛ یعنی آن ها 
فقط در حوزه سیاست شرکت نمی کنند، بلکه 
مشارکت هم می کنند. اسالم رحمانی، انسان 
را محور قرار می دهد؛ یعنی انسان ها می توانند 

انتخاب بکنند و می توانند اختیار داشته باشند. 
امروزه حاکمیت تمامی قدرت را در دست دارد 
و جامعه مدنی باید بیــن حاکمیت و مردم که 
شهروند هستند، سپر باشد و بتواند بازخواست 

و سازماندهی کند. 
مهــدوی زادگان: در رویکــرد جزئی نگــر یــا 
جامع نگــر، نگاه تئوریــک وجــود دارد. اما در 
رویکرد سوم یا رویکرد ابزاری که دقیقاً سیاسی 
اســت، دیگر نمی توان بحث مبانــی کرد؛ زیرا 
مبانی متفاوتی دارد که از مبانی اسالمی نگرفته 
است. این اســالم رحمانی سیاســی و ابزاری، 
اساساً مبانی اش اسالمی نیســت؛ کما این که 
در گفته های آقای دکتر هم نگاه اومانیســتی 
مشهود بود. این اســالم رحمانی همین اسالم 
سیاسی است نه اســالم مکتبی و اسالمی که 
مورد توجه ماســت. االن می بینیم دو دیدگاه، 
بحث اســالم رحمانی را مطــرح کرده اند. در 
رویکرد جامع نگر، که با انقالب اســالمی روی 
کار آمد، اسالم رحمانی هســت. اما االن با یک 
اسالم رحمانی مواجه شــده ایم که به فرمایش 
آقای دکتر، یک اسالم سیاســی است و سوال 
این اســت که این اســالم رحمانی سیاسی در 
کجای این تاریخ توانسته این حرف های قشنگ 
را پیاده کند؟ اســالم جامع نگر کــه با انقالب 
اسالمی وارد صحنه شد، در این 40 سال به همه 
حرف هایش عمل کرده اســت، ممکن است در 
برخی موارد کامل نبوده، اما مسئله نقش مردم 
را نشــان داده و مردم را وارد صحنه کرده است. 
اما از ناحیه همین اســالم رحمانی سیاسی که 
آقای دکتر می فرمایند، بیشتر خشونت دیده ایم 
تا رحمانیت. مثــاًل ترورهــای اول انقالب و یا 
همین جنگ تحمیلی. اصاًل بحث جامعه مدنی 
بحثی است که با انقالب اسالمی شکل گرفت. 
ما نمی بینیم که این اسالم رحمانی سیاسی به 
یکی از رفتارهایش عمل کرده باشد. چه در خود 
انقالب اســالمی و چه پیش از انقالب اسالمی 
کــه بلندگوها و قدرت دستشــان بــود. وقتی 
اسالم رحمانی سیاسی باشد، دیگر ارزش پیدا 
نمی کند، چون اساساً رویکرد ابزاری نمی تواند 
ارزش داشته باشــد؛ چون برای هیچ چیزی جز 

قدرت خودش اصالت قائل نیست.
میری: در ایران، صحنه سیاســی تقریباً به سه 
گروه عمده تقسیم بندی می شود. گروه راست 
اصولگرا، چپ و یک قســمت تــازه وارد مرکز. 
هرکدام از این هــا تعبیری از ســاختار قدرت 

دارند و ســعی می کنند ایدئولوژی یا گفتمانی 
را تولید کنند و بر اساس آن، در صحنه اجتماع 
یارگیری کنند. بــه مدت پنج یا شــش دهه 
است که مسئله و گفتمانی به نام اسالم گرایی 
یا اســالم سیاســی نیز داریم که می توان در 
5 گــروه مختلف تقســیم بندی کــرد و برای 
هرکدام یک فــرد شــاخص را در نظر گرفت؛ 
اســالم گرایی با قرائت فقاهتی، که ســردمدار 
و نماینده آن خود امام خمینی اســت. گروهی 
که به اسالم گرایی یا اسالم سیاسی اقبال دارد، 
ولی یک نگاه لیبرالی بــه آن دارد که مهندس 
بازرگان در این حوزه اســت. یک اسالم گرایی 
که تقریباً با قرائت سوسیالیزمی هم خوانی دارد 
و دکتر شــریعتی را می توانیم در آن نام ببریم. 
یک نگاه دیگر از اســالم گرایی هــم با قرائت 
دموکراســی داریم که در این جا آقای طالقانی 
را قرار می دهیم. یک نگاه دیگر هم نگاه سلفی 
است که تقریباً نمی توان گفت در ایران نماینده 
شــاخصی دارد. هر گروه از این ها، اســالمیت 
را برای خودشــان تعبیر کرده انــد. در صحنه 
سیاســی ایران هم، تقریباً بیشتر گروه ها، غیر 
از نگاه فقاهتی که در بدنــه اصلی خودش نگه 
داشته، تقســیم بندی هایی بین خودشان پیدا 
کرده اند. کســانی که در این بســتر صحبت از 
اسالم رحمانی می کنند، کسانی هستند که در 
مرکز و یا چپ هستند و حس می کنند قاطبه 
مردم، طبقه متوســط رو به باال، به این ها اقبال 
دارند. ولی ســاختارها منابع قدرت در دســت 
جناح راست است. برای همین، مفهومی را ابداع 
کردند به نام اسالم رحمانی. زیرا اگر در ساختار 
فقاهتی صحبــت از لیبرالیســم بکنید، یعنی 
می خواهید آشکارا با قدرت مبارزه کنید. پس 
می گویید ما از اسالم رحمانی صحبت می کنیم 
که در این دیــدگاه یعنی انتخــاب مردم باید 
بیشتر باشد و مشــارکت مردم و جامعه مدنی 
وجود داشــته باشــد. ما بحث را به این صورت 

می بینم و بر اساس حق و باطل نمی بینم.
در بســتر امروز ایران، در ســاحت سیســتم 
سیاســی، عماًل اتفاقی که افتاده این بوده که 
کسانی که خارج از این چارچوب صحبت کنند 
در داخل نظام اصاًل نمی توانند صحبت کنند؛ یا 

باید به آن طرف مرز بروند و یا در حاشیه باشند.
مهدوی زادگان: آقای دکتر گفتند یک رویکرد 
از این پنج رویکرد لیبرال اســت و این رویکرد 
چون نمی تواند مســتقیماً حرفــش را بزند و 

در ایران، صحنه 
سیاسی تقریباً به 
سه گروه عمده 
تقسیم بندی 
می شود. گروه 
راست اصولگرا، 
چپ و یک 
قسمت تازه وارد 
مرکز. هرکدام از 
این ها تعبیری از 
ساختار قدرت 
دارند و سعی 
می کنند

گزارش
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چون با حاکمیت در می افتد، لذا از طریق اسالم 
رحمانی حرف زده اســت. ما هم می گوییم که 
اسالم رحمانی سیاســی مطرح شده، در باطن 
آن، رحمانیتی نیست. من هم بحث حق و باطل 
نکردم و خواســتم یک تحلیل جامعه شناختی 
بدهم. در این تحلیل گفتم این اسالم رحمانی 
واقع نما نیســت و واقعیت را نمی گوید لذا باید 
باطنش را ببینیم. آقای دکتر گفتند این اسالم 
رحمانی در حاکمیت جایی ندارد. مسلم است 
که جایی ندارد و در هیچ حکومت و حاکمیتی 
حتی حاکمیت های مدرن چنیــن قرائتی جا 
ندارد، چون نمی توان روی این برنامه ریزی کرد 

و با آن قرارداد بست و وارد گفتگو شد.
مهدوی زادگان: اســالم رحمانی یک تاکتیک، 
یک پدیده و عمل سیاسی اســت و به اقتضای 
وضعیت های خاص سیاســی و اجتماعی، این 
قرائت را انتخاب کرده اســت. اساساً این تابلوی 
رویکرد لیبرال اســت؛ رویکرد لیبرال در عمل 
سیاســی، یک رفتارهای حداکثری و حداقلی 
دارد. رفتارهــای حداکثری آن وقتــی اتفاق 
می افتد که خــودش در رأس قدرت قرار بگیرد 
و حاکمیت را به دســت آورده باشد؛ آن وقت به 
شدت انحصارطلب است و قرائت های متفاوت 
را نمی پذیرد. نمونه آن را در دوره پهلوی داریم. 
وقتی که این رویکرد لیبــرال از قدرت کنار زده 
می شــود و حاکمیت را از دســت می دهد و در 
حاشــیه قدرت قرار می گیرد، به اجبار رویکرد 
حداقلــی را انتخاب می کند؛ امروزه شــاهدیم 
که این رویکرد حداقلی، در قالب مفهوم اسالم 
رحمانــی مطرح می شــود و اســالم رحمانی 
تاکتیک حداقلی لیبرالیســت اســت؛ وگرنه 
هیچ چیزی از اســالم و رحمانیت در آن دیده 
نمی شــود. کما این که بعد از انقالب اســالمی 
کاماًل این را تجربه کردیم. بنابراین اگر بخواهید 
دنبال محتوای اســالم رحمانی باشید، یعنی 
اســالم رحمانی به نحوی که رویکرد جزءنگر از 
اسالم رحمانی تلقی می کند، چیزی نخواهید 

یافت و محتوا ندارد.
میری: اصــوالً معتقدم هیچ قرائت سیاســی 
از اسالم واقع نما نیســت، بلکه این ها یک نوع 
بازیگری سیاسی معطوف به قدرت است. این جا 
یکی از تاکتیک های جمهوری اسالمی این است 
که ما اسالم رحمانی هستیم و با دیوانه بازی های 
داعش هیچ نســبتی نداریم. وقتی شما بیرون 
از جهان اسالم می روید، کســی شیعه و سنی 

و داعــش و غیرداعش برایش مطرح نیســت و 
می گوید این هم اهلل اکبــر می گوید این هم اهلل 
اکبر می گوید؛ من از کجا بدانم این انسانی است 

و آن یکی غیرانسانی.
بر خــالف آقــای مهــدوی زادگان اتفاقا فکر 
می کنم حاکمیت جمهوری اسالمی نشان داده 
تعریف حاکمیت یک تعریف یک دست نیست 
و مجموعه قرائت ها در ذیل همان نگاه فقاهتی 
است. هم لیبرالی هم سوسیالیستی و دمکراتی و 
گاهی هم بوی سلفی می دهد. اتفاقاً شاید یکی از 
دالیل موفقیت حاکمیت جمهوری اسالمی در 
این چهار دهه، برآیند همه این نگاه ها بوده است.

این که در جهــان رفتارهای خشــونت باری را 
می بینیم مثل طالبان و داعش و ... و بعد اسالم 
رحمانی را مطــرح کنیم، من هــم این را قبول 
دارم، ولی این به معناي اسالم رحمانی سیاسی 
نیست. مگر تا به حال جمهوری اسالمی غیر از 
این اســالم رحمانی را معرفی  کــرده؟ ما و امام 
خمینــی از ابتــدای انقالب اســالمی وحدت 
اســالمی را گفته ایم. مگر تا االن چنین اسالم 
رحمانی راه نینداخته ایــم که راه بیندازیم؟ غیر 
از جمهوری اسالمی در جهان اسالم چه کسی 
این اســالم رحمانی را مطرح کرده اســت؟ اما 
اگر بخواهیم یک نســبت بین اســالم رحمانی 
دومــی که شــما گفتید، بــا اســالم رحمانی 
سیاسی برقرار کنید، این ســؤال پیش می آید 
که چرا همین اســالم رحمانی اول، که توسط 
قدرت های بزرگ از آن حمایت می شــود، علیه 
جریان های خشونت طلب در جهان اسالم، هیچ 
عکس العملی نشان نمی دهد و نوک پیکانش به 
طرف انقالب اسالمی است؟ اگر چنین اسالمی 
باشد، این اســالم رحمانی واقعی نیست؛ اما اگر 
معنــای دوم را می گویید به نظــرم جمهوری 
اســالمی هیچ مخالفتی با این نداشــته و جزو 
طرفداران این نوع اسالم اســت. از سوی دیگر، 
راجع به نگاه از بیرون از جهان اســالم، فعاًل باید 
تکلیفمان را با اســالم رحمانــی لیبرالی که در 
باطن خــودش انحصارطلبــی، اقتدارطلبی و 
خشونت وجود دارد و روی دیگر داعش و اسالم 

خشونت و اسالم هراسی است، روشن کنیم.
میری: اســالم رحمانی در فضای ایران به این 
برمی گردد که مردم باید در ساختار قدرت نقش 
بیشتری داشته باشند و نقششان نه فقط تزئینی 
باشــد و نه حتی شرکت باشــد، بلکه مشارکت 

باشد.

نــگاه فقاهتی توانســته تمام این نگاه هــا را در 
خودش جا دهد و این نشــان از تساهل و تسامح 
فقه دارد. فکــر می کنم این را هــم باید از منظر 
دیگری تعبیر کرد. زمانــی که فقه به عنوان یک 
مسئله نظری تدریس شود، وظایف و کارکردی 
از آن انتظــار مــي رود، ولی وقتــی می خواهد 
کشورداری کند، این جا مسئله پراگماتیزم مطرح 
می شود و این که مصلحت چیست. فکر نمی کنم 
این فقط به قدرت ذاتی مسئله فقه به معنی یک 

چارچوب و پارادایم برگردد.
ما داریم این طور فرض می کنیم که ما در جهان 
نماینده اســالمیم. ولی این بحــث ایدئولوژیک 
اســت. این لفظ که ما به عنوان یک کشور و یک 
سیستم، کجا باید رحمانیت و غضب نشان دهیم، 
بحث را خیلی تقلیل می دهد.کانّه این سیســتم 
یک شخص اســت. در جهان، هر کشوری برای 
خودش یک سری مصالح و منافعی تعریف شده 
دارد و بر اســاس آن، حرکت هایی می کند. عماًل 

سیستم ها نمی توانند رحیم باشند.
در ادامه مجری جلســه به ســخن مقام معظم 
رهبری اشــاره کرد: »وقتی از اســالم رحمانی 
صحبت می شود، به این معنا نیست که ما بیاییم و 
هرچه را که فرهنگ غربی به ما بگوید باور کنیم؛ 

مهدوی زادگان: 
اسالم رحمانی 
یک تاکتیک، 
یک پدیده و 

عمل سیاسی 
است و به اقتضای 

وضعیت های 
خاص سیاسی 

و اجتماعی، این 
قرائت را انتخاب 

کرده است. 
اساساً این تابلوی 

رویکرد لیبرال 
است
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در واقع یک نگاه اقلّی به فرهنگ اسالمی و یک 
نوع غرب مرجع انگاری داشته باشیم.«

میری: ایشان باز هم تقلیل داده اند، کانّه غرب 
یک آدم اســت و به ما می گوید این کار را بکن 
و این کار را نکن. غرب یــک فرهنگ با هزاران 
تفاوت اســت. این چیزی که امروز با آن روبه رو 
هستیم، یک سیستم به نام نظام سرمایه داری 
است و این نظام شــاخصه هایی دارد و ما هم در 
آن شاخصه ها خودمان را تعریف کردیم و اتفاقاً 
ما االن از درون و برون بسیار سرمایه دار شده ایم.

تقریباً می توان گفت ما در حدود 120 سال است 
که می خواهیم یک طرح نو بیندازیم. ولی عماًل 
چیزی از آن ندیده ایم. نهایتاً توانسته ایم قدرت 
سیاســی را در ایران بگیریم و چارچوبی تعریف 
کنیم. یک جاهایی توانسته ایم موفق عمل کنیم؛ 
مثاًل در حوزه ســینما یا در حوزه انسان شناسی 
و فلسفه توانســته ایم حرفی متفاوت در جهان 
بزنیم. ولــی در این که بتوانیــم جامعه کنونی 
خودمان را بــه جامعه مطلوب برســانیم، زیاد 
خوب نبوده ایم. در بین غربی ها آداب، رســوم و 
زبان هاي مختلف وجود دارد و حتی نگاهشــان 
به دین متفاوت است. ولی چیزی که باعث شده 
در جهان اتفاقاتی بیفتد و شــباهت هایی باشد 
این است که نظام ســرمایه داری در تمام جهان 
خودش را دیکته کرده است. اتفاقاً رفتارهای ما 
تا حدودی با رفتارهای کسی که در آمریکا یا در 

انگلیس است خیلی شباهت دارد.

مهدوی زادگان: اگر همین اسالم ناب منظور 
باشد، باید ساحت مبانی و درس های متافیزیکی 
و آموزه های قرآنی را پیش بکشیم و دیگر از آن 
اســالم رحمانی خارج شــده ایم. بنابراین فکر 
می کنم در ایــن بخش ابتدا بایــد تکلیفمان را 
روشن کنیم. اگر پذیرفتیم که این اسالم رحمانی 
سیاسی هست، در باطنش اسالم هم نیست چه 
برسد به این که رحمانی باشد. برای فهم مرزهای 
اسالم رحمانی، باید طبیعتاً وارد کتاب و سنت 

شویم و آموزه های قرآنی را بررسی کنیم.
برای بحث در ســاحت سیاســت و حکومت، 
چاره ای جز فقــه نداریم. یعنی فقــه یک اقدام 
تضمینی و متأخر است. ما در اداره حکومت، به 
نحو فقاهتی می توانیم حکومت کنیم نه به نحو 
اخالقی. این که منشــأ این اخالق کجاست و آیا 
از فقه سرچشمه مي گیرد، بحث دیگري است. 
به هرحال اخــالق نمی تواند بنیاد یک حکومت 
باشد. فرض کنید یک حاکم به اتباع خود بگوید 
خوب اســت که این کار را نکنید. با این حرف ها 
و ادبیــات نمی توان حکومت کــرد؛ باید فقهی 
حکومت کــرد. وقتی بحث از مرزهای اســالم 
رحمانی می شــود، چاره ای جز این نداریم که 
سراغ کتاب و سنت برویم. اما در تجربه حکومت 
اســالمی در ایران، این ذات فقه اسالمی تشیع 
اســت که هیچ وقت به ســمت مصلحت گرایی 
و ابــزاری عمل کردن نمــی رود. دربــاره این 
موضوع هم که ما نماینده اســالم نیستیم، این 

حرف غلط اســت. اســالم نماینده های ذاتی و 
باالصاله ای دارد که در درجــه اول روح مقدس 
پیامبر مقدس عظیم الشان)ص( و بعد معصومین 
)علیهم السالم( هستند. اّما در کنار این ها، اسالم 
نماینده های بالواسطه اش را به نحو کلی معرفی 

کرده است و در قرآن کریم نشانه هایی دارد.
میری: سیســتم حکومتــی نمی تواند نماینده 
اسالم باشــد. وقتی در داخل سیستم حکومتی 
قرار می گیریــم، منافع و مصالــح آن مملکت و 
مسائل ژئوپولیتیکی مطرح است. هر کسی اقوال 
پیامبر)ص( را می خواند و تعبیــری از آن دارد. 
در عربســتان هم می گویند ما کاّل لُب مطلب را 
فهمیده ایم، اّما واقعیت امر این است که مسائل 
وقتی وارد سیستم حکومتی می شود، بحث های 
دیگری مطرح می شــود. کاری که آدم می تواند 
از حکومت بخواهد این است که حکومت بتواند 
امنیت و رفاه فراهم کنــد و بیکاری را حل کند و 
بتواند در وضعیت پیچیده موجود ایران و جهان، 
ما را به ساحل امن تری برساند. بقیه کارها را باید 
بگذارد تا علما و عرفا و فیلسوفان و دانشمندان و 

اهل تحقیق دنبالش بروند.
مهــدوی زادگان: اگر معتقد باشــید که هیچ 
موردی نیســت که بخواهد الهی فکر کند و واقعاً 
بخواهد به مردم فکر کند، چه ســودي دارد که 
بخواهم از آن دفاع کنم؟ اّما یک تفاوت اصلی بین 
اسالم رحمانی انقالبی و اسالم رحمانی لیبرالی 
وجود دارد و آن مسئله حکومت دینی و حکومت 
اسالمی اســت. اســالم رحمانی انقالبی، قائل و 
معتقد به این حکومت اســت و معتقد است که 
بسیاری از مشکالت، خشونت ها و انحصارطلبی ها 
از همین حکومت ها ناشی می شــود و از این که 
حکومت دینی بر پا نیســت. این را در غرب هم 
شاهد بودیم که از وقتی به صورت آشکار و محض 
گفته شد دین حکومت ندارد و حکومت نمی تواند 
ماهیت قدسی داشته باشــد، در این 200 سال 
اخیر ظلمی که در حق بشریت شده، هزاران برابر 
افزایش یافته اســت. این قرائت کاماًل ضد بشری 
است؛ بنابراین در اسالم رحمانِی انقالبی، حکومت 
یکی از بحث های اصلی  است و معتقدیم تا مسئله 
فساد حکومت حل نشود، بشریت در امان نیست. 
اسالم رحمانی انقالبی، در این چهار دهه، اگرچه 
کاستی ها و نواقصی داشته، ولی صداقت خودش را 
نشان داده است؛ بر خالف اسالم رحمانِی سیاسی 
که ما تا به حال هیچ نشــانی از رحمانیت؛ نه در 

سیره و نه در عمل شاهد نبوده ایم.

 اسالم رحمانی 
در فضای ایران 

به این برمی گردد 
که مردم باید در 

ساختار قدرت 
نقش بیشتری 

داشته باشند و 
نقششان نه فقط 

تزئینی باشد و 
نه حتی شرکت 

باشد، بلکه 
مشارکت باشد

گزارش



پایداری

اسالم؛
 منادی صلح مقدس

زبان و ادبیات شهادت
شهدای مدافع حرم از شهدای

 دفاع مقدس مظلوم ترند
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مقاله

آنچه در این نوشتار می آید اندکی از تعالیم 
گستردگی  بیان  است.  اسالم  صلح طلبانه 
قالب  در  مسئله،  این  در  اسالمی  تعالیم 
این وصف، گمان  با  نمی گنجد.  مقاله  یک 
اندیشمندان  برای  اندازه  همین  می کنیم 
منصف کافی باشد تا به صلح دوستی دین 

اسالم اعتقاد پیدا کنند.
جنگ و صلح و پیامدهای آن ها، دو تجربه  
آنچه  است.  بشری  جوامع  همزاد  و  کهن 
تاکنون واقع شده، متأخر بودن صلح است. 
صلح ها همواره در پی وقوع جنگ ها اتفاق 
افتاده اند. به امید تحقق صلحی جهانی که 
از پی هیچ جنگ و هراس از وقوع جنگی، 

شكل نگرفته باشد.

دین چیست؟
باید در ابتدای ســخن، مقصود خــود را از دین 
روشــن كنم. امروزه از دین، تجربه معنوی بشر 
اراده می شود. هرگونه تجربه مستقل این  سویی 
بشر از امر قدسی و باریتعالی را دین می نامند. این 
معنا از دین ابهام برانگیز است و مقصود ما از دین، 
چنین نیســت. بلكه مراد از دین، هرگونه سخن 
قدسی آن سویی اســت. آغازگر ارتباط در چنین 
دینی خداوند سبحان است. اوست كه با فرستادن 
مردانی پاك  سرشت، انســان ها را به سوی خود 
فرامی خواند. در چنین دینی است كه »رسوالن« 
معنا و مفهوم پیدا می كنند. »رسول« كسی است 
كه از آن سو برای مردم پیغام می آورد و آن پیغام، 
چیزی جز دعوت انســان ها به پرستش خداوند 
یگانه و رستگاری ابدی نیســت. چنین دینی را 
»دین وحیانی« می نامند. در مقابل »دین بشری« 

كه حامل وحی نیســت و دعوت گر آن را رسول 
نمی نامند، بلكه ممكن اســت او را »ســالك« 
بنامند. ادیان وحیانی، شــامل تمامــی ادیان 
ابراهیمی، مانند یهود، نصارا و اسالم است. البته 
مراد از دین وحیاني در این نوشتار مشخصاً دین 
مبین اســالم، دین آخرین رسول الهی، محمد 

مصطفی، خاتم االنبیا)ص( است.
صلح چیست؟

مقصود از صلح مطلوب در این نوشــتار، صلح 
مسبوق به جنگ یا صلح سابق بر جنگ نیست. 
مفهوم صلح مطلــوب را از چرخه جنگـ  صلح 
استخراج نمی كنیم. در چنین چرخه  مفهومی، 
از پی هر جنگی انتظار صلحی هست و از پی هر 
صلحی، انتظار جنگــی. چنین صلحی، ناپایدار 
و متزلزل اســت. در صلح متزلــزل، دو طرف 
متخاصم در حالت آماده باش برای وقوع جنگ 
جدیدند. صلح حقیقی، نه برآمده از جنگی است 
و نه به جنگی ختم می شــود. چنین صلحی را 

می توان »صلح مقدس« نامید. 
قرآن كریم به مثابه ســخن خداوند ســبحان 
و ســیره  رسول خدا)ص( و جانشــینان بر حق 
ایشــان)ع( به عنوان پیروان خالص و راستین 
تعالیم قرآن كریم، برای درك صلح طلبی اسالم 
حجت و دلیل اســت. اینــان اصیل ترین منبع 
درك دینی اند. هر منبــع ادراكی، اگر به این دو 
منبع بازگشت نكند مشروعیت ندارد و نمی توان 

ادراك حاصل از آن منبع را دینی تلقی كرد.
صلح و خیرخواهی در قرآن

آیات قرآنی فراوانــی را می توان ذكر كرد كه در 
آن ها مسلمانان به صلح و دوستی و نفی نزاع و 

خشونت دعوت شده اند:

اسالم؛ منادی صلح مقدس
حجت االسالم والمسلمین دکتر داوود مهدوی زادگان
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اشاره ای به صلح در قرآن و سیره پیامبر)ص(

دین صلح
قرآن كریم، دین اســالم را دین صلح، آرامش و 
سالمتی معرفی می كند. اســالم، آیین زندگی 
مسالمت آمیز و دوستی با دیگران است. از این  رو، 
از همه اهل ایمان خواســته است كه »به اسالم 
داخل شوید تا همگان به سالمت و صلح زندگانی 

كنید.« )بقره/208(
قــرآن كریــم، خطاب به رســول خــدا)ص( 
می فرماید: »اگر دشــمنان به تــو روی آوردند 
و درخواســت صلح و ســازش كردنــد، پذیرا 
باش و با این درخواســت موافقت كن و هرگز از 
این كه ممكن اســت نیرنگ و خدعه ای در این 
درخواست باشد نگران نباش، زیرا تو با توكل به 
خدا چنین تصمیمی را گرفته ای؛ و چون خداوند 
شــنوا و داناســت؛ هرگز نخواهد گذاشــت كه 

دشمنان به تو صدمه ای برسانند.« )انفال/61(
قرآن كریم به این نكته اساســی اشــاره دارد: 
»افتراق و جدایی راه راست؛ یعنی راه خدا از راه 
گمراهی و انحراف، آن چنان آشكار و روشن است 
كه هر انسان آزاداندیشی با كمی تأمل و ادراك 
صادقانه به آن پی می بــرد. بنابراین، دین خدا 
برای ایمان آوردن مردم به خــدا هیچ نیازی به 

اجبار ندارد.« )بقره/256(
اگر تمامی مردم به خدا ایمــان نیاوردند، جای 
نگرانی نیست و رسول خدا)ص( هم نباید از عدم 
ایمان همگانی ناراحت و دلگیر باشــد. بر رسول 
خدا)ص( هیچ الزامی نیست كه مردم را به اجبار 
مؤمن به خدا ســازد. خداوند ســبحان، ایمان 
اجباری را نمی خواهد؛ پس برای گرایش مردم 
به ایمان به خدا هیچ ضرورتی به خشونت و اجبار 
نیست. قرآن كریم برای رسول خدا)ص( چنین 
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استدالل می كند: »اگر خداوند می خواست كه 
همه بندگانش به او ایمان آورند؛ قادر به این عمل 

بود.« )یونس/99(
تبلیغ مشفقانه

خداوند سبحان، هرگز از رسول خود نمی خواهد 
كه برای دعوت مردم به خدا از ساز و برگ نظامی 
و روش هاي خشونت آمیز اســتفاده كند. وقتی 
دعوت الهی رسوالن حق است، هیچ نیازی به این 
امور نیست. اعمال دیكتاتورمنشانه و زورگویانه از 
كسانی سر می زند كه دعوت ناحق دارند. خداوند 
سبحان از رســول مكرمش)ص( می خواهد كه 
دعوتش را به ســه چیز تجهیز نماید: حكمت، 
موعظه  حسنه و مجادله  احسن. یقیناً هیچ انسان 
منصفی، تاكنون نگفته اســت كه این سه امر از 
ابزارهای جنگی و خشونت آمیز به شمار می آید. 

)نحل /125(
قرآن كریم به این نكته اساســی اشاره دارد كه 
امر الهی بر دعوت مردم به زبان مســالمت آمیز، 
به رسول مكرم اســالم)ص( اختصاص ندارد و 
تمامی انبیاي الهی به همین روش مأمور بوده اند. 
چنان كــه دربــاره حضرت موســی)ع( چنین 
ســفارش شــده كه: »به هنگام دعوت فرعون 
طغیان گر، با زبان و سخن نرم با او روبه رو شوید و 
در گفتگو با فرعون از تندی و خشونت خودداری 
كنید. چه، اگر قرار باشد فرعون خدا را به یاد آورد 
و ترس از خدا در او پدید آید؛ جز با ســخن نرم 
پذیرایی ندارد، بلكه چه بسا فرعون برابر سخن 
درشت و تند بر عصیان و طغیان گری خود اصرار 
بورزد و همین امر را بهانه ای برای عدم ایمان به 

خدای موسی)ع( ذكر كند.« )طه /43-44(
موســی)ع( هم به هنگام اجابــت فرمان خدا، 
هرگز از خداوند ســبحان نخواســت كه او را به 
ابزارآالت نظامی تجهیز نماید. او حتی از خداوند 
نمی خواهــد كه بار ســنگین رســالت را كمی 
ســبك گرداند تا قادر به انجام آن باشد. بلكه از 
خدا می خواهد كه به او آن چنان ظرفیت و سعة 
وجودی اعطا كنــد تا از عهده  انجــام آن برآید. 
»پس، موســی از خداوند متعال خواســت به او 
شرح صدر و بردباری به همراه زبانی رسا و گویا 
ـ آن چنان  كه هر كس سخن او را شنیده آن را به 

خوبی درك كندـ  اعطاء نماید.« )طه/24-28(
خوی جنگ طلبی و رفتار خشونت آمیز مربوط به 
افراد مستكبر است. شخصیت مستكبر است كه 
خود را بر دیگــران ارَجح و قدرتمند می داند و بر 
خود مجاز می داند كه هرگونه رفتار ظالمانه ای 

خداوند سبحان، هرگز از رسول خود نمی خواهد كه برای دعوت مردم به خدا از ساز و برگ 
نظامی و روش هاي خشونت آمیز استفاده كند. وقتی دعوت الهی رسوالن حق است، هیچ 

نیازی به این امور نیست

خوی جنگ طلبی 
و رفتار 

خشونت آمیز 
مربوط به افراد 
مستكبر است. 

شخصیت مستكبر 
است که خود 
را بر دیگران 

ارَجح و قدرتمند 
می داند و بر خود 
مجاز می داند که 

هرگونه رفتار 
ظالمانه ای نسبت 

به زیردستان 
انجام دهد
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مقاله

نســبت به زیردســتان انجام دهد. قرآن كریم 
توضیــح می دهد كه هرگز چنیــن خصلتی در 
بندگان خاص خداوند وجود نــدارد. آنان اهل 
اســتكبار و ِكْبرورزیــدن به دیگران نیســتند. 
بندگان مخلص خدای رحمان بــر روی زمین 
خاشع و فروتن هستند، حتی اگر افراد جاهل با 
رفتار زشت و ناپسند، آنان را مخاطب قرار دهند، 
با خشــونت و تندی به آن ها پاسخ نمی دهند، 
بلكه پاســخ ســالم عاری از هرگونه لغو و گناه 
می دهند و با بی اعتنایی توأم با بزرگواری از كنار 
جاهالن می گذرند. به عبارت دیگر، مؤمنان برابر 
رفتار زشــت و زورگویانه افراد جاهل و متكبر، 
ســعی می كنند همواره جانب صبر و تحمل و 

خویشتن داری را رعایت كنند. )فرقان/63( 
وفای به عهد

قرآن كریم نســبت بــه حرمت و پاسداشــت 
پیمان های ترك مخاصمه ای كه با غیر مسلمانان 
بسته شده اســت، به رســول خدا)ص( تأكید 
می كند. ضــرورت وفاداری به عهــد و پیمان تا 
آن جاســت كه بر یاری رســاندن بر مسلمانان 

غیر مهاجر ترجیــح دارد. قرآن كریم خطاب به 
رسول خدا)ص( می فرماید كه برابر مسلمانانی 
كه از مكه به مدینه مهاجرت نكردند، هیچ گونه 
مســئولیت و تعهــدی، مگر به هنــگام یاری 
خواســتن آن ها برای حفظ دین شــان نداری؛ 
لیكن همین استثناء مشــروط به موردی است 
كه دشمنان مســلمانان غیرمهاجر با شما عهد 
و پیمان ترك مخاصمه ای نبســته باشــند. در 
این مــورد وفای به پیمان بر یاری رســاندن به 

مسلمانان غیرمهاجر ترجیح دارد. )انفال/72(
قرآن كریم از قانونی كلی و حتمی درباره  تخاصم 
میان گروه های مؤمن، خبر می دهد. بر اســاس 
این قانــون الهی، هرگز نباید میــان گروه های 
مسلمان و مؤمن منازعه و جنگی اتفاق افتد. اگر 
چنین نزاعی به  وقوع پیوست، دیگر مسلمانان 
نمی توانند با بی اعتنایــی از آن بگذرند و خود را 
در رفع منازعه و ایجاد صلــح میان آن دو گروه 
مسلمان، غیرمســئول بدانند، بلكه باید هر دو 
گروه متخاصــم را به برقراری صلح و دوســتی 
متقاعد كنند. پــس، اگر یكــی از آن دو گروه 
سركشــی و ظلم كند و حاضر به برقراری صلح 
نباشد باید با آن جنگید تا صلح واقع شود، البته 

این صلح باید بر اساس عدل و قسط انجام شود. 
یعنی چنین نیست كه صلح بدون شناخته شدن 
ظالم و تجاوز یكی از دو طرف متخاصم و اجرای 
احكام الهی درباره آن؛ مقصود باشد. )حجرات/9(
در پی دعوت رســول خدا)ص( از مســیحیان 
نجرانـ   از ســرزمین های معروف كنار دریای 
ســرخ در حجاز و یمنـ  به اســالم، گروهی به 
نمایندگی از مردم آن سرزمین وارد مدینه شدند 
تا با دالیل نبوت رســول اهلل)ص( از نزدیك آشنا 
شــوند. مذاكرات متعدد میان آنان و مسلمانان 
واقع شد، ولی نمایندگان مسیحی قانع نشدند و 
بر عقیده  خود اصرار ورزیدند. پس، فرشته وحی 
بر رسول خدا)ص( آیه  شریفه دعوت به مباهله را 
نازل كرد. )آل عمران/67( هیئت نجران در روز 
مباهله دیدند كه پیامبر خدا)ص( فقط با علی)ع( 
و فاطمه)س( و حســن و حســین)ع(ـ  داماد 
و دخترش و دو فرزندشــانـ  آمده اســت. آنان 
احســاس كردند كه با دعای پیامبر)ص( هالك 
خواهند شد. چون رســول خدا)ص( با نزدیكان 

خاص خود وارد میدان مباهله شدند.
واقعه مباهله یكی از نشانه های بارز صلح دوستی 
اســالم اســت. رســول خدا)ص(، نه از قدرت 
مســلمانان و نه از هرگونه ابزار زور و اجبار برای 
متقاعد كردن هیئت مســیحی استفاده نكرد، 
بلكه به آنــان فهماند كه بــرای اثبات حقانیت 
عقاید دینــی خویش به خدای واحــد رو آورده 
از او بخواهید كــه لعنت و نفرینــش را بر گروه 
دروغگویان جــاری كند. در ایــن صورت، چه 

نیازی به دست بردن به سالح شمشیر است.
صلح با غیرمسلمانان

حضرت محمد)ص( پــس از هجــرت از مكه 
به مدینه، حكومت اســالمی خود را تأســیس 
كرد. ایشان در تعامل با قبایل همسایه به شیوه  
حكومت هــای صلح طلب عمــل كردند؛ یعنی 
تالش كردند با قبایل مجاور مدینه پیمان صلح 
و دوستی برقرار كنند. رسول خدا)ص( مادامی 
كه طرف مقابل بر عهــد و پیمان خود باقی بود، 
هرگز دست به پیمان شكنی نزدند. قرآن كریم 
وفای به عهد و پیمان را خصلت مؤمنان معرفی 

كرده است. )رعد/20( 
یهودیان قبیله  بنی قریظه از جمله قبایلی بودند 
كه با رســول اهلل)ص(، پیمان صلح و ســازش 
برقرار كرده بودند. رسول خدا)ص( تا وقتی كه 
آنان بر پیمان خود وفادار مانده بودند؛ به پیمان 
خود عمل كردند، اما وقتی در جنگ خندق كه 
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صلح 
حدیبیه 
فرصت 

مناسبي 
برای رسول 

خدا )ص( 
پیش آورد تا 

با آسودگی 
نسبی از 
دشمنی 
اعراب، 
دعوت 

الهی خود 
را به فراتر 
از مرزهای 

جزیرةالعرب 
توسعه دهد

 رســول خدا)ص( مادامی كه طرف مقابل بر عهد و پیمان خود باقی بود، 
هرگز دست به پیمان شــكنی نزدند. قرآن كریم وفای به عهد و پیمان را 

خصلت مؤمنان معرفی كرده است

سپاه مشــركین مكه، مدینه را محاصره كرد، 
بنی قریظه پیمان شــكنی كردند و با دشمنان 
رســول اهلل)ص( همــكاری كردنــد، حضرت 
رســول)ص( به امر خدا بنی قریظه را به دلیل 

پیمان شكنی شان سخت مجازات فرمودند. 
صلح دوراندیشانه

معروف ترین صلح در سیره  سیاسی رسول مكرم 
اسالم)ص( »صلح حدیبیه« است. این پیمان، 
علی رغم مخالفت برخي از صحابه رسول)ص(، 
میان ایشان و قبیله قریش كه حاكم بر شهر مكه 

بودند، برقرار شد.
رســول اكرم)ص( به قصد حج عازم مكه شدند 
نه به قصد جنگ و از مسلمانان خواستند بدون 
ســالح جنگي )غیر از سالح ســفر( با او همراه 
شوند و این دلیل بزرگي اســت كه در آن سفر 
نیت محاربه نداشته است. وقتی مشركان قریش 
از عزیمت رسول خدا)ص( به مكه باخبر شدند، 
برای جلوگیری از این سفر به تكاپو افتادند. آنان 
از این نگران بودند كه قوم عرب بگوید: محمد به 
زور وارد مكه شــد. چنین سرزنشی برای سران 
قریش به رهبری ابوســفیان، شكستی بزرگ 
بود. پس نماینده ای بنام »ُســَهیل  بن َعمرو« 
را به سوی رسول خدا)ص( فرستادند تا ضمن 
برقراری صلح، آن حضرت را از این سفر منصرف 
كند و مقرر شود در ســال بعد مراسم حج را به 
جا آورند. رســول خدا)ص( برای آن كه نشــان 
دهند قصد هیچ گونــه زور و اجباری را ندارند با 
بســتن قرارداد صلح موافقت فرمودند. نماینده  
قریش به هنگام نــگارش صلح نامــه مكرراً به 
رسول خدا)ص( گستاخی كرد ولی آن حضرت 
خویشتن داری كرد. رســول خدا)ص( تا وقتی 
كه قریش پیمان شــكنی نكرده بود، به عهدی 
كه با قریش بســته بود، وفادار ماند و طبق مفاد 

صلح نامه فردي از قریش را كه به مدینه پناهنده  
می شد را در آن مدت نپذیرفت.1

صلح حدیبیه فرصت مناسبي برای رسول خدا 
)ص( پیش آورد تا با آسودگی نسبی از دشمنی 
اعراب، دعوت الهی خود را بــه فراتر از مرزهای 
جزیرةالعــرب توســعه دهد. از این رو، رســول 
خــدا)ص( در فكر دعوت پادشــاهان مجاور به 
اسالم بود. ایشــان دعوتش را همچون گذشته 
بدون ارعــاب و زور، بلكه با زبانی نــرم و  توأم با 

احترام به طرف مقابل انجام داد. 
صلح طلبی در سیره امام علی)ع(

امیرمؤمنان، علی)ع(ـ  كه رســول خدا )ص( او 
را به هنگام بازگشــت از آخرین حج خویش، در 
منطقه ای بنام غدیر خم، به عنوان جانشــین و 
وصی خود معرفی كرده بودـ  در برابر غصب حق 
والیت سكوت كرد و هرگز برای تصاحب قدرت 
دست به شمشــیر نبرد. او به قصد حفظ نظام 
اسالمی و برقراری صلح و آرامش میان مسلمانان 
با غاصبان خالفت درگیر نشد. حضرت وصی)ع( 
در خطبه معروف شقشــقیه، پس از بیان غصب 
خالفت می فرماید: »پس از ارزیابی درست، صبر 
و بردباری را خردمندانه دیدم. پس صبر كردم در 
حالی كه گویا خار در چشم و استخوان در گلوی 

من مانده بود.«
حضرت علی)ع(، بیست و پنج سال بعد از رحلت 
رسول اهلل)ص( با دعوت مردم به پذیرش خالفت 
روبه رو شدند. ایشــان این دعوت را پس زد ولی 
مجبور به پذیرش آن شــد و قریب به پنج سال 
بر مردم حكومت كرد. حضرت علی)ع( همواره 
در پی برقراری صلح و آرامش میان مســلمانان 
و اجرای شــریعت اســالمی بود. با این وصف، 
معاندین ســه جنــگ تاریخی جمــل، صفین 
و نهروان را بر او تحمیل كردند. پیش از شــروع 

جنگ صفیــن، دو لشــكر امیرالمؤمنین)ع( و 
معاویه تا چندماه مقابل هــم صف آرایی كردند. 
برخی از ســربازان سســت ایمان كوفه شایعه 
كردند كــه علی)ع( از آغاز جنــگ واهمه دارد و 
برخی دیگر گفتند امیرالمؤمنین در مشروعیت 
جنگ با سپاه شام تردید دارد. علی)ع( در پاسخ 
به این شــایعات، ســابقه دالوری و عدم ترس از 
مرگ را یادآور شــده، دلیل تعلل در آغاز جنگ 
را چنین توضیح می دهــد: »این كه می گویید، 
خویشتن داری از ترس مرگ است، به خدا سوگند 
باكی ندارم كه من به سوی مرگ روم یا مرگ به 
ســوی من آید و اگر تصور می كنید در جنگ با 
شامیان تردید دارم، به خدا سوگند هر روزی كه 
جنگ را به تأخیر می اندازم برای آن است كه آرزو 
دارم عده ای از آن ها به ما ملحق و هدایت شــوند 
و در البالی تاریكی ها، نور مرا نگریسته به سوی 
من بشــتابند، كه این برای من از كشتار آنان در 
راه گمراهی بهتر اســت، گرچــه در این صورت 
نیز به جرم گناهانشان گرفتار می شوند.« )نهج 
البالغه/خ54(. امیرمؤمنان)ع( مالك اشتر را به 
فرمانداری مصر منصــوب می نماید و به  هنگام 
روانه كردن به محل مأموریــت، نامه ای برای او 
می نویسد كه در آن آیین ملك داری را توضیح 
می دهد. این نامه به »عهد نامه مالك اشــتر« 
معروف شده اســت. علی)ع( در فرازی از گفتار 
مباركشــان درباره نحوه تعامل با دشــمنان، 
توصیه می كند كه اگر از طرف دشمن پیشنهاد 
صلح شــد، آن را رد مكن، زیرا در اجرای صلح 
خشــنودی خدا، آســایش رزمندگان، آرامش 
فكری و امنیت بــرای مملكت تأمین می گردد. 
در ادامه نامه بر وفای به پیمــان و این كه هیچ 
واجبی باالتــر از وفای به عهد نیســت، تأكید 
می كند: »حــال اگر پیمانی بین تو و دشــمن 
منعقد گردید، یا او را در پناه خود دیدی، به عهد 
خویش وفادار باش و بر آنچــه بر عهده گرفتی 
امانت دار باش و جان خود را ســپر پیمان خود 
گردان، زیرا هیچ یــك از واجبات الهی همانند 
وفای به عهد نیست، كه همه مردم جهان با تمام 
اختالفاتی كه در افــكار و تمایالت دارند، در آن 
اتفاق نظر داشته باشند. پس هرگز پیمان شكن 
مباش و در عهد خود خیانت مكن، و دشمن را 
فریب مده، زیرا كســی جز نادان بدكار، بر خدا 

گستاخی روا نمی دارد« )نهج البالغه/نامه 53(
1 . تاریخ پیامبر اســالم، محمد ابراهیم آیتی، 

 .378 ص
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یادداشت

بزرگ اندیشــی و خطرپذیری، همــزاد و همتراز یكدیگرند. نمی شــود 
محافظه كارانه و زبونانه از سایه خویش هم ترســید، اما هواها و خیاالت 
بزرگ اندیشانه در سر پروراند! آن كس كه جرأت رویارویی با »درد« را ندارد، 
هیچ وقت به درمان درستي نمي رســد. آن هایی كه دردها و چالش های 
جانكاه جامعه و جهــان را، فقط از راه توجیه گری های نعل و میخ از ســر 
می گذرانند، به هیچ روی اقدامی ریشه دار، اثرگذار و موضع گیری ای شفاف 
و روشنگرانه ندارند. اینان جنبندگان و جانوران بی خاصیتي بیش نیستند 

كه جز به درد نشخوار خواری نمی خورند.
اما شــهیدان را، در این میان حال و هوا و تصویر و تصور دیگری  اســت. 
شهیدان راســتین، همان هایی اند كه نه تنها به درســتی و از سر تدبیر، 
مي توانند از عهدة مدیریت زندگی خویشــتن برآیند، بلكه مرگ ســرخ 
خویش را نیز چنان مدیریت و مهندســی می كنند كه بــه درد زندگی 
ســیاه دیگران هم بخورد... كه یعنی شــهادت نه تنها مرگ نیست، بلكه 

زندگی آفرینی، رهایی سازی و احیاگری هم هست.
یك مرگ آگاهانــه و تحول آفرینـ  كه با طرح، تصمیــم، برنامه ریزی و 
حركتی هدفمند همراه باشدـ  بسیار زیبنده تر، تاثیرگذارتر و بالنده تر از آن 
زندگی ای است كه در باتالق روزمرگی ها، سردرگمی ها، ندانم كاری ها و 
واماندگی ها، دست و پا در گل و ذهن و زبان در زنجیر، گیر كرده و در اسارت 

باقی مانده است.

امام علی)ع( در تعریفی جهانشمول، مرگ و زندگی را چنان تصویر و ترسیم 
می كند كه برای تــازه كردن ذهنیت و نگرش خلق خــداـ  در جای جای 

جغرافیای جهان و تاریخـ  راهكار داشته باشد.
»الموت فی حیاتكم مقهورین و الحیاة فی موتكم قاهرین« )نهج البالغه/ 

خطبه 51(
مرگ در همین زندگی مغلوب و زیر پا نهادة شماســت و زندگی در همان 

مرگ غالب و پیروزمندانه تان!
تا وقتی كه دیگران / به جای تو فال می زنند/ تا وقتی كه دیگران / به جای تو 

بال می زنند / تو هیچ وقت برنده نخواهی شد / تو هیچ  وقت پرنده نخواهی شد!
تعریف تازه ای دست و پا كن / تصمیم تازه ای بگیر / وگرنه تعریف دیگران /ـ  

تصمیم دیگرانـ  / همة بود و نبودت را، خواهد گرفت ! ...
تصمیم تازه ای بگیر / تعریف تازه ای دست و پا كن / وگرنه تعریف دیگران / 

كه كم هم نیست / هر روز / تحریف تازه ای ست...
زبان و ادبیات شهادتـ  كه اوج  آن، در الهیات و جهان بینی عاشورا به چشم 
می خوردـ  همان روح و روحیة آزادگی اســت كه اگر در پیكره و ساختار 
آزادی دنیا دمیده می شد، جهان آدمیان به راحتی و به همین سادگی، رنگ 
آرامش و آسایش مي دید و از شر تردید، تكرار و تقالهای باتالقی، رها مي شد 
و از چنگ و چنگال و تنگنای هرگونه زندگانی سیاه و سگی، در امان مي ماند.

... و این نیز البته گفتنی است كه: شــهادت، هرگز به معنای جنگ طلبی 
نیست؛ بلكه با جنگ ها، جدل ها و جنجال گری ها، به مقابله برخاستن است.

اگر ریشة جنگ ها و استكبارها را بخواهیم و واكاوی كنیم، به چیزی غیر از 
ترس، زبونی، حقارت و كوچك اندیشی ها نخواهیم رسید. ترس، ریشه در 

جهل، و جنگ ریشه در ترس دارد. این ترسوها هستند كه می جنگند!
استكبار، تمامیت خواهی و جز خویشــتن همه را كوچك دیدن، كوچك 
كردن، حذف كردن و از ســر راه برداشتن است. و شــهادت، در میانة این 
میدان، با اســتكبار و جنگ افروزی ها، بي پروا و بي هیچ واهمه و تردیدی 
به مقابله برخاســتن و اقدام كردن... زبان و ادبیات شهادت، زبان و ادبیات 
استكبارزدایی و جنگ ستیزی است. اندیشه الهی و سلوك سیاسی مرگ 

سرخ، شفاف ترین و روشنگرانه ترین بازتعریف زندگی است؛
»افبالموت تخوفنی؟ لَســُت أخاف الموت... و هل تقدرون علی اكثر من 
قتلی؟! مرحبا بالقتل فی سبیل ا...« )امام حسین)ع(، خطاب به فرمانده سپاه 

دشمن(
مرا از مرگ می ترسانی؟! من كه از مرگ پروایی ندارم. و مگر بیشتر از كشتن 

 !من بر كار دیگری هم قادرید؟

زبان و ادبیات شهادت

ابوالقاسم حسینجانی
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آنچه در کتب تاریخی آمده این است که جنگ اصلی از شهریور 
1359 شروع شد که دولت عراق از زمین، آسمان و دریا حمله کرد 
و بخش  های زیادی از 5 استان ایران را اشغال کرد و بیش از 5 
میلیون و 200 هزار نفر آواره شدند. اما ذکر این نكته الزم است که 
قبل از این جنگ، جنگ دیگری نیز وجود داشت که می توان آن را 
»جنگ ماقبل جنگ« نامید. این جنگ که در حدود دو سال و نیم 
)از بهمن 1357 تا شهریور 1359( بین ایران و عراق وجود داشت، 
یک جنگ سیاسی بود که اگر آن جنگ دوم به وجود نمی آمد، 
خود همین جنگ اول، یک منازعه جدی و از جمله بزرگ ترین 

100 سال  عراق طی  و  ایران  بین  حوادث 
ماقبل  »جنگ  می شد.  محسوب  اخیر 
تاریخ  بزرگ در  از جمله حوادث  جنگ« 
با  رابطه  در  متأسفانه  که  ماست  کشور 
به آن توجه  دوران جنگ تحمیلی کمتر 

می شود.

تبعید امام )ره( از عراق به پاریس
حضرت امــام )ره( بعد از حــوادث 15 خرداد 
1342 ابتدا به تركیه و ســپس به عراق تبعید 
شــدند كه در آن جا نیز نوعی كنترل امنیتی و 
سیاسی توســط حكومت بغداد بر فعالیت هاي 

امام وجود داشــت. دولت عراق برای این كه به رژیم شــاه در مسائل مرزی 
فشار بیاورد، تا حدی به انقالبیون اجازه می داد كه به نجف و كربال رفت وآمد 
كنند و با امام تماس داشته باشند و حتی شبكه ای رادیویی را نیز در اختیار 

انقالبیونی كه طرفدار امام بودند، قرار داده بود. 
ظاهر كار نشان می داد دولت آقای حسن البكر با انقالبیون است، لكن پس از 
اوج گیری مبارزات انقالبیون در سال56 این محدودیت نسبت به امام شدت 
گرفت و رفت وآمد ها دیگر به سختی انجام می شد تا این كه دولت عراق امام 
را مجدداً تبعید كرد و قرار بر این شــد كه امام به كویــت بروند. امام تا مرز 
كویت رفتند، ولی به یك باره امام را بازگرداندند و به پاریس فرستادند. این 
اولین بدرفتاری دولت عراق با ایران قبل از پیروزی انقالب بود كه نشــان 

می داد دولت عراق كاماًل در اختیار آمریكا قرار گرفته است.

غائله کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان
هنوز یك ماه از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته بود كه درگیری  های داخلی 
در گوشه و كنار ایران از جمله كردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان 
به  وجود آمد و اغتشاشات داخلی اوج گرفت. اســنادی كه از این جریانات 
به دست آمده نشــان از آن دارد كه در این شورش ها، ســازمان اطالعات و 
امنیت عراق دست داشته اســت. مثاًل دولت عراق به كرد ها و دموكرات  ها 
در كردســتان ایران و همچنین بــه طرفداران خلق عرب در خوزســتان، 
تسلیحات فراوان می داد. عراقی  ها در خرمشهر مدرســه ای برای فرزندان 
كارمندان كنسولگری عراق داشتند كه این مدرسه به یك آموزشگاه نظامی 
تبدیل شده بود و بعد ها كه كمیته انقالب اسالمی خرمشهر آن جا را گرفت، 
مشخص شد كه 12 افسر عراقی رســماً در آن جا آموزش نظامی می دادند 
و نیرو تربیت می كردند. با بررســی انفجار های 
مكــرر لوله  های نفت خوزســتان، ســرنخ های 
به دست آمده به سازمان امنیت عراق می رسد و 
مشخص می شود پشت این حوادث، دولت عراق 
اســت. احزاب یا گروهك  های ُكومله و دموكرات 
كردستان، بارزترین تشــكل  های ضد انقالب و 
تجزیه طلب در كردستان بودند. غائله كردستان 
یك هفته بعد از پیروزی انقالب در مهاباد شروع 
شد. حزب دموكرات كردستان از فرصت فقدان 
دولت مركزی استفاده كرد و با حمله به پادگان 
ارتش، توپ  هــای 105 میلیمتری را به كوه  های 
اطراف بردند و مراكز دولتــی را مورد هدف قرار 

دادند. 
مخالفین انقالب از سراسر ایران به كردســتان می رفتند و عضو این احزاب 
می شدند و به واسطه اســلحه و مهماتی كه از پادگان  ها غارت كرده بودند، 
به حزب بعث عراق می  پیوستند؛ شورش كردستان این گونه شروع شد و تا 
ســال 74 - 73 هم ادامه پیدا كرد. بنابراین حادثه كردستان، حادثه مهمی 
است كه قبل از جنگ شروع شد و تا بعد از جنگ هم ادامه داشت. طی این 
15 سال، در آن جا حدود 40-30 هزار نفر شهید و زخمی دادیم و اگر جنگی 
بین ایران و عراق رخ نمی داد، بزرگ ترین حادثه ایران همین بود، هم از نظر 
طول زمانی و هم از لحاظ گستردگی حمایت  هایی كه آمریكا و حزب بعث از 
این جریان می كردند. ارتباط آمریكا و عراق نیز به همین سبب قوی تر شد؛ 

البته تركیه هم كمك  هایی به شورشیان حزب دموكرات می كرد.
تسخیر النه جاسوسی، اشغال سفارت آمریكا 

از نظر سیاست مدران و كارشناسان نظامی آمریكایی، انقالب ایران مهم ترین 

مریم علی بابایی

گزارشی از برخی توطئه ها علیه انقالب اسالمی، پیش از شهریور 59

جنِگ قبل از جنگ

تحلیل
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عامل بی ثباتی و كانون خطر برای منافع غرب در منطقه به شمار می رفت 
كه می توانست »رنسانس« اســالمی را برای مسلمانان در پی داشته باشد. 
با نزدیك شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریكا، بسیاری از تحلیل گران 
مسائل سیاسی عقیده داشتند كه سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری نه 
در این كشــور و صندوق  های رأی گیری، بلكه در تهران و با دستان آیت اهلل 

خمینی رقم می خورد. 
اما این كه آیا این تسخیر در شروع جنگ مؤثر بوده است یا نه، می توان گفت 
كه قطعاً یكی از انگیزه  های آمریكا در جنگ تحمیلی علیه ایران، حل مسئله 
تسخیر النه جاسوسی و آزادی گروگان  ها بوده، چراكه موجب فروریختن 

هیبت آن ها و لكه دار شدن حیثیت شان در صحنه بین المللی شده بود. 
اما عكس این مطلب كــه اگر ایران، النه جاسوســی را نمی گرفت، جنگی 
رخ نمی داد نیز درست نیســت، چراكه قبل از جنگ و قبل از تسخیر النه 
جاسوسی، حوادث مختلفی در ایران به  وجود آمد كه با تحریك آمریكایی  ها 

صورت گرفته بود.
عملیات کاسه برنج )واقعه طبس(

دولت آمریكا برای مقابله با انقالب اســالمی و نفوذ دوباره در ایران، پس از 
جریان گروگان گیری النه جاسوســی، كماندو های خــود را در صحرای 
طبس پیاده كرد تا با آزادســازی گروگان ها و بمباران نقاط حساس ایران 
از جمله جماران و كشــتن رهبران انقالب، حكومت اسالمی را نابود كنند. 
بنابراین طرح عملیاتی محرمانه موسوم به »كاسه برنج« با هدف آزاد سازی 
گروگان  های آمریكایی در 11 آوریل 1980 )23 فروردین 1359( در جلسه 
ویژه »شورای امنیت ملی« آمریكا مطرح و به تصویب رسید و 13 روز بعد 
)5 اردیبهشت 1359( با نام رمز »پنجه عقاب« به اجرا در آمد. ساعت 22 
-R-H شامگاه 24 آوریل سال 1980 هشــت فروند هلی كوپتر قدرتمند

D-53 »سی استالیون« از عرشه ناو هواپیما بر »یو.اس.نیمتیز« در دریای 
عمان به پرواز درآمدند و در شرایطی كه حتی یك قبضه توپ ضدهوایی از 
حریم جمهوری اسالمی در ســواحل دریای عمان حفاظت نمی كرد، وارد 
قلمرو هوایی كشورمان شــدند. ساعاتی پس از آن، ســه فروند هواپیمای 
ترابری M-C- 130 ویژه سوختگیری، پس از برخاستن از باند پرواز جزیزه 
»مصیره« در شرق كشور عمان و نقض حریم هوایی ایران، در یك فرودگاه 
متروكه مخفی واقع در صحرای طبس فرود آمدند؛ فرودگاهی كه طراحان 

نقشه تهاجم بدان »كویر-1« لقب داده بودند. 
فرمانده نیرو های متجاوز، ســرهنگ »چارلی.ا.بكویث«، افســر كار كشته 
یگان كاله ســبز های ارتش آمریكا بود و نیرو های تحت امر او در تهاجم به 
خاك ایران نیز، عمدتاً از بین كادر های زبده دوران جنگ ویتنام دستچین 

شده و در قالب یك واحد ضربتی ویژه موسوم به »نیروی دلتا« سازمان دهی 
شده بودند. به رغم تمامی این تمهیدات »كویر-1« مبدل به ویتنام دیگری 
شد و این نیروها با گردبادی از توفان شن مواجه شدند و متجاوزین متكبر 
آمریكایی به زانو درآمدند. آن ســان كه امام خمینــی )ره( در تبیین واقعه 

طبس فرمودند: »آن دانه  های شن، مأموران خداوند بودند!«
شهادت آیت اهلل صدر و خواهر ایشان بنت الهدی

شش ماه پس از پیروزی انقالب اســالمی در ایران، یعنی در تیرماه 1358، 
حسن البكر به طرز مشكوكی كنار رفت و صدام به  عنوان رئیس جمهور در 
تاریخ 1358/4/25 روی كار  آمد و دارای قدرت مطلق شــد. دستگیری و 
اخراج بیش از 100 هزار عراقی كه ادعا می شــد اصالتاً ایرانی هستند، ولو 
این كه در خود عراق متولد شده باشند و همچنین دستگیری و به شهادت 
رســاندن آیت اهلل صدر و خواهر ایشــان بنت الهدی و نهایتاً تبعید آیت اهلل 
حكیم به همراه خانواده شــان به ایران، از جمله اقدامات و حوادثی بود كه تا 

قبل از سال 59 رخ  داد. تا این زمان هنوز جنگ نظامی شروع نشده بود.
کودتای نقاب، معروف به نوژه

كودتای »نقاب« از نظر ایفای نقش اوباش، نســخه دوم كودتای 28 مرداد 
1332 و از جهت آمادگی برای كشتار میلیونی، تالی كودتای 1965 ژنرال 
سوهارتو علیه سوكارنو )با مقیاســی به مراتب عظیم تر( بود به طوری كه به 
یكی از خلبانان گفته شــده بود: »ما می توانیم تا 5 میلیون نفر را بكشیم.« 
در ایــن كودتا قرار بــود بیت حضرت امــام )ره(، فــرودگاه مهرآباد، دفتر 
نخست وزیری، ستاد مركزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ستاد مركزی 
كمیته  های انقالب، پادگان ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، پادگان 
امام حسین )علیه الســالم( و چند نقطه مهم دیگر بمباران شود . كودتای 
»نقاب« حركتی از طرف ارتش نبود، بلكه حركتی از طرف ارتشی  های وفادار 
به نظام شاه بود. شب قبل از كودتا، یكی از خلبانانی كه قرار بود بیت امام )ره( 
در جماران را بمباران كند، به خاطر اصرار زیاد مادرش كه به  صورت اتفاقی از 
جریان خبردار شده بود خدمت حضرت آیت اهلل خامنه ای رسید و جریان را 
شرح داد و اعتراف كرد. ایشان نیز سریعاً آقای محسن رضایی، فرمانده وقت 
سپاه را ساعت 12 شــب مطلع كردند. ناصر ركنی، یكی از عناصر كودتای 
»نقاب« در اعترافاتش می گوید: »آمریكایی ها در مورد تقدم و تأخر »كودتا« 
و »جنگ« به بحث و بررســی پرداختند و ســرانجام اجرای كودتا را مقدم 
دانســتند.« زیرا در صورت موفقیت كودتا، دیگر نیــازی به تهاجم نظامی 
سراسری عراق نبود. ضمن این كه شكست كودتا نیز با توجه به نقش محوری 
نظامیان در اجرای آن می توانست در صورت تهاجم نظامی خارجی موقعیت 

 .روحی و روانی ارتش را به  طور كامل متزلزل كند

دولت آمریكا 
برای مقابله با 
انقالب اسالمی 
و نفوذ دوباره 
در ایران، 
پس از جریان 
گروگان گیری 
النه جاسوسی، 
کماندو های خود 
را در صحرای 
طبس پیاده کرد 
تا با آزادسازی 
گروگان ها و 
بمباران نقاط 
حساس ایران از 
جمله جماران و 
کشتن رهبران 
انقالب، حكومت 
اسالمی را نابود 
کنند
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از  دفاع  در  شهادت  آسمان  ستارگان 
)سالم اهلل  زینب  حضرت  مقدس  حرمین 
علیها( و حضرت رقیه )سالم اهلل علیها(، 
دفاع  دوران  شهدای  از  مظلوم تر  شاید 
مقدس باشند؛ چرا که اینان برای حراست 
مرزهای  تشیع،  عالم  تفكر  مرزهای  از 
سوریه  به  و  می نوردند  در  را  جغرافیایی 
حرمین  از  دفاع  در  و  می شوند  اعزام 
می چشند.  را  شهادت  شهد  شریفین، 
جایگاه  و  عظمت  به  بردن  پی  برای 

واکاوی  همچنین  و  حرم  مدافع  شهدای 
دالیل هجوم وقیحانه تكفیری ها به سوریه 
جهروتی زاده  جعفر  سردار  با  عراق،  و 
گفتگویی انجام دادیم. سردار جهروتی زاده 
از نوابغ تخریب و از همرزمان جاویداالثر 
تخریب  مسئول  متوسلیان،  احمد  حاج 
تخریب  بخش  مسئول  و  قدر«   11 »سپاه 

قرارگاه »ظفر« بوده است.

* سردار جهروتی زاده! با عنایت به این که 
بخشی از نیروهای مستشاری کشورمان 
در عراق و ســوریه حضور دارند و در این 

راه شهدایی را هم تقدیم کرده ایم، سؤالم 
را این گونه طرح کنم که اساســاً فلسفه 
وجود حضور نیروهای مستشــاری ما در 
جبهه نبرد با تكفیری ها در سوریه و عراق 

چیست؟
ابتدا باید به این نكته اشــاره كنم كه در منطقه 
یك فتنه ای شعله ور شــده است و كسانی كه در 
این فتنه نقش اول را بازی می كنند و سعی دارند 
معادالت منطقه را به هم بریزند و منطقه را ناامن 
كنند، كسانی هستند كه بعد از پیروزی انقالب 
شكوهمند اسالمی تا امروز، ثابت كرده اند كه با 
نظام جمهوری اســالمی ایران دشمنی دارند و 
به هر شكل ممكن سعی می كنند كه جمهوری 

شهدای مدافع حرم
 از شهدای دفاع مقدس مظلوم ترند

محمود ابراهیمی سعید

گفتگو

سردار جعفر جهروتی زاده:
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گفتگو

اسالمی را تضعیف كنند. لذا این جا منطقه ای 
اســت كه مربوط به ما می شــود. نكته ای كه 
باید بدان توجه ویژه ای داشت این است كه در 
عراق نیروهای تكفیری مي خواستند به سمت 
مرزهای كشور ما بیایند و نكته بعدی این است 
كه تمامی كمك های ما در سوریه و عراق كاماًل 
مستشاری است و در این دو كشور نیروهایی را 
داریم كه به ارتش های سوریه و عراق مشورت 
می دهند. اما در بخش هایی از عراق كه دیدیم 
تكفیری ها به سمت مرزهای ما در حال حركت 
هستند، ما ســعی كردیم قبل از این كه آن ها 
به مرزهای ما برســند، در همــان خاك عراق 
سركوب شوند و همان جا این ها را از پا دربیاوریم 
كه دیگر به مرزهای ما نزدیك نشوند. در سوریه 
هم این گونه بود؛ كسانی كه در آن جا علیه مردم 
سوریه می جنگند، كسانی هستند كه به عنوان 
مزدوران برخی از كشورهای خاص منطقه مثل 
عربستان و همراهان این كشور در نبرد هستند، 
اما نوك پیــكان این ها علیه نظــام جمهوری 
اســالمی ایران اســت. باید به این موضوع هم 
اشــاره بكنم كه این ها دارند برای امنیت رژیم 
صهیونیســتی تالش می كننــد در عین حال 
آمریكایی ها و همچنین كشورهای اروپایی هم 
چندان بدشان نمی آید كه منطقه ما دایم در این 

وضعیت آشوب زده كه االن همه شاهد هستیم، 
باقي بماند. قطعاً آن ها دلشــان نمی خواهد كه 
این وضعیت تمام شود و به آرامش برسد. حاال 
بهانه این است كه امنیت رژیم صهیونیستی در 
حال از بین رفتن اســت، در حالی كه این خود 
رژیم صهیونیستی است كه در فلسطین، كرانه 
باختری، نوار غزه و جاهای دیگر مردم فلسطین 
را قتل عام می كند و در واقع باید گفت كه خود 
صهیونیســت ها هســتند كه منطقه را ناامن 
كرده اند و دنبال این هستند كه به اهدافی كه در 
نظر دارند برسند. لذا این ها به بهانه امنیت برای 
رژیم صهیونیستی منطقه ما را به این شكل به 
آتش كشــیده اند و ما در سوریه نسبت به عراق 
با یك توان بیشــتری حضور پیــدا كرده ایم از 
طرف دیگر روســیه هم آمده و وارد عمل شده 
است. تا  جایی كه برای فروكش كردن این فتنه 
و بازگرداندن آرامش به منطقه نیرو الزم باشد، 

این نیرو به كار گرفته خواهد شد.
* سردار این جا دقیقاً دعوا سر چیست؟ 
چرا نیروهــای تكفیری ســعی دارند 
صورت بندي منطقه را بــه هم بریزند و 
اساســاً فلسفه دشــمنی این ها با نظام 
جمهوری اسالمی ایران چیست و محل 

نزاع اعتقادی کجاست؟

با پیروزی انقالب شــكوهمند اسالمی، حضرت 
امام خمینی)ره( كــه رهبری این نظــام را به 
عهده داشتند، تقریباً ماهیت رژیم صهیونیستی 
را برای همه آشــكار كردنــد. ایشــان در این 
زمینه ســخنان بســیار ارزنده ای دارند و بعد از 
ایشــان شــهید بزرگوار مطهری، صحبت های 
زیادی در مورد فلســطین اشــغالی و ماهیت 
رژیم صهیونیســتی دارند. ایــن رژیم درصدد 
كشورگشایی است و این هدف را دنبال می كند 
كه سرزمین هاي بیشتري اشغال كند، در حالی 
كه همین مقداری هم كه در اختیار دارند، متعلق 
به آن ها نیست و به ملت مظلوم فلسطین تعلق 
دارد و این ها آمده اند و به زور، با سالح و امكاناتی 
كــه در اختیار دارنــد این بخش از ســرزمین 
مسلمین را اشغال كرده اند و آن جا هم می بینیم 
كه دائماً مــردم را مورد حمله قــرار می دهند. 
شاهد هســتیم كه در كرانه باختری مردمی كه 
به فكر زندگی خودشــان هستند و می خواهند 
در آرامش زندگی كنند، مورد حمالت وحشیانه 
صهیونیست ها قرار می گیرند و این مسئله باعث 
شده اســت كه در آن جا انتفاضه دیگری شروع 
شــود و ما امیدواریم این انتفاضه در جایی ختم 
شود كه شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشیم. 
لذا این ها دنبال اهدافی هستند و می خواهند به 
این اهداف برسند، ولی در برابر خودشان موانعی 
می بیننــد كه مانع بزرگشــان هــم جمهوری 
اسالمی ایران اســت. جمهوری اسالمی هم نه 
دنبال كشورگشایی اســت و نه طمعی به خاك 
كشورهای همسایه خود دارد. جمهوری اسالمی 
كشوری مســتقل اســت، اما به لحاظ داشتن 
اعتقادات اسالمی تحمل این را ندارد كه ببیند 
در همســایگی اش به كشور مســلمان دیگری 
مثل عراق، سوریه یا لبنان و یا جاهای دیگر ظلم 
می شود و این اصاًل دستور اسالم است كه ما هر 
جایی صدای مظلومی را شــنیدیم، به یاری او 
بشتابیم و این درسی است كه امام خمینی)ره( 
به ملت ایران داده است و ملت ایران هم خود را 
برای چنین حركاتی آماده كرده اســت. همین 
امروز فقط كافی است رهبر معظم انقالب اشاره 
كنند و لب باز كنند با این مضمون كه نیروهایی 
برای سركوب نیروهای تكفیری به عراق و سوریه 
بروند، میلیون ها جوان ایرانی آماده هستند كه 

به آن جا بروند.
* شما گفتید ما حاضر هستیم در صورت 
امر رهبری، نیروهایی به خــارج از مرز 
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جمهوری اسالمی 
کشوری مستقل 

است، اما به لحاظ 
داشتن اعتقادات 

اسالمی تحمل 
این را ندارد 
که ببیند در 

همسایگی اش به 
کشور مسلمان 

دیگری مثل 
عراق، سوریه 

یا لبنان و یا 
جاهای دیگر ظلم 

می شود

کشور بفرستیم. در این راستا ما یک سری 
حرکاتی هم داشتیم و همان گونه که شما 
فرمودیــد تعدادی نیروی مستشــاری 
در عراق و ســوریه داریم و عده ای از این 
بزرگواران به مقام رفیع شــهادت نائل 
آمده انــد. من خاطرم هســت که اوایل 
شــهادت این بزرگواران را رســانه ای 
نمی کردیم که در آن مقطع برخی ها انتقاد 
می کردند و می گفتند چرا از این شــهدا 
آن چنان که بایســته و شایسته است، 
قدرداني نمی کنیم. باالخره این روند تغییر 
یافته و ما اینک از ایــن عزیزان تجلیل 
می کنیم و در رسانه ها هم اعالم می کنیم. 
چرا در اوایل نمی خواستیم شهادت این 

عزیزان رسانه ای شود؟
در آن مقطع جمهوری اســالمی ایران با توان 
امروزی وارد نشده بود و با یك توان كنترل شدة 
نه چنــدان قوی به قضیــه ورود كــرده و افراد 
بسیار معدودي به صورت مستشاری به سوریه 
فرستاده شــده بودند و به ارتش سوریه كمك 
می كردند و در حقیقت كمك هایشان هم دفاع 
از حرمین بود، چــون حرمین دائماً مورد حمله 
گروه های تكفیری بود و بچه هــای ما، هم كار 
مستشاری خودشــان را انجام می دادند و هم 
این كه در مقابل تكفیری ها می ایســتادند كه 
آن ها نتوانند به حرمین آســیبی برسانند. اما 
وقتی جمهوری اســالمی ایران احساس كرد 
كه این قضایا به این ســادگی تمام نمی شــود، 
مجبور شد با یك توان بیشــتری پای كار برود 
و در ســوریه هم منطقه نبرد، وســیع اســت؛ 
یعنی از شــمال تا جنوب ســوریه یك منطقه 
بسیار طوالنی است كه درگیری های زیادی با 
گروهك های داعش و النصــره و گروهك های 
دیگر به وجود آمده است. لذا وقتی توان بیشتری 
می گذاریم، نیروی بیشتری باید به آن جا اعزام 
كنیم كه این نیروها برای دفاع از حرمین و كار 
مستشاری، شهدای بیشــتری را دارند. وقتی 
شهدا بیشتر شود، خودبه خود از آن حالت قبلی 
خارج می شــود. اوایل ما نمی خواستیم تنشی 
ایجاد شود و حساسیتی به وجود بیاید و فرض 
می كردیم كه با همان كمك هــای محدود به 
دولت سوریه برای ناكامی تكفیری ها می توانیم 
به اهداف خودمان برســیم، ولی مجبور شدیم 
با یك توان بیشــتری وارد قضیه شــویم و در 
این راه شــهدای زیادی را هم تقدیم كردیم. در 

هر صورت باید دقت كنیم كه شــیعه نمی تواند 
بنشــیند و تحمل كنــد و حرم عمه ســادات، 
خانم حضرت زینب )ســالم اهلل علیهــا( و حرم 
حضرت رقیه )ســالم اهلل علیها( مــورد هجوم 
این تكفیری های وحشی قرار بگیرد، لذا شیعه 
حركت می كند و حتی به صــورت خودجوش 
این كار را انجام می دهد. اگر مردم اعتقادشــان 
بر این نبــود كه باید مطیع رهبــری و گوش به 
فرمان ایشان باشند، چه بســا كه وقایع دیگری 
رخ می داد؛ مثاًل در همین عراق كه در همسایگی 
ما قرار دارد، مردم اگر احســاس می كردند كه 
تكفیری ها به ســمت كربال و نجــف و یا دیگر 
اماكن مقدسه و متبركه شیعیان هجوم می برند، 
حتمــاً رفتارهای دیگری را بــه معرض نمایش 
می گذاشتند. ولی از آن جایی كه مردم ما، ملتی 
والیت مــدار و مطیع والیت اســت، بــه فرمان 

رهبری گوش می دهند و حضرت آقا هم موقعي 
كه الزم بوده دستورات الزم را صادر فرموده اند. 

* بهمن ماه ســال 1393 شهید اهلل دادی 
به شهادت رســیدند و قبل از ایشان هم 
عده ای از این بزرگواران به شهادت رسیده 
بودند، اما شــاید بتوان گفت شــهادت 
سردار حســین همدانی، به عنوان یک 
وزنه سنگین مستشاری در سوریه، نقطه 
عطفی در معادالت نظامی منطقه بود و حتی 
تكفیری ها و جبهه حامی آن ها از شهادت 
این ســردار بزرگوار خوشــحال و مغرور 
شدند. سؤال این اســت که چرا شهادت 
این سردار رشید این همه تأثیرگذار بود؟ و 

اساساً این ستارگان چه کسانی بودند؟
این هــا پرچمدار ایــن قضایا بودنــد. نیروهای 
نظامی مستشاری ما كه در سوریه و عراق حضور 



 ما همان 
نگاهی را که 

به شهدای 
دفاع مقدس 
داشتیم باید 

به شهدای 
مدافع حرم 

داشته 
باشیم؛ یعنی 

هم مردم و 
هم مسئولین 

باید به 
شهدای 

مدافع حرم 
نگاه ویژه ای 

داشته باشند 
و باید به 

خانواده های 
این ها 

رسیدگی 
کنند

گفتگو
داشــتند تحت فرماندهی این عزیزان بودند و 
این ســرداران نیروها را فرماندهــی و راهبری 
می كردند و طرح هایی را به ارتش ســوریه ارائه 
می دادند و این طرح ها باعــث ناكامي حمالت 
تكفیری ها مي شد و آن ها شكست مي خوردند. 
باالخره وقتــی تكفیری ها این شكســت ها را 
تجربه مي كردند، طبیعی است كه از دست این 
عزیزان عصبانی شوند، چرا كه این شهدا و این 
ســرداران باعث بر هم خوردن معادالت نظامی 
جریان های تكفیری می شــدند و برای همین 
شهادت كسانی مثل شــهید حسین همدانی 

نقطه عطفی در این مسئله محسوب می شود.
* سردار شــهید همدانی برای کشور ما 
فرد خیلی مهمی محســوب می شوند. 
باالخره ایشــان نه تنها در این مقطع که 
در مقاطع جنگ و حتی قبل از جنگ هم 
کمک های شایانی به کشور کردند و حتی 
در تشكیل سپاه کردستان و همدان هم 
نقش ویژه ای داشتند. شما که آشنایی با 
ایشان داشتید، اگر بخواهید خصوصیات 
ایشــان را بیان کنید، کدام شاخصه ها را 

مهم مي دانید؟ 
ایشــان نه تنها از بدو پیروزی انقالب در خدمت 
نظام و امام بود، بلكه قبل از پیروزی انقالب هم 
در مبارزه با رژیم طاغوت در خط مقدم فعالیت 
مي كرد و بعــد از پیروزی انقالب اســالمی هم 
همیشــه در خط مقدم دفاع از دســتاوردهای 
انقالب اسالمی كه با خون شهدا به دست آمده 
بود، حضور داشت. انسانی بسیار مخلص، دلسوز 
و پركار بود، همیشه و در همه كارها رضای خدا 
را لحاظ می كرد. دنبال مسائلی از قبیل پست و 
مقام نبود، اصاًل چنین چیزهایی برایش اهمیت 
نداشــت و مهم این بود هر حركتــی كه انجام 
می دهد و هر قدمی كه برمی دارد خدا را لحاظ 
كند. یكی از كارهای بزرگی كه این سردار شهید 
بزرگوار در سوریه انجام داد، بر هم زدن معادالت 
متجاوزان بود. همان اوایل كه تكفیری ها جنگ 
را در ســوریه آغاز كرده بودند و فتنه هم به اوج 
خود رســیده بود و گروه های تروریستی دیگر 
به دمشق رسیده و حتی این شهر را هم گرفته 
و كاخ بشــار اسد، رئیس جمهور ســوریه را هم 
محاصره كرده بودند، در این مقطع بود كه شهید 
همدانی یــك طرحی داد و این طــرح در واقع 
سوریه را نجات داد. طرح شهید همدانی این بود 
كه مردم سوریه باید سریعاً مسلح شوند و باید از 

نیروهای مردمی اســتفاده كرد. تا آن روز دولت 
سوریه چنین تجربه ای را نداشت. با اصرار شهید 
بزرگوار، شــهید همدانی دولت ســوریه مجاب 
می شود كه دســتور بدهد در اســلحه خانه ها 
را باز كنند و شــهید همدانی و ارتش ســوریه 
بالفاصله مردم دمشــق را مسلح می كنند و این 
مردم ظرف 48 ســاعت بخش اعظمی از شهر 
دمشق، پایتخت سوریه را پاكسازی می كنند و 
تكفیری ها را از مركز شهر دمشق دور می سازند. 
این طرح بــزرگ و عجیبی بود كه بعــد از آن 
ســوری ها دیگر به بچه های ما و خصوصاً سردار 
بزرگ، سردار قاسم ســلیمانی و سردار شهید 
همدانی كاماًل اعتماد پیدا كردند و دیگر هر چه 
كه این بزرگواران می گفتند، آن ها می پذیرفتند 
و امروز هم هر چه كه ما بگوییم آن ها می پذیرند، 
چون می دانند كه قصد ما این است كه به مردم 
ســوریه كمك كنیم تا از این كشتاری كه یك 
عده آدم پست وهابی با پول مردم عربستان به راه 
انداخته اند خالص شــوند. ان شاءاهلل یك روز در 
سوریه هم جشن نابودی تكفیری ها برگزار شود 

و مردم سوریه از این فتنه رهایی یابند.
* سردار! ســؤال آخرم شاید یک سؤال 
کلیشه ای باشد اما منظور من از این سؤال 
یک چیز دیگری است؛ همیشه می پرسیم 
که وظیفه ما در قبال شــهدا چیســت؟ 
اما این جا مشخصاً ســؤالم این است که 
وظیفه ما در قبال این شهدای مدافع حرم 

چیست؟
همان طور كه خود شما هم به این موضوع اشاره  
كردید، شــهدایی كه به عنوان شهدای مدافع 
حرم هســتند، نسبت به شــهدای دوران دفاع 
مقدس ما بســیار مظلوم ترند. شهادت شهدای 
دوران دفاع مقدس، با عظمْت رســانه ای شده 
و پیكر پاكشــان باشــكوه زیادی پیكر تشییع 
می شد، اما در مورد شهدای حرم وضعیت قدری 
متفاوت است. ما همان نگاهی را كه به شهدای 
دفاع مقدس داشتیم باید به شهدای مدافع حرم 
داشته باشــیم؛ یعنی هم مردم و هم مسئولین 
باید به شهدای مدافع حرم نگاه ویژه ای داشته 
باشــند و باید به خانواده های این ها رسیدگی 
كنند. چه بســا كاری كه این شهدا كردند از كار 
شهدای دوران دفاع مقدس ارزنده تر است، چرا 
كه این عزیزان فراتر از مرزهای كشور رفته اند تا 
نگذارند دشمنی كه می خواهد راهی به كشور ما 

 .باز كند، موفق شود

برکات جنگ
به  مناسبت 31 شهریور، 
سالروز آغاز هشت سال 

دفاع مقدس

سید ابوطالب موسوی

»اســتراتژی آمریــكا در مقابل انقالب 
اســالمی، باید تقویت دولت هایی باشد 
كه تــوان انجام عملیــات نظامی علیه 
رژیم ]امام[ خمینی را دارا هســتند.« 

)برژینسكی(
آمریكا با این اســتراتژی و بــا آگاهی از 
زیاده خواهی هــای صــدام در منطقه، 
با تحریك صدام »بــه بهانه مالكیت بر 
اروندرود«، كمر به نابودی انقالب نوپای 
اســالمی ایران بســت. غافل از این كه 
دســت خدا باالترین دست هاســت و 

خواست او برتر از همه خواسته ها.
خدا خواســت و جنــگ ما بــا تمام 
ویرانی هایــش، بركات زیــادی را در 
پی داشــت كه تا امروز هــم از خوان 

پرنعمت آن بهره مي بریم. 
دفاع مقدس، نمونه شایســته ای برای 
خودســازی جوانان بوده و هســت كه 
زودتر از عارفان شب زنده دار به راه های 

آسمان دست یافتند.
دفاع مقدس طرحی از عاشوراست كه ما 

را به قدس شریف رهنمون خواهد كرد.
جنگ، ذخیره ای تمام نشدنی از گنجی 
است كه انقالب اسالمی حضرت روح اهلل 
را جهانی كرد و بیداری مستضعفان عالم 

را به دنبال داشت. 
و چه زیبا فرمود؛ ســید شــهیدان اهل 
قلم: »زمین عرصــه ظهور یك حقیقت 
آسمانی اســت و جنگ بر پا شده بود تا 

 ».آن حقیقت ظهور یابد



قرآن

اصول و مبانی
راهبردی ترجمه قرآن

ترجمه های  معنایی و مطابق
ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری قرآن
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درباره ترجمه های قرآن تاکنون مقاالت بسیاری در قالب نقد نگاشته شده است. بسیاری 
از آن ها در خدمت ارتقای ترجمه بوده و برخی نیز راهی دیگر رفته اند. در مجموع زحمات 
فراوان مترجمان ارجمند قرآن و ناقدان آن ها موجب پدید آمدن ترجمه هایی کم خطاتر از 
ترجمه های گذشته شده است، اما نکته ای که متأسفانه مغفول مانده، نوع یا روش ترجمه 

است. 
غالب ترجمه های موجودـ  جز یکی دو تاـ  همه در روش یا نوع ترجمه »معناییـ  وفادار« 
یا »وفادارـ  معنایی« اند که البته برخی از آن ها توضیحات تفسیری نیز دارند که به فهم 
بهتر و آســان تر مخاطب کمك می کند. اما باید توجه داشت روش هایی که ما از ترجمه 
می شناسیم تقریباً هیچ مصداقی ندارند و یا دست کم مصداق موفق و مقبول کارشناسان 
وجود ندارد و گویا این مســئله از دید مترجمان قرآن و نیز ناقدان و دلسوزان این حوزه 

پنهان مانده اســت. بخش بد قصه این جاست که 
اتفاقاً بیشــتر مخاطبان نیز در دایره مخاطبان این 
گونه های مغفول مانده قرار دارند. ترجمه به روش 
آزاد و ترجمه متناسب با رســانه های شنیداری از 
این دسته اند؛ البته گونه های مغفول مانده در روش، 
قالب و یا ســبك محدود به این ها نیست که باید 
در فرصت دیگری به آن هــا پرداخت. مایلم در این 
فرصت بیشتر درباره ترجمه آزاد و رسانه ای توضیح 

دهم. 
ما می دانیم در رســانه های شــنیداری مانند رادیو، که ترجمه های قرآن بسیار شنیده 
می شود، مجالی نیست که توضیحات تفســیری از متن اصلی قرآن بیان شود و چه بسا 
مخاطب، مطلب تفسیری مترجم را اگرچه خطا باشــد، نص صریح قرآن بپندارد. برای 
مثال اگر شنونده ای ترجمه آیات 31 و 32 سوره صاد را این گونه بشنود، به نظر شما چه 

تصوری به او دست می دهد:  
ســلیمان بنده ای نیکو بود؛ او همواره به ما رجوع می کــرد)30( آن گاه که عصرگاهان 
اســب های تندرو و آماده برای جهاد، بر او عرضه شد)31( پس گفت: من شیفته اسب ها 
شــدم و عالقه به آن ها مرا از خواندن نماز و یــاد کردن پروردگارم بازداشــت تا این که 

خورشید در پرده افق پنهان گشت و نماز از من فوت شد)32(
آیا می توان پذیرفت سلیمان نبی)ع( که به »نعم العبد« توصیف شده، به خاطر شیفتگی 

دیدن اسب ها از نماز خود غفلت کرده باشد؟ حاشا و کال!
این ترجمه جناب آقای صفوی بر اساس المیزان، نوشــته عالمه طباطبایی)رحمه اهلل( 
اســت. مترجم در قطع رحلی در توضیحات ذیل صفحه به نقد این تفسیر اشاره کرده و 
تفسیر دیگر را یاد کرده است،  لیکن در قطع های وزیری و پالتویی ترجمه، این توضیحات 

حذف شده است. 
در ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی و بسیاری دیگر از ترجمه ها آمده است: 

به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابك تندرو را بر او عرضه داشتند)31( 

گفت: »من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم )و می خواهم از آن ها در جهاد 
استفاده کنم«، او هم چنان به آن ها نگاه می کرد( تا از دیدگانش پنهان شدند)32(

)آن ها به قدری جالب بودند که گفت:( بار دیگر آن ها را نزد من بازگردانید! و دســت به 
ساق ها و گردن های آن ها کشید )و آن ها را نوازش کرد( )33(

در ترجمه آقای شیخ حسین انصاریان آمده است:
]یاد کن [ هنگامی را که در پایان روز اســب های چابك و تیزرو بــر او عرضه کردند)31( 
پس گفت: من دوستی اســبان را بر یاد پروردگارم ]که نماز مســتحب پایان روز است [ 
اختیار کردم ]زیرا می خواهم از آنان در جهاد با دشمن استفاده کنم و همواره به آن ها نظر 

می کرد[ تا ]خورشید[ پشت پرده افق پنهان شد)32(
]اسب ها چنان توجه او را جلب کرده بودند که گفت:[ آن ها را به من بازگردانید. پس ]برای 

نوازش آن ها[ به دست کشیدن به ساق ها و گردن های آن ها پرداخت)33(
اینك سؤال من این است که اگر جوان کارگری که وقت نماز شــدیداً درگیر کار است، 

ترجمه این آیه را از رادیو بشنود، به نظر شما در ادای نماز به کاهلی کشیده نمی شود؟
خالصه مطلب این است که ترجمه باید توضیحات برآمده از نص و ظاهر آیه و مورد اتفاق 
مفسران را از دیگر توضیحات جدا کند و زمینه التباس را بر مخاطبان ببندد یا از التباس 

بکاهد. توضیح بیشتر را به مجالی دیگر واگذار می کنم.
اما در توضیح ترجمه آزاد باید بگویم؛ مراد من از ترجمه آزاد این اســت که به جای دقت 
و وسواس در مورد چیزهای جزئی که مخاطبان از آن ها ســردر نمی آورند، برویم سراغ 
راهکاری که فهم مطلب را آسان کند. در این مجال اندک فرصت این نیست که چارچوب 

ترجمه آزاد را بازگو کنم، ولی مایلم یك مثال بیاورم که مخاطبان ارجمند با کمی دقت 
و مقایسه، مطلب دستشــان بیاید. برای مثال در آیه 11 سوره نساء آمده است: یُوِصیُکُم 
َکِر ِمْثُل َحظِّ اْلُنَْثَیْیِن َفإِْن ُکنَّ نِساًء َفْوَق اثَْنَتْیِن َفلَُهنَّ ثُُلثا ما تََرَک َو إِْن  ُ فِي أَْوالِدُکْم لِلذَّ اهللَّ
ا تََرَک إِْن کاَن لَُه َولٌَد َفإِْن لَْم  ُدُس ِممَّ کانَْت واِحَدًة َفلََها النِّْصُف َو ِلَبََویِْه لُِکلِّ واِحٍد ِمْنُهَما السُّ
ُدُس ِمْن بَْعِد َوِصیٍَّة یُوِصي  یَُکْن لَُه َولٌَد َو َورِثَُه أَبَواُه َفِلُمِِّه الثُُّلُث َفإِْن کاَن لَُه إِْخَوٌة َفِلُمِِّه السُّ
َ کاَن َعلِیماً  ِ إِنَّ اهللَّ بِها أَْو َدیٍْن آباُؤُکْم َو أَبْناُؤُکْم ال تَْدُروَن أَیُُّهْم أَْقَرُب لَُکْم نَْفعاً َفِریَضًة ِمَن اهللَّ

َحِکیماً 
پیشنهادی: »خدا در مورد فرزندانتان چنین سفارش می کند که سهم پسر دو برابر سهم 
دختر است. اگر همه دختر بودند، دو ســوم ارث را می برند، ولی اگر یك نفر بود، نیمی از 
ارث از آِن او است، و اگر میت فرزند داشته باشــد، به هر یك از پدر و مادر یك ششم ارث 
می رسد، ولی اگر فرزندی نداشت، سهم مادرش یك ســوم است، که در صورت داشتن 
برادران، به یك ششم کاهش می یابد البته این ها بعد از کسر وصیت مالی یا بدهی میت 
است. این دستور خداســت و خدا مصالح را می داند، و شما نمی دانید که نفع کدامیك از 
پدران و فرزندانتان برای شما بیشتر است که بر اساس آن تقسیم کنید. این احکام از سوی 
خدا واجب شده، و باید به آن عمل کنید که خدا نسبت به تقسیم ارث و عملکرد شما آگاه 

و حکیم است.«)نساء، 11( 
اینك این ترجمه را که آزاد است )آزاد بودن در این مثال به جهت تغییر در ساختار بیان 

است نه در محتوا( از نظر صورت و محتوا با دو ترجمه ذیل مقایسه کنید:

بررسی و مروری بر نکات ترجمه ای

تحلیل

ترجمه های  معنایی و مطابق

حجت االسالم والمسلمین محمدحسین جواهری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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صفوی بر اساس المیزان:
خدا به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند که سهم پســر از میراث، مانند سهم 
دو دختر است. این در صورتی است که فرزندان، دختر و پسر باشند و اگر همه دختر 
و بیش از دو تن باشــند، سهم آنان دو ســوم چیزی اســت که متوفی بر جای نهاده 
است؛ و اگر فقط یك دختر باشــد، سهم او نصف میراث اســت و برای هر یك از پدر 
و مادر متوفی از آنچه بر جای نهاده یك ششم اســت. این در صورتی است که متوفی 
فرزند داشته باشــد، ولی اگر فرزندی نداشــته باشــد و تنها پدر و مادرش از او ارث 

ببرند، یك سوم از آن مادر اســت. این در صورتی است که متوفی 
برادرانی نداشته باشــد، ولی اگر برادرانی داشته باشد، یك ششم 
میراث از آن مادر است. این ســهام پس از استثنای موردی است 
که متوفی بدان وصیت می کند و پس از اســتثنای ِدین اوســت. 
شــما نمی دانید پدرانتان و پســرانتان کدام یك از آنان سودشان به 
شما نزدیك تر است تا میراث را بر اســاس آن تقسیم کنید. پس به 
سهم هایی که از جانب خدا مقرر شده است ملتزم باشید. به راستی 

خدا دانا و حکیم است. )نساء، 11(
ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی:

خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم )میراث( 
پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد؛ و اگر فرزندان شما، )دو دختر و( 
بیش از دو دختر باشند، دو ســوم میراث از آن آن هاست؛ و اگر یکی 
باشــد، نیمی )از میراث،( از آن اوســت. و برای هر یك از پدر و مادر 
او، یك ششم میراث اســت، اگر )میت( فرزندی داشته باشد؛ و اگر 
فرزندی نداشته باشد، و )تنها( پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر او 
یك سوم است )و بقیه از آن پدر است(؛ و اگر او برادرانی داشته باشد، 
مادرش یك ششم می برد )و پنج ششــم باقیمانده، برای پدر است(. 
)همه این ها( بعد از انجام وصیتی است که او کرده و بعد از ادای دین 
استـ  شــما نمی دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدامیك برای 
شما سودمندترند!ـ  این فریضه الهی اســت؛ و خداوند، دانا و حکیم 

است. )نساء، 11(
یك نمونه دیگر را ببینید که البته چندان هم آزاد نیست بلکه کامال 
معنایی و مطابق اســت: »إِنَّ الُْمْسلِِمیَن َوالُْمْســلَِماِت َوالُْمْؤِمِنیَن 
ابِِریَن  اِدَقاِت َوالصَّ اِدقِیــَن َوالصَّ َوالُْمْؤِمَناِت َوالَْقانِِتیَن َوالَْقانَِتاِت َوالصَّ
َقاِت  قِیَن َوالُْمَتَصدِّ ابَِراِت َوالَْخاِشــِعیَن َوالَْخاِشــَعاِت َوالُْمَتَصدِّ َوالصَّ
 َ اکِریَن اهللَّ ائَِماِت َوالَْحافِِظیَن ُفُروَجُهْم َوالَْحافَِظاِت َوالذَّ ائِِمیَن َوالصَّ َوالصَّ

ْغِفَرًة َوأَْجًرا َعِظیًما« )احزاب،  35( ُ لَُهم مَّ اکَراِت أََعدَّ اهللَّ کِثیًرا َوالذَّ
ـ وفادار: به  یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان 
باایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو 
و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان باخشوع 

و زنان باخشــوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان 
پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، 

خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است )مکارم شیرازی(؛
ـ معنایی: به یقین خداوند برای مردان و زنان مســلمان، باایمان، مطیع، راستگو، شکیبا، 
خاشع، انفاق کننده، روزه دار، پاکدامن و بســیار یادکننده خدا، مغفرت و پاداشی بزرگ 
فراهم کرده است .برخی ترجمه پیشــنهادی )ترجمه دوم( را آزاد تلقی می کنند، لیکن 
این گونه نیست و این ترجمه معنایی و پای بند است و حتی ساختارهای آن جابه جا نشده 

است، مگر به صورت بسیار جزئی.

چاپ ترجمه
در خصوص چاپ ترجمه هم نکات و غفلت هایی هســت! از جملــه این که یك ترجمه 
زیرنویس حدود 350 سال قبل را دیدم که دو ویژگی داشت که هیچ ترجمه چاپی عصر 
تکنولوژی از آن بهره مند نیست! یکی این که فرازهای ترجمه زیر فرازهای آیه قرار داشت 
و این در آیات بلند نیز رعایت شده بود و دوم این که فونت نگارش ترجمه با فونت نگارش 
متن اصلی برابر بود که خواننده را تشــویق می کرد ترجمه را بخوانــد. آفرین به ذوق آن 

 !مترجم ناشناخته

در توضیح ترجمه آزاد باید بگویم؛ مراد من از ترجمه آزاد این است که به 
جای دقت و وسواس در مورد چیزهای جزئی که مخاطبان از آن ها سردر 

نمی آورند، برویم سراغ راهکاری که فهم مطلب را آسان کند
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گفتگو

ترجمه گروهی قرآن کریم  
برگردانی رسا و سلیس

سیده         معصومه محمدی

مروری بر ویژگی های  نخستین ترجمه گروهی جهان اسالم

 

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدعلی 
رضایی اصفهانی، عضو هیئت علمی جامعة 
العالمیة، سرپرست گروهی  المصطفی)ص( 
کریم  قرآن  گروهی  ترجمه  اولین  که  بود 
و  بود  درخوری  ترجمه  کردند.  منتشر  را 
مورد ستایش اهل فن قرار گرفته است. در 
گفتگویی با وی، ویژگی های این اثر را مرور 

کردیم.

 ایده ترجمه گروهی قرآن کریم چه زمانی و 
چگونه شکل گرفت؟

از سال 1370 تا 1380 در برخی مراکز، درس روش 
ترجمه قرآن را چند بار تدریس کردم و در کالس، 
ترجمه های فارســی را نقد و بررسی می کردیم. 
تقریباً تمام نقدهای ترجمه های موجود را خواندیم 
و مبانــی، قواعد، روش و ســبك های ترجمه ها را 
بررسی کردیم. حاصل این تالش در کتاب »منطق 
ترجمه قرآن« منتشر شــده است. متوجه شدیم 
که الزم است در مورد ترجمه قرآن سرمایه گذاری 
بیشتری شود و ترجمه های جدید، دقیق، صحیح، 
روان و گویا در اختیار فارســی زبانان قرار گیرد. در 
سال 1377 به پیشــنهاد یکی از دوستان و پس از 

مشورت با اساتید همکار، از عید غدیر 1420ه.ق 
برابر با فروردین 1378 کار شروع شد؛ یعنی ما به 
صورت گروهی نگارش ترجمه خالص قرآن را در 
کنار تفسیری روان شــروع کردیم که رادیو قرآن 
آن  را به مدت چهار سال هر روز تحت عنوان شمیم 
رحمت پخش کرد. در مجموع با تشکیل حدود 
600 جلســه متمرکز جمعی و بیش از 10000 
ساعِت کاری، در 23 رمضان 1423 نگارش اولیه 
ترجمه خالص قرآن به پایان رسید، البته این تالش 
قرآنِی چندســاله نتایج دیگری همچون تفسیر 
قرآن مهر، تفسیر جوان، ترجمه واژگانی و ترجمه 
تفسیری نیز داشت که کل تفسیر در 22 جلد در 

سال 1388 منتشر شد.
 آیت اهلل معرفت چه نقشی در این ترجمه 

داشتند؟
در طــول مراحل مختلف این ترجمــه از نظرات 
آیت اهلل معرفت بهــره بردیم و ایشــان در برخی 
جلسات گروه شرکت داشــتند و ما را راهنمایی 
می کردند و بعد از اتمام ترجمــه، آن را مالحظه 
نمودند و تقریظی محبت آمیز بر آن نوشتند. استاد 
محمدرضا شهیدی نیز به این ترجمه عنایت کردند 

و تقریظی پر مهر  بر آن نوشتند.
 در مورد روند کار توضیح می دهید؟

بخش تفسیری این کار برعهده من بود؛ یعنی با 
مطالعه تفاســیر مختلف، نکات مربوط به هر آیه 
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را در نظر می گرفتم و با یك ترجمه پیشنهادی در 
جلسه حاضر می شدم. این ترجمه در جلسه مورد 
بحث قرار می گرفت و تمام همکاران در مورد انطباق 
کلمات و جمالت ترجمه با مطالب تفسیری نظر 
می دادند و سعی بر این بود که تا حد امکان، ترجمه 
با اقوال مختلف مفسران سازگار باشد و اگر تفسیرها 
قابل جمع نبود، با توجه به تفسیر مشهور بر اساس 
مبانی اهل بیت ترجمه می شد. بنده نگارش نهایی 
ترجمه را به عهده داشــتم؛ یعنی پــس از بحث و 
بررسی و جمع بندی پیشــنهادات، همکاران یك 
یا چند جمله ترجمه را می نوشــتند و دوباره برای 
دوستان می خواندند تا با نظر اکثریت افراد به تأیید 

نهایی برسد.
افرادی که با شما در این گروه همکاری کردند 

چه کسانی بودند؟
حجت االسالم شــیرافکن که عضو هیئت علمی 
جامعة المصطفی)ص( العالمیة اســت و در مراکز 
مختلف، ادبیات تخصصی عرب را تدریس می کند. 
ایشــان در این ترجمه، بحث ادبیات آیات قرآن را 

پی گیری می کردند و تحت نظر داشتند.
حجت االســالم همایی کــه در مراکز مختلف به 
تدریس واژه شناسی قرآن مشــغول بودند، در این 
ترجمه ریشــه یابی قرآن را پی گیری می کردند. 
ایشــان از جانبازان جنگ تحمیلی بودند که در 
ســال85 به شــهادت رســیدند. حجت االسالم 
اسماعیلی که از اساتید مراکز حوزوی و دانشگاهی 
هستند، ترجمه های متعدد فارسی را بررسی و در 
جلسه مطرح و واژه مناسب را پیشنهاد می کردند. 
حجت االســالم امینی کــه از محققــان مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( هستند، یکسان سازی لغات، 
جمالت و وجوه و نظایر ترجمه را به عهده داشتند. 
حجت االســالم مالکاظمی که از فضالی رشته 
تخصصی تفسیر هســتند، اصالح و ویرایش اول 
ترجمه و نیز سرپرستی گروه مقابله گران را به عهده 

داشتند.
 چه مراحل کاری برای یافتن ترجمه درست 

یک آیه طی می شد؟
گروه برای آماده سازی ترجمه خالص، هشت مرحله 

را پیش بینی و اجرا می کرد:
اول، مرحله مطالعاتی: بررســی مبانی ترجمه و 
آگاهی از نقدهای ترجمه های قرآن که این مرحله 

عمدتاً قبل از سال 1378 انجام پذیرفت.
دوم، مرحله علمی: مطالعه هر آیه و بررسی واژگان، 

اِعراب، علوم قرآن و تفسیر آیه.
سوم، مرحله بحث و بررسی جمعی ترجمه آیه و 

تقریباً تمام 
نقدهای 

ترجمه های موجود 
را خواندیم و 

مبانی، قواعد، 
روش و سبک های 

ترجمه ها را بررسی 
کردیم. حاصل این 

تالش در کتاب 
»منطق ترجمه 
قرآن« منتشر 

شده است

 این تالش قرآنِی چندساله 
نتایج دیگری همچون 
تفسیر قرآن مهر، تفسیر 
جوان، ترجمه واژگانی و 
ترجمه تفسیری نیز داشت 
که کل تفسیر در 22 جلد 
در سال 1388 منتشر شد
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 روش ترجمه، 
هسته به هسته 
)جمله به جمله( 

است؛ یعنی 
پیام یک جمله 

از زبان مبدأ 
به وسیله یک 
جمله به زبان 
مقصد منتقل 
شده و کلمه 

به کلمه و آزاد 
نیست

همسان سازی جمالت و انتخاب واژگان.
چهارم، مرحله نگارش اولیه ترجمه که این ســه 
مرحله در ســال های 1378ـ  1381 ه.ش )عید 
غدیر 1420 تا بیست و ســوم رمضان 1423ه.ق( 

انجام گرفت.
پنجم، مرحله بازخوردگیری.

ششم، مرحله ویرایش محتوایی. 
ایــن دو مرحلــه در ســال 1382 انجام شــد. با 
نظرسنجی از دانشجویان، طالب و برخی مراکز و 
اشخاص صاحب نظر، به ویرایش محتوایی ترجمه 

پرداختیم.
هفتم، مرحله ویرایش صوری.

هشتم، مرحله مقابله: این اثر قرآنی حداقل چهار بار 
مقابله شده است تا احتمال خطای تایپی و محتوایی 

کمتری وجود داشته باشد.
* مهم ترین ویژگی های ترجمه شما چیست؟

ترجمه های قرآن را براســاس مبانی و َمقَسم های 
گوناگون دسته بندی می کنند: ترجمه کلمه به کلمه 
)تحت اللفظی(، هسته به هسته )جمله به جمله و 

ترجمه آزاد )ترجمه تفسیری و توضیحی(
قالب زبان به نثر، شعر و نثر روان، ادیبانه و مغلق قابل 
تقسیم است و ترجمه حاضر دارای ویژگی هاي زیر 

است:
1- روش ترجمه، هسته به هسته )جمله به جمله( 
است؛ یعنی پیام یك جمله از زبان مبدأ به وسیله 
یك جمله به زبان مقصد منتقل شــده و کلمه به 

کلمه و آزاد نیست.
2- هدف این ترجمه، ارائه برگردانی دقیق، صحیح، 
رسا و ســلیس از قرآن کریم است، ولی مهم ترین 

دغدغه گروه، دقت در ترجمه است.
3- مخاطب این ترجمه، نسل جوان با حداقل سطح 
سواد )دیپلم( است، اما برای فرهیختگان اهل دقت 

و جلسات آموزش قرآن نیز مفید است.
4- این ترجمه اولین ترجمه ای است که در طول 

تاریخ اسالم به صورت گروهی انجام شده است.
5- در این ترجمه به صورت تخصصی تقسیم کار 
شده است و بخش های ادبیات، تفسیر، واژه شناسی 
و ... به عهده افراد مختلف بوده که پس از بررســی، 

مورد بحث جمعی قرار گرفته است.
6- این ترجمه همراه تفسیر قرآن ِمهر نگارش یافت 
که در سال 1385 منتشر شد و نیز دارای واژه نامه 
مفصلی است که برای جلسات آموزش قرآن مفید 

است.
7- کل ایــن ترجمــه از طریــق رادیو قــرآن و 
قســمت هایی از آن از طریق ســیما پخش شده 

و بخش هایــی از این ترجمــه در مراکز حوزوی، 
دانشگاهی و جلسات قرآن آزمایش شده، بازخورد 

داشته و نظریاْت اِعمال شده است.
8- نرم افزار این اثر همراه با صوت و نیز تفســیر 
پشتیبان )تفســیر قرآن مهر(، واژه نامه و دالیل 

انتخاب واژگان به زودی منتشر می شود.
9- این ترجمه دارای مبانی تفســیری، کالمی، 

واژگانی و ادبی است. 
* ترجمه گروهی شما مبتنی بر چه اصولی در 

ترجمه انجام شد؟
هر ترجمه ای مبتنی بر اصــول و مبانی راهبردی 
ویژه ای اســت که مترجم یا مترجمــان در طول 
ترجمه به آن پایبند هستند و براساس آن اصول، 
قواعد و مبانی، ترجمه شکل می گیرد. در این جا 
مهم ترین اصول و مبانی این ترجمه را بیان مي کنم:

الف(      مبانی تفسیری ترجمه
1- این ترجمه مبتنی بر یك تفسیر قرآن )تفسیر 

قرآن مهر( است. بنابراین انتخاب و ترجیح برخی 
واژگان و معانی جمله ها براساس نتایجی بوده که در 

آن تفسیر به آن ها دست یافته ایم.
2- نــگارش این ترجمه با توجه به تفســیرهای 
مختلف است؛ از جمله مجمع البیان، ابوالفتح رازی، 

شبر، المیزان، نمونه، کشاف و ... .
3- این ترجمه براساس حّجیت سنت پیامبر)ص( 
و اهل بیت)علیهم السالم( شکل گرفته است. این 

مطلب در مبانی کالمی ترجمه مشهود است.
4- در مواردی که مفســران قــرآن، دیدگاه های 
متفاوتی در تفسیر آیه ای داشــته اند، ترجمه به 
صورتی ارائه شده که با همه دیدگاه ها سازگار باشد.

5- در مواردی که جمع نظرهای مفسران ممکن 
نبوده، دیدگاه مشهور مفسران مد نظر قرار گرفته 

است.
6- ما اســتعمال لفظ در بیش از یك معنا را جایز 

می دانیم، بنابراین گاهی یك لفــظ را به دو معنا 
ترجمه کرده ایم که معنای اظهر در متن و معنای 

دیگر در کروشه آمده است.
7- توضیحات تفســیری مورد نیاز و ضروری در 
فهم آیه، داخل پرانتز قرار گرفته، تا با متن ترجمه 

مخلوط نشود.
ب(      مبانی کالمی ترجمه

1- این ترجمه بر اســاس دیدگاه های عقیدتی و 
آموزه های مذهب اهل بیت)ع( شکل گرفته است. 

2- در این ترجمه دیدگاه اختیار و آزادی انســان 
مبنا بوده است؛ بنابراین ترجمه آیاتی که ظاهراً بر 
جبرگرایی داللت دارند، به وسیله توضیحات داخل 

پرانتز طوری بیان شده که معنای جبر منتفی شود.
3- یکی از مبانــی این ترجمه آن اســت که خدا 
جسم گونه نیســت، از این رو در این ترجمه آیات 
مربوط به خدا به صورتی ترجمه شده که مستلزم 

دیدگاه تشبیه و تجسیم نباشد.
4- این ترجمه براساس عقیده به عصمت پیامبران 
الهی شکل گرفته اســت، از این رو در مواردی که 
ظاهراً آیه موِهم گناه آنان بوده، با توضیحات داخل 

پرانتز رفع توهم شده است.
ج(     اصول و مبانی ادبی ترجمه

1- در این ترجمه از نثر معیار فارســی اســتفاده 
شده و سالمت و روانی جمالت، همراه با رسایی و 
دقت کامل مورد توجه قرار گرفته و از به کار بردن 
واژه های غریب و نامأنوس و نیز عبارت پردازی های 

شاعرانه پرهیز شده است.
2- واژه »لن« و »ال« یکسان معنا شد و ویژگی نفی ابد 
در معنای لن لحاظ نشد، چرا که معنای نفی ابد آن، 

برای برخی مفسران بزرگ معاصر و ما ثابت نگردید.
3- به لغزش گاه های ادبی )صــرف، نحو، ترکیب 

جمالت( توجه ویژه شده است.
د( مبانی، اصول و قواعد واژگانی

1- به ریشه یابی لغات توجه ویژه شده و تالش مان 
این بوده که ریشه لغات تا حد امکان از منابع نزدیك 

به صدر اسالم استخراج شود.
2- به همسان ســازی واژه ها و ترکیب های مکرر 
قرآن توجه خاص شده است و تا حد امکان واژه ها 

را یکسان به کار برده ایم.
3- در انتخاب معنای لغات به دیدگاه مشهور لغویین 
توجه شــده و در مواردی که اختالف داشته اند بر 
اساس سیاق جمله و نظر متخصص گروه عمل شده 
است. اگر لغتي دو معنا داشته، معنایی که به نظر 
صحیح تر می رسیده در متن، و معنای دوم در پرانتز 

 .آمده است
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مروری بر ویژگی های ترجمه قرآن ابوالفضل بهرام پور

قرآن باید مفهومی و معنایی ترجمه شود

گفتگو

سیدحسین امامی 
ترجمه روان و روشن قرآن، مقدمه ورود به معارف قرآن است. ترجمه به ما 
کمك می کند که با مراجعه به تفاسیر فارسی، شرح آیات و تفسیر اجمالی 
آن را به درستی درک کنیم. از این رو بنده بر آن شدم که ضمن تألیف تفسیر 
نسیم حیات، ترجمه ای روان و گویا از قرآن کریم در اختیار عالقه مندان قرار 

دهم و راه را برای فهم بیشتر قرآن هموار کنم.
ترجمه قرآن به اندازه تفســیرنگاری کار می برد، زیرا اگر کسی از مسائل و 
تجزیه و تحلیل های تفســیر قرآن آگاهی الزم را نداشته باشد، کارش خام 
و بی ثمر خواهد بود. همان شرایطی که برای یك مفســر الزم است، برای 
مترجم نیز الزم است. کسی که می خواهد قرآن را ترجمه کند باید به قواعد 
صرف و نحو عربی کاماًل آشنا باشــد و بر مفاهیم آیات قرآنی اشراف کامل 
داشته باشد، که این هم کافی نیست، بلکه باید دارای قدرت تجزیه و تحلیل 
تفسیری و اطالعات کافی از اصول اعتقادات اســالمی و تاریخ پیامبران و 
ادیان حق و باطل و فقه و احکام اسالمی نیز باشــد، زیرا ممکن است برای 
ترجمة مطابق و روشن یك آیه، با توجه به لغات و ادبیات آن، به اندازه تفسیر 

یك صفحه قرآن کار و تبّحر الزم باشد.
* روش ترجمه شما چگونه بوده است؟

در ترجمه باید هدف آیات را مورد توجه قرار داد و با دقت در نکات ادبی زبان 
عربی و فارسی و با شناخت عبارات معادل فارسی که منظور آیه را برساند، 
آیات را ترجمه کرد. ما نیز مانند همه مترجمــان قرآن، این قواعد را رعایت 
کرده ایم، لیکن چیزی که هست، ترجمه قرآن هر قدر هم روان باشد، خالی 
از ابهام و پیچیدگی نیست و احتیاج به توضیح دارد. برای کم کردن ابهام ها 
و رفع پیچیدگی لفظی و معنوی عبارات ترجمــه، از خوانندگان اصلی این 

ترجمه قرآنی استفاده شایانی کردیم.
* چطور؟

قرآن  مترجمان  از  بهرام پور،  ابوالفضل  استاد 
کریم است که ترجمه اش در سال 1386 برای 
اولین بار منتشر شد. وی متولد 132۰ شمسی 
در شهر زنجان است و کارشناسی ارشد ادبیات 
دانشگاه  الهیات  دانشکده  از  قرآنی  علوم  و 
تهران دارد. او مدرس روش ترجمه و تفسیر، مؤسس دفتر ترجمه 
و تفسیر دارالقرآن و سازمان تبلیغات اسالمی تهران است. ایشان 
در  انقالب  از  پیش  از سال های  که  است  معاصر  قرآن پژوهان  از 
در  باهنر  و شهید  بهشتی  آیت اهلل  با شهید  درسی  کتب  تألیف 
همچنین  است.  داشته  همکاری  دینی  و  قرآنی  مسائل  زمینه 
برجسته  اساتید  از  زنجانی  عزالدین  و  صائنی  محمداسماعیل 
ایشان بوده اند. بهرام پور، تفسیر نسیم حیات و آثار دیگر قرآنی 
نیز در کارنامه خود دارد. این محقق و قرآن پژوه در گفتگو با ما، 
ویژگی های ترجمه خود را بیان کرده است که اکنون متن آن را با 

هم می خوانیم.
* اســتاد! برخی مخالف ترجمه قرآن هســتند؛ یعنی در واقع 

معتقدند قرآن ترجمه پذیر نیست. نظر شما در این رابطه چیست؟
اگر ترجمه دقیق باشد و توسط اهلش انجام شود، هم خوب و هم ضروی است.

* با توجه به ترجمه های متنوع قرآن کریم که در دسترس مخاطبان 
فارسی زبان است، انگیزه شما از ترجمه قرآن چه بوده است؟
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به این صورت که ترجمه را پس از ویراســتاری کامل و بررسی های مجدد، 
در اختیار گروه هــای تحصیلی متفــاوت ـ از افراد عادی گرفتــه تا افراد 
تحصیل کرده حوزه و دانشــگاه ـ قرار دادیم که بخواننــد و نظر بدهند. از 
آن ها خواستیم جمله هایی که به نظرشان نامفهوم است را مشخص کنند. 
در نهایت با توجه به نظرات آن ها، از عبارات این ترجمه رفع ابهام شــد و به 
وسیله معادل های فارسی و پرانتزهای روشنگر، به ترجمه ای روان تر دست 
یافتیم. سپس روی این ترجمه در ســه مرحله ویراستاری فنی و تحقیقی 

انجام گرفت.
* ترجمه روان و فصیح باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

ترجمه روان و فصیح باید چند ویژگی  داشته باشد:
الف( رعایت معنای دقیق لفظ با در نظر گرفتن قواعد ادبی از قبیل مفعول 
مطلق، تمیز، مفعول له، مفعول فیــه و مانند آن که در صحت ترجمه آیات 

نقش اساسی دارد.
ب( ترجمه مطابق تفسیر، به صورتی کوتاه تر و روان تر.

ج( پرهیز از تعقید لفظی و معنوی در عبارات.
در ترجمه آیات ناچاریم که آیه را با توجه به ساختار کلمه ترجمه کنیم، هر چند 
سؤال برانگیز باشد؛ برای این که با توجه به مفهوم تفسیری آیه، نمی توانیم از حوزه 
ترجمه لغوی کلمه تجاوز کرده آن را تحریف کنیم. برخی مترجمان گفته اند 
خداوند همواره درصدد هدایت بندگان است که البته حرف درستی است و کسی 
« را »بی راه می گذارد« ترجمه  را گمراه نمی کند. بنابراین ما باید کلمات »یُِضلُّ
کنیم، ولیکن این ترجمه همیشه صحیح نیست. مثالً شما آیه »َوَما یُِضلُّ بِِه إاِلَّ 
الَْفاِســِقیَن« )بقره/26( را با توجه به »باء« سبیه در کلمه »به« چگونه ترجمه 
می کنید؟ آیا می توان آیه را این گونه ترجمه کرد: »و بی راه نمی گذارد به سبب 
این َمَثل، مگر فاسقان را«، در صورتی که ترجمه تفسیری و صحیح آیه این است: 
»گمراه نمی کند به سبب این مثل، مگر فاسقان را«. این قبیل آیات نیاز به تفسیر 

دارد تا روشن شود و همیشه روشنگری را نمی توان از ترجمه ها انتظار داشت.
توضیح اضالل خدا این است که مخالفان، سخنانشان این است که خدایا تو که 
می دانی ما به احکام تو عمل نخواهیم کرد، پس چرا پی در پی حکم می فرستی و 
موجب گمراهی ما می شوی! پس هر باز که خدا حکمی را می فرستد، عده ای به 
آن عمل می کنند »پس خدا آن ها را هدایت کرده« و عده ای مخالفت می کنند 
و بر گمراهی خود می افزایند »پس خدا با فرستادن احکام، آن ها را گمراه کرده 
است«. معاویه نیز برای تحریف سخن رسول خدا)ص( که فرموده بودند: »عمار 
یاسر را گروه تجاوزگر می کشند«، گفت: »این ما نبودیم که عمار یاسر را کشتیم، 

بلکه علی بود که او را به میدان آورد و به کشتن داد.«
« در قرآن روشــن شود؛ شــما سفره ای پهن  مثالی بزنم تا مفهوم »یُِضلُّ
کرده اید و سه نفر مهمان دارید. یکی از آن ها سرماخوردگی مزمن دارد که 
حتی بوی سرخ کردنی ها او را می آزارد. سفره شــما برای آن دو نفر سالم، 
مفید و نشــاط بخش اســت، ولی هر لقمه  اش بر بیماری فرد سرماخورده 
می افزاید. پس سفره شما عده ای را سالمت و شــادی می دهد و عده ای را 
بیمار و ناشاد می کند. حاال آیا سفره دار مشکل دارد یا سفره نشین؟ بنابراین 
فاسقان همان بیمارانی هستند که بر سر سفره دین و قرآن نشسته اند که 
به سبب نافرمانی بر گمراهی خود می افزایند. چنان که فرمود: »َونَُنزُِّل ِمَن 
الِِمیَن إاِلَّ َخَساًرا: و از قرآن  الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة لِلُْمْؤِمِنیَن َواَل یَِزیُد الظَّ
آنچه شفا و رحمت اســت برای مؤمنان نازل می کنیم ]ولی[ ظالمان را جز 

خسران و زیان نمی افزاید.« )اسراء/82(

* قیاس ترجمه ها با چه روش هایی امکان پذیر است؟ ترجمه شما دارای 
چه امتیازاتی نسبت به دیگر ترجمه هاست؟

تشخیص ترجمه های قوی، از قیاس آیات ساده چندان کارساز نیست، زیرا این نوع 
آیات را مترجمان عموماً خوب ترجمه کرده اند، بلکه قوت ترجمه ها را باید در آیات 

پیچیده جستجو کرد. 
ما در این ترجمه، تمام واژه های هر صفحه قرآنی را در حاشیه آن با ذکر ریشه لغت 

آورده ایم و این امر چند فایده دارد:
الف( شرح این لغات، محك قوت و ضعف ترجمه هاست که کدامیك با توجه به 

معانی واژه ها ترجمه شده و کدامیك از حریم معنا بیرون رفته است.
ب( اگر کسی به شرح بیشتری درباره لغات قرآنی نیاز پیدا کرد، می تواند با استفاده 
از ریشه لغات که در این جا آمده، به فرهنگ های مفصل مراجعه کند؛ البته واضح 

است که شناخت ریشه بسیاری از لغت ها برای همگان آسان نیست.
هر جا که آیه تمام شد، ترجمه هم تمام می شــود؛ یعنی از نظر طولی، اندازه 
آیات و ترجمه ها برابر شــده اســت، لذا شماره فارســی ترجمه ها با شماره 
عربی آیات زیر هم اســت؛ یعنی ترجمه از متن عربی آیات تجاوز نمی کند. 
ترجمه های موجود خوب و مفید اســت و باعث می شود که خواننده به سراغ 
تفسیر و شرح آیات برود. تفسیر یك جلدی هم از بنده نوشته شده که به زودی 

منتشر می شود. 
ج( این ترجمه که به صورت یك مجلد قرآنی است، یك قاموس چند جلدی را 

نیز در خود جای داده است.
* برابري طول ترجمه با آیه دارای چه اثراتی است؟ چرا این کار مهم 

بوده است؟ آیا از نظر صفحه بندی و چاپ مهم است؟
از نظر علمی مهم است. طوری ترجمه ها را نوشــتم که حجم قرآنی با حجم 

فارسی برابر باشد.
* ترجمه شما االن پیش روی من اســت. لغت شناسی که در حاشیه 
صفحات آمده، چون حجمش زیاد اســت، باعث شــده متن قرآن و 
ترجمه ها بسیار ریز شــود که حتی خواندن آن را برای ما که میانسال 

هستیم سخت کرده چه برسد به افرادی که مشکالتی در بینایی دارند!
بله! این عیب را دارد، ولی اخیراً در چاپ جدیدی که دارد صورت می گیرد، این 

دقت ها انجام شده است و این مشکالت را نخواهد داشت.
* ترجمه تحت اللفظی بهتر است یا ترجمه معنایی؟

هنر آن اســت که ترجمه، هم معنایی باشد و هم تحت اللفظی، به گونه ای که 
خواننده بفهمد ترجمه مربوط به کدام لغت و جمله اســت. من در ترجمه ام 
این ها را رعایت کردم و به من امتیاز دادنــد. مقام معظم رهبری هم به خاطر 

این کار دقیق مرا تشویق کردند. 
* ترجمه آقای الهی قمشه ای چگونه است؟

از قدیمی ترین ترجمه های معاصر است. ترجمه های جدیدتر، کم اشکال تر و 
بهتر از قدیمی هاست. ترجمه آقای الهی قمشه ای ویراستاری هایی شده که 

برخی خودسرانه انجام دادند و آن را خراب کردند.
* برای این که قرآن به زبان های بیشتری ترجمه شود باید چه کاري 
انجام شود؟ انجیل به 25۰ زبان ترجمه شده است اما قرآن شاید به 

1۰۰ زبان هم نرسد.
برای ما بسیار عیب است که کتاب مقدس ما به زبان های بیشتری ترجمه نشده و 
انتظار داریم این اتفاق بیفتد. برای این که به زبان های دیگر ترجمه شود، باید بسیار 

 .روان تر، آزادتر و به قول شما مفهومی و معنایی ترجمه شود نه لفظ به لفظ

هنر آن است 
که ترجمه، هم 

معنایی باشد و هم 
تحت اللفظی، به 

گونه ای که خواننده 
بفهمد ترجمه 

مربوط به کدام لغت 
و جمله است. من 

در ترجمه ام این ها 
را رعایت کردم و 

به من امتیاز دادند. 
مقام معظم رهبری 

هم به خاطر این کار 
دقیق مرا تشویق 

کردند
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نظر

 استاد فوالدوند و ترجمه ایشان
مرحوم دکتر محمدمهدی فوالدوند، اســتاد بازنشســته دانشگاه تهران، از 
فرانسه دانان برجسته ایران و صاحب آثاری اعم از نظم و نثر به زبان فرانسه 
بود که از جمله می توان به ترجمه زیبا و شــیواي رباعیات خیام از فارســی 
به فرانسه و برگردان فارســِی آثار بزرگانی چون آلبرت شوایتسر اشاره کرد. 
وی آموختن زبان عربــی را در ایران نزد مرحوم تارا، فرامرزی و شــیخ علی 
خوانســاری آغاز کرد و در اقامت بیش از ده ســاله ای که در فرانسه داشت، 
با رژی بالشــر و اســتادانی از مصر چون انورلوقا و عبداللطیف کار کرد و از 

آکادمی اسالمی پاریس دیپلم عالی زبان شناسی عربی را گرفت.
آقای فوالدوند ترجمه قرآن را در ســال 1331 آغاز کــرد و در دومین گام، 
ترجمه 22 سوره را با عنوان »گل هایی از قرآن کریم« منتشر کرد که مورد 
پسند صاحب نظران قرار گرفت و مقارن پیروزی انقالب اسالمی ترجمه کل 

مروری بر ویژگی  های ترجمه قرآن کریم اثر مرحوم فوالدوند

ترجمه  ای متین و فاخر

از مهم ترین و  از قرآن کریم یکی  ترجمه محمد مهدی فوالدوند 
موفق ترین ترجمه های فارسی قرآن در عصر جدید است که به دور 
از گرایش های خاص و افراطی، به فارسی روان و امروزی نگاشته شده 
است. مترجم در این ترجمه اصل را بر روانی و خوش خوانی نهاده و 
ترجمه ای خوانا و شایسته به دست داده است. درستی و دقتی که 
در این ترجمه دیده می شود تا حدود بسیاری مرهون سخت گیری و 
مدیریت علمی ناشر این ترجمه است. این ترجمه را چند تن از فضالی 
قرآن شناس حوزه علمیه قم، در مدتی افزون بر 2 سال، ویرایش و 
اصالح کرده اند. این اثر، ترجمه ای مبسوط و گاه تفسیرآمیز از قرآن 

کریم است که سطح علمی و تحقیقی آن درخور اعتناست. 

رضا رستمی زاده
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قرآن را به پایان رسانید. اما بی  آن که عجله ای برای انتشار ترجمه خود داشته 
باشد، ســال ها و بارها آن را بازخوانی و با دیگر ترجمه های فارسی مقایسه 
و مقابله کرده، پیوســته آن را محك مي زند و بازنویسی می کند و سرانجام 
متن منّقح خود را که مورد توجه آیت اهلل سید احمد خوانساری قرار گرفته 
بود، برای طبع و نشر به دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی در قم واگذار 
می کند. در آن جا نظر به کمال اهمیت و حساسیت ترجمه قرآن کریم و با 
موافقت مترجم، هیئتی از علما و فضالی قرآن پـــژوه حوزه علمیه قم که با 
»دارالقرآِن آیت اهلل العظمی گلپایگانی« همکاری علمی دارند، برای مقابله 
و ویرایش این ترجمه گرد هم می آیند و این ترجمه را به شــیوه آهســته و 
پیوسته، با همکاری هیئت شش نفره به مدت سه ســال با مراجعه مداوم 
به منابع قرآن پژوهی و در درجه اول تفاسیر معتبر و ترجمه های نو و کهِن 

فارسی ویرایش می کنند.
مترجم دست آخر این ترجمه ویراسته و پیراسته را برای بازنگری نهایی نزد آقای 
خرمشاهی می برد. بهاءالدین خرمشاهی می گوید: »بنده پـس از خواندن چند 
صفحه از این ترجمه، از شیوایی، روشنی، سادگی، صالبت و نیز صحت و دقت 
ترجمه اســتاد فوالدوند که به هفت آِب ویرایش و تنقیح و تهذیب علمی و نیز 
زبانی شسته شده بود، شاد و شگفت زده شدم و به ایشان تبریك گفتم و اعالم 
کردم که این ترجمه مهّذب و متین نیاز به ویرایش مجدد و نهایی من ندارد؛ ولی 
ایشان گفتند: در ترجمه قرآن هرقدر احتیاط و صرف وقت و هزینه شود جای 
دوری نمی رود، لذا پذیرفتم. بنده در مقام ویراستار دست کم سه ترجمه قرآن را 

ویرایش کرده ام، اما تاکنون ترجمه ای تا این حد دقیق و در 
عین حال خوشخوان و غیرتحت اللفظی ندیده ام. ترجمه استاد 
فوالدوند ترجمه ای است به فارسی امروز، سرراست، ساده و 
بدون سبك؛ یعنی فاقد گرایش های خاص و افراطی است، 
نه فارسی گرایی مفرط دارد و نه عربي  گرایی بسیار نامفهوم، 
بیان ترجمه قابل فهم است و عبارات پیچیده نیست و از همه 

مهم تر کمال مطابقت را با متن مقدس قرآن کریم دارد« 
 بررسی ترجمه

در نخستین نگاه به این ترجمه درمی یابیم که مترجم مقدمه 
خود را درباره چگونگی این ترجمه، آخر قرآن آورده است و 
مسلماً نشان دهندة نهایت تواضع و فروتنی نویسنده در برابر 

قرآن اســت. ِکلك فوالدوند در این مقدمه آفرینش هنری خاصی را به نمایش 
گذاشته و خودش این همه را الهاماتی از درگاه حمایت حق می داند.1 آری قدرت 
و استعداد هر زبان مربوط به هنر، لیاقت و امکانات اهل آن زبان است که هرچه 
میدان فعالیتشان بیشتر، همتشان بلندتر، ضمیرشان حوصله دارتر و فکرشان 

تابناک تر باشد، حاصل کارشان پررونق تر است.
ـ نهایت تالش خود را در استحکام  ـ چنان که خود گویدـ  مترجم در این ترجمهـ 
ادبی و لغوی آن به کار برده است و همان طور که از ظاهر ترجمه پیداست، انصافاً 
از بسیاری ترجمه های فارسِی معاصر دقیق تر است. مترجم، این برگردان خود را 
با دیگر ترجمه های قرآن به زبان های فرانسه، انگلیسی، هندی و اروپایی مطابقت 
داده است و لغات، ضمائر، حروف مؤکده و مقدره و روابط ترکیبی کلمات را در 
نظر داشته و مطابق و مساوی با اصِل متن، در ترجمه آورده است والحق معنی و 

مقصود بلند این کتاب آسمانی را باز نموده و منتقل کرده است.
هرجا که در برگردان فارسی نیاز به توضیح الزم و ضروری می نماید، اشاراتی 
را داخل ] [)کروشه( آورده است.2 مثاًل در برخی موارد با یك کلمه که در ] [ 

ِکلک فوالدوند 
در این مقدمه 

آفرینش هنری 
خاصی را به 

نمایش گذاشته و 
خودش این همه 

را الهاماتی از 
درگاه حمایت حق 

می داند

پی نوشت: 
1. صفحه دوم و سوم از مقدمه نویسنده و مترجم. ]انتهای ترجمه محمد مهدی فوالدوند 

از قرآن کریم[
2. مترجم خود به این روش در مقدمه اشاره کرده اســت. ]انتهای ترجمه محمد مهدی 

فوالدوند از قرآن کریم[

آورده، گوشزدی به شأن نزول آیه می کند:
»ســوگند به اختر ] = قرآن[ چون فرود می آیــد.« )ص 526(، »پس آیا آن 

کسی را که ]از جهاد[ روی برتافت دیدی« )ص 527(.
افزون بر این، با آن که مطالب داخل ] [ برای رساندن معنی واژه ها و جمالِت 
قرآنی اســت، با این همه در برخی موارد مجبور به پانوشت درباره توضیح و 
ترجمه آیه و واژه های آن شــده و گویی با این کار ترجمه را از تفســیر جدا 
ساخته است: »سوگند به پدری ]چنان[ و آن کســی را که به وجود آورد.« 
)ص 594( که در پانوشت آورده است: »مقصود حضرت ابراهیم و فرزندش 

اسماعیل است.« )ص 594(
ـ در برخی موارد در پانوشــت به وجوه قرائات و معانی آیات، طبق آن وجوه 

اشاره دارد:
وله الجوار المنشــآت )ص 532(ـ  در پانوشــت چنین آورده است: »در آیه 
24 اگر »منشــآت« را به »کسر شــین« بخوانیم معنی چنین می شود: »و 

جریان های کوه آسایی که در دریا پدید می آید از آِن اوست« )ص 532(
ـ مترجم که خود زبان شناس است، در برخی پانوشت ها به معادل التین آن 

واژه نیز اشاره دارد:
راعنا... )ص 86( راعنا از ریشه َرع = شر عبری برابر با واژه »بد« در انگلیسی به 

معنی our bad one است.
نگاهی به نثر فارسی ترجمه

بزرگ ترین هنر هر مترجمی آن است که بتواند در ترجمه و برگردان از زبان 
اصلی به زبان فارســی )مثاًل( در عین حفظ امانــت، نثر روان و 
همه فهمی ارائه دهد و حتی المقدور از واژه های خشك و ادبیاتی 
محض یا غریب دوری کنــد. حال به نثر ایــن ترجمه نگاهی 

می اندازیم:
»روزی که شــما را برای روز گردآوری، گرد می آورد، آن ]روز[، 

روز حسرت ]خوردن[ است« )ص 556(؛
»... رهنمونیتان کرده است... .« )ص 28(؛

»... به او فرا آموخت... .« )ص 526(؛
»... پروردگارت فراخ آمرزش است... .« )ص 527(؛

»... روزی کــه داعی حق به ســوی امری دهشــتناک دعوت 
می کند... .« )ص 528(؛

»... در درخت سبزه فام اخگر نهاد... .« )ص 544(؛
»... پاسخگر شماست... .« )ص 89(؛

»... گفته شد با ماندگان بمانید... .« )ص 491(؛
»... و برای ماه منزل هایی معین کرده ایم، تا چون شــاخك خشــك خوشه 

خرما برگردد. ]به قصد شفاعت[... .« )ص 244(.
و از این نمونه ها بســیار اســت که مترجم در این موارد یا دیگر عبارت های 
ـ و تا حدی  مشابه، از واژه هایی که جنبه ادبیاتی آن بیشــتر مّدنظر استـ 

ـ استفاده کرده است. سنگین و نزدیك به ترجمه های تحت اللفظیـ 
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مقاله

ترجمه قرآن، خدمتی به دین اسالم است 
این کتاب آسمانی که  با ترجمه نشدن  و 
از  بخشی  انسان هاست،  هدایت بخش 
مردم جهان از پیام قرآن محروم می شوند، 
چون همه ابنای بشر به زبان عربی که زبان 
قرآن است، آگاهی ندارند و برای استفاده 
و فهم آن نیاز به ترجمه وجود دارد. در این 
نوشتار به اجمال دیدگاه های ترجمه پذیری 

یا ترجمه ناپذیری قرآن بررسی می شود. 

درباره ترجمه قــرآن دو بحث عمده وجود دارد: 
نخست این که ترجمه حتماً باید با تفسیر و شرح 
متن قرآن به مخاطب عرضه شود و یا این که در 
ترجمه تنها به برگردان فارسی و ترجمه لفظ به 
لفظ اکتفا  شود. در حال حاضر مترجمان قرآن 
تا جایی که امــکان دارد از درآمیختن ترجمه با 

تفسیر خودداری می کنند و ترجمه های موجود 
از قرآن فقط ترجمه لفظ به لفظ قرآن است.

معتقدان به ترجمه ناپذیری 
در گذشته بســیاری مانند »حنبلی ها« معتقد 
بودند که متــن قرآن بــه دلیــل این که کالم 
خداوند اســت، اصاًل قابل ترجمه نیســت و به 
زبان دیگر درنمی آیــد؛ در دوران معاصر برخی 
از قرآن پژوهان مخالف ترجمه قرآن هســتند و 
معتقدند که قرآن قابل ترجمه نیست و ترجمه 
به ضرر قــرآن و مبانــی دینی اســت. ازجمله 
این افراد »قاضی عنایه« اســت کــه در کتاب 
»ترجمه  »شــبهات الحول القرآن«  می نویسد: 

قرآن، امری محال و ناشدنی است.«
اســتدالل این گــروه این اســت که قــرآن از 
ســاختاری بلیغ و فصیح برخوردار اســت و به 
همین دلیل امکان بازگردانــدن معانی واژه ها 
و آیه هایش به زبان دیگر مقدور نیســت و هیچ 
ترجمه ای را نمی تــوان قرآن نامیــد. این افراد 
معتقدند همه مســلمانان الزم اســت به متن 

قرآن مراجعه کننــد و مبانی دینی و فکری خود 
را از آن اســتخراج کنند. همچنین بر این باورند 
ترجمه هایی که از قرآن انجام شده به گونه ای به 
سمت تحریف کشیده شــده و نتوانسته قرآن را 
به خوبی منعکس کند. ترجمه موجب می شود 
مسلمانان از مزایای متن مانند ثواب فراوان برای 
قرائت و نگاه کردن به کلمات محروم شــوند، اما 
در مقابل »حنفی ها«، چون ایرانی بودند، ترجمه 
قرآن را یك ضرورت می دانستند و به این موضوع 
قائل بودند که پیام قرآن بــرای غیر عرب  زبان ها 

نیز باید قابل استفاده باشد. 
»رشیدرضا« در تفســیر »المنار« به تفصیل به 
این موضوع پرداخته و در ذیل آیه شــریفه 158 
ســوره مبارکه اعراف اشــاره می کند که پیروی 
از پیامبر)ص( در مراجعه بــه متن قرآن و زبانی 
اســت که قرآن به آن نازل شده، به همین جهت 
فراگیری لغت عربی برای همه مسلمانان امری 
الزم و واجب اســت و اقامه دین اسالم منوط به 
فراگیــری لغت عربی اســت. همچنیــن وی و 

ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری قرآن
دکتر رضا مؤدب

معاون پژوهشی دانشگاه قم
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پیروانش به ترجمه  هایی اشاره می کنند که برای 
کتاب تورات و انجیل انجام شده و موجب شده 
متن اصلی تورات و انجیل تغییر کند، آن ها این 
نگرانی را در مورد قرآن نیــز دارند و معتقدند با 
ترجمه به این ســمت پیش می رویــم. از نظر 
مخالفان ترجمه، فراگیری زبان عربی به اندازة 
کار کردن برای تأمین معیشــت خانواده امری 
واجب است. اصوالً دیدگاه ترجمه  ناپذیری قرآن 
نزد اکثر محققان و مفســران، امری نادرست و 

دیدگاهی بی سند است. 
ترجمه ناپذیری قرآن از منظری درســت است 
و از منظری دیگر نادرســت. نه  تنها قرآن، بلکه 
هر متنی را بــه صورت کامل بــه زبان دیگری 
برگردانــدن و در عین حال تمــام ویژگی های 
متن اصلی را در متن دوم نیز پیاده کردن، امری 
محال است. به عبارت دیگر اصل حرف درست 
است، لکن تمام کســانی که معتقد به ترجمه 
قرآن هســتند، آن  را دقیقاً برابر بــا متن قرآن 
نمی دانند. بدین جهت همه مترجمان معتقدند 
که ترجمه قرآن ترجمه قســمتی از آن است، 
نه تمام آن و به هیچ وجه نباید از ترجمه انتظار 
همه ویژگی هایی را داشــت که در متن اصلی 
وجود دارد. بنابر این کسانی که قائل به ترجمه 
هســتند، مانند مخالفان ترجمه، معتقدند  که 
ترجمه، متن اصلی قرآن نیست و هیچ مترجمی 
ادعا نکرده که ترجمه او متن قرآن اســت، بلکه 
معتقدند ترجمه در کنار متن اصلی قرآن مورد 
استفاده قرار می گیرد و برگردان بخش هایی از 

متن است. 

معتقدان به ترجمه پذیری
هدف و ضرورت ترجمه از آن جا ناشــی می شود 
که عده  زیادی از مســلمانان به زبان عربی آشنا 
نیستند و یا آشنایی اندکی دارند؛ طبیعی است 
که این عده از مســلمانان برای استفاده از قرآن 
نیازمند ترجمه قرآن هستند تا از طریق ترجمه 
به متن قــرآن نزدیك شــوند. ترجمه در جایی 
ضرورت می یابد که کســی دسترسی زبانی به 
متن اصلــی ندارد و برای آشــنایی بــا قرآن به 
ترجمه روی می آورد، بــه همین جهت ترجمه 
قرآن نزد همه فقها جایز اســت و صدها مترجم 
به بیش از صــد زبان قرآن را ترجمــه کرده اند. 
برای رفع نگرانی هایی که مخالفان ترجمه دارند 
باید ترجمه روش مند وصحیح باشــد و یك تیم 
داوری متخصص آن را تأیید کند، هر اندیشمند 
مترجمی که قــرآن را ترجمه می کنــد، باید با 
تأیید این تیم متخصص ترجمــه خود را به بازار 
ارائه کند تا در امر ترجمه با مشــکالت کمتری 

روبه رو شویم. 
ترجمه کار بسیار مشکلی است. کار ترجمه قرآن 
سخت تر از تفسیر قرآن است؛ زیرا مترجم باید 
در عبارت های کوتاه متن را معنا کند و مفهوم را 
انتقال دهد، ولی مفسر با توسعه الفاظ و کلماتی 
که دارد می خواهد متن قرآن را به زبان دیگر یا 
زبان اصلی تفســیر کند به همین جهت چون 
مترجم محدودیت های بیشــتری دارد، ترجمه 
کاری دشوارتر از تفسیر است و هر مترجمی ابتدا 
باید یك یا چند دور تفسیر قرآن را مطالعه کند تا 
بتواند آن  را به زبان دیگر ترجمه کند. در ترجمه 

الزم است که عبارات و کلمات به شکل درستی 
منتقل شــوند، اگر چه برخی از ترجمه ها دچار 
کاستی شــده اند و نگرانی هایی از بابت ترجمه 
نا صحیح از قــرآن پیش آمده، امــا به هیچ وجه 
نمی توان خطای برخی از ترجمه ها را مستندی 
بر عدم امــکان ترجمه یافــت، در روزگاری که 
اکثر مســلمانان غیر عرب هستند، الزم است که 
قرآن به صد ها زبان زنده دنیا به شیوه روش مند 
و صحیح ترجمه شــود، تا قرآن در اختیار همه 

عالقه مندان این کتاب آسمانی قرار گیرد.
سلمان فارســی از نخســتین مترجمان قرآن 
کریم است. نخســتین ترجمه قرآن در ایران، 
در قرن چهــارم هجــری و با گرفتــن فتوا از 
علمــای ماوراءالنهر انجام شــد و بعــد از آن، 
ترجمه های قــرآن با رویکردهــا، گرایش ها و 
انواع مختلف صورت گرفــت. ترجمه قرآن به 
زبان فارســی گرایش های ســبکی متفاوتی 
داشــته که یکی از این روش هــا کهنه  گرایی 
اســت و در این نوع ترجمه، به معناشناســی 
تاریخی واژه ها توجه می شــود. در واقع بعضی 
واژه ها در عصر نزول معنای خاصی داشــتند و 
با گذشــت زمان در فرهنگ و تمدن عربستان 
دچار تحول شــدند، در این مواقع مترجم باید 
به این مسئله آگاهی داشــته باشد که در عصر 
نزول، واژه مورد نظر چه معنایی داشــته است 
که مراد خداوند آن معنا بوده است، نه معنای 

امروزی آن.  
در این که مترجم قرآن باید نحو را بداند تردیدی 
نیســت و زمانی که مترجم لغت شناس نباشد، 
اساســاً نمی تواند متــن را ترجمه کند. شــکی 
نیســت که امروز مترجم قرآن باید هم بر زبان 
عربی و هم بر زبان مقصد مســلط بــوده و به هر 
دو زبان اشــراف کامل داشته باشد. امروزه عموم 
مترجمان، ساختار نحو جمله ها را به زبان فارسی 
برمی گرداننــد؛ یعنی متن قــرآن در قالب زبان 
فارسی و ســاختار این زبان برگردانده می شود. 
ترجمه ها در دوران معاصر پیشــرفت بسیاری 
کرده و انواع متفاوتی دارد که از آن میان ترجمه 
مرحوم »فیض االســالم« کاماًل تفسیری است 
و ترجمه »علی موســوی گرمــارودی« به زبان 
کهن نوشته شــده اســت. ترجمه های قرآن به 
مقتضای زمان و مکان راهی پایان ناپذیر دارند و 
با ترجمه هایی که از این کتاب آســمانی صورت 
می گیرد، پیام الهی برای مــردم در دوران های 

 .مختلف قابل درک خواهد شد

ترجمه کار بسیار 
مشکلی است. 

کار ترجمه قرآن 
سخت تر از تفسیر 

قرآن است؛ زیرا 
مترجم باید در 

عبارت های کوتاه 
متن را معنا کند 

و مفهوم را انتقال 
دهد

ترجمه ناپذیری قرآن از منظری درست است و از منظری دیگر نادرست. نه  تنها 
قرآن، بلکه هر متنی را به صورت کامل به زبان دیگری برگرداندن و در عین حال 

تمام ویژگی های متن اصلی را در متن دوم نیز پیاده کردن، امری محال است

مقاله



ادب    و هنر

زندگی و آثار 
جالل آل احمد

شعر شهریار
مروری بر ادبیات داستانی

 دفاع مقدس
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یادداشت

جالل آل احمد 
مردی برای 
تمام فصول 

حمید بابایی
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ترجمه بود. به نظر می رســد آل احمد با آگاهی 
از نیاز جامعه ادبی خویش دست به ترجمه زده 

است. 
به ظاهر، نگاه دولتی که پیرامون آل احمد وجود 
دارد و او را تّوابــی می داند که به آغوش اســام 
باز گشته اســتـ  بعد از جدایی از حزب تودهـ  
بیشترین لطمه را در بررسی و نقد آثار آل احمد 
وارد کــرده و او را در حــد یک نــام در بزرگراه 

پایتخت و یا جایزه ای ادبي تقلیل داده است. 
در عین حــال نقدی که او بر روشــنفکری وارد 
کرده، نگاه غرب ستیزانه او و همچنین جدایی از 
حزب توده باعث نوعی نــگاه انتقادی بر زندگی 
آل احمد و نه آثارش، توسط ادبیات غیر دولتی و 

مستقل شده است. 
به نظر مي رســد هر دو نگاه و رویکرد، غیر ادبی 
و ناعادالنه است که به وجوه ادبی او نپرداخته و 

این از بد روزگار است. 
در پایان بد نیست به اثری اشــاره داشته باشم 
که کوشیده فراســوی این نگاه ها به آل احمد و 
آثارش نظری بیندازد. کتاب »واســازی متون 
جال آل احمد« نوشــته مجتبی گلســتانی، 
تاشی اســت در راستای پژوهشــی علمی در 
بررســی آثار آل احمد. کتابی ارزشمند و خوب 
که کوشــیده آل احمد را در مقام یک نویسنده 

 .بررسی کند

می کند. اما چگونــه آل احمد به ایــن رویکرد 
رسیده است؟

به نظر می رســد از دو منظر می توان این امر را 
بررســی کرد؛ اول این کــه او آثار بســیاری از 
نویســندگان مختلف جهان را بــه زبان اصلی 
مطالعه کرده و تأثیر او از نویسنده مهمی مانند 
لویی فردینان سلین که ادبیاتی تهاجمی در آثار 
خود دارد، می تواند ایجاد کننده این منظر باشد. 
البته خود آل احمد به تأثیری که از سلین گرفته 
معترف اســت و هرگز این امــر را کتمان نکرده 

است. 
دوم، مقاله نویسي و نوشــتن مقاالتی تند و تیز 
در مورد مباحــث مختلف را می تــوان در این 
مســئله مؤثر دانســت. به واقع، نگاه تا حدودی 
ژورنالیستی آل احمد به وقایع و رویکرد منتقدانه 
او را می تــوان در این امور مؤثر دانســت. گویی 
آل احمد در نوشتار با احدی، از فرهنگ گرفته تا 
وضعیت اجتماعی سیاسی و همین طور خودش 
تعارف نداشته اســت. این منظر را در داستان ها 

)همان طور که پیش تر اشاره شد( می توان دید. 
البته در مورد مقاالت نیــز همین رویکرد وجود 
دارد و آل احمد به نقدی درونی از دل جامعه ای 
که خود در آن می زیسته رسیده است. نقدی که 
بر روشنفکری دارد، نقدی است که در قدم اول 

بر خودش نیز وارد است. 
به نظر می رسد بجز وجوه اشاره شده، دو بخش از 
فعالیت های آل احمد نیز مورد غفلت قرار گرفته 
اســت. آل احمد نگاهی دقیق و منتقدانه نسبت 
به آثار مختلف داشته اســت. براي مثال نقدی 
که او بر بوف کور هدایت دارد را می توان یکی از 
دقیق ترین و بهترین خوانش های مرتبط به این 
اثر دانســت. نقدی که در آن آل احمد، بوف کور 
را پاسخی به وضعیت اجتماعی دوره رضاخانی 

می داند. 
و اما ســفرنامه های این نویســنده نیز بســیار 
خواندنی هســتند؛ او به هر کجا سفر کرده قلم 
برداشته و بی پیرایه و ساده شــروع کرده است 
به نوشتن. گویی قلم از دســت او نیفتاده است 
و به هر جا که سرک کشیدهـ  از باد کفر گرفته 
تا ســرزمین وحیـ  مطلبی نوشته و حس و دید 

روزنامه نگارانه خود را انتقال داده است. 
ترجمه هــای آل احمد نیــز به نوبــه خود مهم 
هستند. او با معرفی نویســندگانی مانند کامو و 
داستایوفسکی، کوشید جهان داستانی غرب را 
به نویســندگان و مخاطبین ایرانی معرفی کند. 
البتــه او ادامه دهنده مســیری درســت در راه 

نوشتن در مورد نویســنده ای که وجوه مختلفی 
در کارنامه اش دارد کار سختی است. این مشقت 
زمانی بیشــتر می شــود که می کوشــی وجوه 
جدیدی از آل احمد را کشــف کنــی؛ وجوهی 
که باعث می شــود هنوز بعد از مدت ها، آثار این 

نویسنده را بخوانی و برای خودت مرور کنی. 
اولین اثری که از جــال آل احمد خواندم، مدیر 
مدرســه بود. این اثر یکی از مهم ترین و در عین 

حال تأثیرگذارترین آثار آل احمد است. 
مدیر مدرســه روایتی از خود آل احمد است که 
در مدرســه ای به مدیریت می پردازد. اما کجای 
این متن داســتانی اســت و کجا غیر داستانی؟ 
همین امــر را آل احمد در داســتان دیگری هم 
دارد؛ در رمان بسیار مهم ســنگی بر گوری که 
بعد از مرگش منتشر شد، در این اثر هم جال از 

همین حربه استفاده کرده است. 
از منظر داستان نویســی، آل احمد چند مطلب 
را به من  نویســنده امروزی گوشــزد می کند؛ 
اســتفاده از تجربه زیســته در امر نوشتن. اگر 
داستان های امروزي گاهی اوقات چنان بی رنگ 
و بو هســتند و چنگی به دل نمی زنند، دلیلش 
را می توان در همین امر دید. نویســنده تجربه 
زیسته فقیری دارد و یا در ساختن جهان متنی، 
تجربه زیسته خود را بروز نمی دهد، بلکه توهمی 

دروغین از این تجربه می سازد. 
در واقع بســیاری از نویســندگان در نوشــتن 
متون خــود، این بخــش مهم که بــا مخاطب 
صادق باشــند را فراموش می کننــد. منظور از 
صداقت، راستگویی صرف نیست، بلکه ساختن 
شخصیت هایی اســت که حداقل در امور خود 
نســبت به وقایع واکنش های درســتی نشان 

بدهند. 
در ســنگی بر گوری، آل احمد مســئله فرزند 
داشتن یا نداشتن را با بی پروایی در دل فرهنگی 
به شدت ســنتی بیان می کند. سنتی که در آن 
فرزند فقط ادامه دهنده نام نیســت، بلکه تمام 
هویت اجتماعــی فرد را نیز تشــکیل می دهد. 
ازدواج در چنین جامعه ای صرفاً برای ادامه نسل 

است. 
آل احمد در این اثر به شدت بر این امر می شورد 
و با بیانی صریح خواســتار پایانی بر این ســنت 

است. 
این امر نکته مهم دیگری را می رساند؛ آل احمد 
از اولین نویسندگان داستان های اعترافی است. 
داستان هایی که در آن نویسنده به ابعاد تاریک 
شــخصیت خویش می پردازد و آن هــا را برَما 

اگر داستان های 
امروزي گاهی 

اوقات چنان 
بی رنگ و 

بو هستند 
و چنگی به 

دل نمی زنند، 
دلیلش را 

می توان در 
همین امر دید. 

نویسنده تجربه 
زیسته فقیری 

دارد و یا در 
ساختن جهان 
متنی، تجربه 

زیسته خود را 
بروز نمی دهد، 

بلکه توهمی 
دروغین از این 
تجربه می سازد

در واقع بسیاری از نویسندگان در نوشتن متون خود، این بخش مهم که با مخاطب 
صادق باشند را فراموش می کنند. منظور از صداقت، راستگویی صرف نیست، 
بلکه ساختن شــخصیت هایی اســت که حداقل در امور خود نسبت به وقایع 

واکنش های درستی نشان بدهند
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دیگر می ماند

زندگی و آثار جالل آل احمد در گفتگو با مهدی قزلی

رضا شاعری

گفتگو

ادبیات  و  شعر  بنیاد  مدیرعامل  قزلی،  مهدی 
ادبی  جایزه  اجرایی  دبیر  و  ایرانیان  داستانی 
جالل آل احمد، معتقد است جالل آل احمد بعد از 
گذشت نیم قرن هنوز بین مردم محبوب است. 
نویسنده کتاب »جا پای جالل« می گوید: »جالل 

آل احمد با مردم بود و برای مردم می نوشت.«
است:  نوشته  کتاب  این  معرفی  متن  در  قزلی 
را قبول کردم.  کار  این  »فکر می کردم که چرا 
کاری  چنین  پیش  سال  شصت  پنجاه،  جالل 
کرده بود. آن موقع بخش های وسیعی از کشور ما 
دست نخورده باقی مانده بود. ضریب نفوذ رادیو، 
تلویزیون و مطبوعات آن قدر کم بود که آدم های 
هر شهر و دیار با آدم های شهر کناری تفاوت های 
زیادي داشتند. حال به مدد رسانه های فراگیر، 
با  شهرهاي  حتي  مختلف،  شهرهاي  فرهنگ 
فاصله زیاد، به هم نزدیك شده است. وانگهی، 
تمدن  تاریخ  ده  اندازه  به  فاصله  قرن  نیم  این 
داشته  خودش  دل  در  تکنولوژیك  پیشرفت 
است. از همه مهم تر این که، در این کشور اتفاقی 
مهم چون انقالب اسالمی رخ داده است. جالل 
در اوج قدرت پهلوی دوم، در کشور می چرخید 
این  اسالمی.  جمهوری  اقتدار  زمان  در  من  و 
تفاوت ها فکرم را مشغول خودش کرده بود. با 
همین فکرها قم را رد کردیم و سپس کاشان، 
و  میبد  اردکان،  نائین،  تاریکی،  در  و  اردستان 

شهرهای دیگر مسیر را...
با او درباره زندگی، آثار و جایگاه جالل در ادبیات 

داستانی معاصر، گفتگو کردیم.

کاش آل احمد چند سال           
کلی مســیر جدی ادبیات ما مسیری است که 

جال پیموده است.
 جال آل احمد تجربه ســفرنامه نویسی برای 
حج را هم داشته اســت. آیا می خواهید چنین 

تجربه ای را هم در یک کتاب تجربه کنید؟
بنده توفیق زیارت خانه خدا را داشــته ام؛ البته 
قبــل از پیشــنهاد بازآفرینــی کارهای جال 
آل احمد بــود. می خواســتیم در کتــاب »جا 
پای جال« آثــاری که جال در ســفرهایش 
که به اقصا نقاط کشــور انجام داده را بنویسم. 
شــاید موقعیتی پیش بیاید و در طرحی دیگر 
ســفرهای خارجی جال آل احمد را در»جای 

پای جال 2« منتشر کنیم.
آیا جــالل آل احمد برای نســل امروز 

جذابیتی دارد؟
به نظرم جــال آل احمد هنــوز هم محبوبیت 
دارد. شــاید به خاطر فاصله نیم قرنی بین آثار 
جال و داستان نویسان و مخاطبان آثارش این 
محبوبیت نمایان نباشد، اما اگر جال آل احمد 
را در ظرف زمان بررسی کنیم، متوجه می شویم 
که می تواند در روزگار ما هم شخصیت جدی و 

تأثیرگذاری باشد.
 قلم جالل چه ویژگی هایی دارد که باعث 

تمایز نثر وی از آثار دیگران می شود؟
صراحــت، شــفافیت و آزادگــی از مهم ترین 
ویژگی های ذاتی جال آل احمد است. او حتی 
با خودش رودربایســتی ندارد و از همین رو در 
کتاب »سنگی بر گوری« خودش را بی پروا نقد 
می کند. در نوشتن، هیچ دار و دسته ای برایش 

مد نظر نیست و آثارش مستقل است.
 جــالل، مخالفــان و موافقــان جدی 
دارد. چرایــی داســتان ایــن موافق و 

 چرا جا پای جالل؟
پرداختن به جــای پای جال دو بعــد دارد. از 
یک طرف می خواستیم بررســی کنیم جال 
آل احمد کیست و از طرف دیگر سفارش دهنده 

این موضوع را انتخاب کرده بود.
 آیا سفرنامه نویســی کاری سفارشی به 
جالل بود یا با عالقه شــخصی این کار را 

انجام داد؟
معتقدم در موضوع سفرنامه نویسی و تک نگاری، 
بهتر از جال آل احمد کسی را نداریم. جال در 
این حوزه یگانه اســت و در داستان نویسی نیز 
شاید رقبایی داشته باشد، اما بدون شک جال 

قوی تر است.
سفرنامه نویســی جال به طور پراکنده برگزار 
شده اســت. جاهای مختلفی ســفر کرده و با 
نگاهی ثابت در پــی هویت بوده اســت. لذا از 
نظرگاه حرفه ای، سفارش دهنده برای پرداختن 
به این موضوع به طور دقیــق و حرفه ای جال 

آل احمد را انتخاب کرده است.
 جــالل آل احمد چه تأثیــری بر ادبیات 

معاصر داشته است؟
نســبت کارهای ادبی جال آل احمد با زندگی 
اجتماعی مردم بسیار جدی بوده است، جال 
در فضا و تخیات نمی نوشت بلکه با مردم بود، 
با آن ها زندگی می کرد و برای مردم می نوشت. 
جال آل احمــد در زمانــه خــود آدم مهم و 
تأثیرگذاری بوده و بســیاری از نویســندگان 
معاصر از قلــم او تأثیــر گرفتــه و در عناصر 
داستانی و نوشــتاری از او تقلید کرده اند. برای 
تأیید این حرف کافی است بررسی کنیم که چه 
تعدادی دنباله رو جال آل احمد شــدند و چه 
تعدادی در پی صادق هدایــت رفتند. به طور 
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مخالف خوانی ها در چیست؟
مســئله موافقــان و و مخالفــان، موضــوع 
گسترده ای است که به سادگی نمی توان آن را 
در مصاحبه ای کوتاه تشــریح و روشن کرد. اما 
موافقت ها با جال آل احمــد به خاطر این نبود 
که او وابسته به گروه خاصی بود و یا طرفدار دار 
و دسته آن موافقین و نکته مهم تر این است که 
مخالفت و نقدهای حرفه ای با او می شد. بدیهی 
اســت که هرکس کار جدی کند مخالف جدی 

هم خواهد داشت. 
صراحت جال آل احمــد باعث رنجش دیگران 
می شــد. او در چهــل ســالگی و در زمانه ای 
که شــبکه های اجتماعــی، اینترنــت و حتی 
شبکه های تلویزیونی در کشــور به آن صورت 
وجود نداشــت، مرد صاحب نام و سرشناســی 
بود. تمام کشــور به او احترام می گذاشــتند. 
جالب است که بخشــی از این افراد از مخالفان 
و منتقدانش بودند. آن ها می دانستند که با چه 
شــخصیتی مواجه اند. او خودش حتی شــبیه 
افراد موافق خود نبود. حتماً می دانید که طیف 
مذهبی جامعه عاقه بیشتري به جال آل احمد 
دارند. در حالی که خود صراحتاً در نوشته هایش 
اشــاره کرده که انســان متشــّرعي نبوده، اما 
خصلت های آزادگی، جال آل احمد را به کسی 
تبدیل کرد که آزاده ها دوستش داشتند و دارند.

در مجموع جال جز گروه هیچ کدام از موافقان 
و مخالفانش نبود و خودش موضوع مخالفت ها و 
موافقت ها بود. سال 58، مقام معظم رهبری در 
پاسخ نامه نشــر رواق در خصوص تبیین منش 
فکری و عملی جال آل احمــد، نامه ای مرقوم 
کرده اند کــه چندین بار گفته انــد: »ای کاش 

آل احمد چند سال دیگر هم می ماند.« 
 فکر می کنید چرا رهبــری این تاکید را 

درباره جالل داشته اند؟
جال نســبت به اتفاقاتی کــه پیرامونش رخ 
می داد بی تفاوت و منفعل نبود. به همین دلیل 
در پایان عمرش تحت فشــار و نظــارت رژیم 
شاهنشاهی بود. این که مقام معظم رهبری در 
پاسخ به نامه نشــر رواق چندین بار می فرمایند 
ای کاش جال بیشتر می ماند و از فوت او اظهار 
تاسف کرده اند، اوالً شــاید دلیلش این باشد که 
او خارج از فشــار حکومتــی، حرف هایی را که 
می خواســت بزند را بازگو می کرد. دوم این که 
جــال آل احمــد در طول مســیر زندگی اش 
در فکر تغییر و تحول بود. خیلی هــا از فوت او 

افســوس خوردند؛ چرا که شــاید آن تغییری 
که دنبالش بود را در انقاب اسامی می دید. او 
آرزوی تغییر در کشور داشــت، به همین دلیل 
خوب می دید و رفت و آمد می کرد. مدتی توده ای 
و سپس نیروی سومی شد. این جابه جایی ها به 
خاطر تغییر مثبت بــود. تغییر جدی در جامعه 
با انقاب اســامی رخ داد. جال با دغدغه بود؛ 
کسی که کل ایران را سفر کرد تا ببیند چرا مردم 
علیه دیکتاتوری قیام نمی کنند، حیف بود جنگ 

و انقاب اسامی را نبیند.
حرف ها و جریان جال را باید به خاطر داشته 
باشیم. موضوع ساده است، در آن زمان به غیر 
از کمونیســت، گفتمان مبارزه با رژیم وجود 
نداشــت. جال آل احمد دنبــال راه جدیدی 
بود. بعد از مدتی فهمید که این مسیر درست 
نیســت و این جریان به بیگانه وصل اســت. 
برای همین از نیروی ســوم جدا شــد و بعد از 
آن نگاهش به سمت روحانیت پیشرو و مسیر 
اســام برگشــت. در واقع او با نــگاه نافذش 
متوجه شده که دین در هویت ایرانی ها تجلی 

دارد. 

 زیباترین برش زندگــی جالل آل احمد، 
کدام برهه از زندگی اوست؟

مردمی بودن جال آل احمــد زیباترین برش 
زندگی اوســت. او این درک را داشت که تغییر 
در جامعه بدون شــناخت مردم و خواســته ها 
و نیازهایشــان بی معنی اســت. برای همین به 
ِده کوره ها می رفت و به مشــاهده زندگی مردم 
می نشست. در این اندیشه بود که چرا این مردم 

به فکر تغییر رژیم حاکم نیست؟
جریان روشنفکری کمتر نگاهش به مردم است 
و بیشتر مشــغول کتاب خواندن، نظریه دادن 
و کار در تشــکیات اســت؛ در حالی که جال 
معتقد بود که مسیر تغییر از دل مردم می گذرد.

ای بسا امام راحل نیز به این مسئله توجه داشت 
و متوجه شده بود که مردم زمینه تغییر دارند، 
شاید اگر قیام امام خمینی)ره( کمی زودتر رخ 
می داد، جال آل احمد نیز زودتر از نیروی سوم 
جدا می شد. او متوجه شــده بود که گروه های 
چپ، مــردم را دســتاویزی برای رســیدن به 
قدرت قرار داده اند و به خوبی درک کرده بود که 

 .موضوع مردم اصالت ندارد

 سال 58، مقام 
معظم رهبری در 

پاسخ نامه نشر 
رواق در خصوص 

تبیین منش فکری 
و عملی جالل 

آل احمد، نامه ای 
مرقوم کرده اند 
که چندین بار 

گفته اند: »ای کاش 
آل احمد چند سال 

دیگر هم می ماند

جالل نســبت به اتفاقاتی که پیرامونش رخ می داد بی تفاوت 
و منفعل نبود. به همین دلیل در پایان عمرش تحت فشــار و 

نظارت رژیم شاهنشاهی بود
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؟؟؟؟؟

رضا شاعری

شهریار، آذربایجان و خانواده اصالنی، ارتباط این ها با هم چیست؟
پدر و مادرم چون اصالتاً اهل تبریز بودند به استاد شهریار نیز عاقه خاصی 
داشتند. مادرم به مناسبتی و به واسطه اقوام، استاد شهریار را می شناخت، 
به همین دلیل در منزل ما عموماً صحبت ایشان بود. بنده هم از کودکی به 
ادبیات عاقه مند بودم، گاهی که پدر و مادرم اشعار استاد شهریار را برای ما 

می خواندند، با اشتیاق گوش می کردم.
و همین ها بود که باعث شد زندگی استاد شــهریار را به صورت 

کتاب روایت کنید؟
بله، قطعاً در عاقه مندی من به ایشــان بی تأثیر نبود. البته زمانی که من 
زندگی استاد شهریار را نوشتم تعدادی از آثارم منتشر شده بود. اولین کتابم 
به نام »با زبان محبت« با موضوع زندگینامه داســتانی »جبار باغچه بان« 
است. قبل از کتاب »سیمرغ ســهند« چند داســتان کوتاه درباره استاد 
شهریار نوشته بودم. در مقطع دبیرســتان به قصد دیدن استاد شهریار به 
تبریز رفتم، اما برای این که اولین سفر زندگی ام بود، به خاطر کم تجربگی 
موفق به دیدار ایشان نشدم. سال ها بعد کتاب »اندوه شهریار« را با همین 

موضوع نوشتم و چاپ شد. 
وقتی کتاب سیمرغ سهند را نوشتم، تقریباً هشت عنوان از کتاب های من 
چاپ شده بود. بعد از خدمت سربازی در آذربایجان با اباغ قضایی مشغول 
به کار شــدم. در آن جا فرصتی دســت داد تا به طور مفصل درباره ایشان 
تحقیق کنم و آقای هویدا، از قضات اسبق دادگستری تبریز نیز راهنمایی 

و کمک را از من دریغ نکرد. چند سال بعد که رئیس دادگستری هشتگرد 
شدم، آقای رضا رهگذر )محمدرضا سرشار( و آقای جوادی که در دفتر نشر 
فرهنگ اسامی بودند، نوشتن این کتاب را به من پیشنهاد کردند و من هم 
نوشتم؛ البته بانی کار آقای کیان پور بود. کتاب در سال نخست نایاب شد و 
به چاپ دوم هم رسید، اما چاپ سوم آن با چند سال وقفه و ویراست جدید، 

بهار سال جاری مجدداً منتشر شد.
باالخره موفق شدید با استاد شهریار مالقات کنید؟ اولین بار استاد 

شهریار را کجا دیدید؟
استاد شهریار در سال 50 به دعوت روزنامه اطاعات به تهران آمد. بنده هم 
در آن مراسم شرکت کردم. در چند برنامه دیگر هم که ایشان حضور داشت 
بنده هم رفتم، اما از نزدیک فرصتی مجال نداد تا به گپ و گفت بیشــتری 
منجر شود. در آن ســال ها بنده به خاطر عاقه ای که به شعر داشتم، آثارم 
در نشریات و مجات متعدد منتشر می شــد. مصاحبه های زیادی توسط 
نشریات با استاد شهریار در آن روزگار انجام شد، اما فکر می کنم مطبوعات 
مصلحت اندیشی بزرگی کردند و اخاق حرفه ای را زیر پا گذاشتند. ایشان 
کهولت ســن داشــتند و مطبوعات به خیال این که اســتاد به زودی فوت 
می کنند، اخبار آن روز را به خاطر ماحظاتی منتشر نکردند یا کم انعکاس 

دادند و متأسفانه آن مصاحبه ها سوخت شد.
دلیل نوشتن این اثر بیشتر به خاطر عالقه شخصی بود یا به خاطر 

توانمندی که در این زمینه داشتید و سفارش جناب سرشار؟
در نوجوانی بسیاری از عاقه مندی های انســان دالیل عاطفی دارد، اما در 
بزرگسالی دالیل منطقی می شــود. به نظر من استاد شهریار می تواند یک 
سرمشق و الگو باشد، چرا که او مانند سایر انسان ها در معرض خطر و رفتن 
به بیراهه بود، اما با عقل و درایت و اعتقادات مذهبی اش در راه دین ثابت قدم 

ماند. به نظرم این خیلی با ارزش است.
شهریار در حقیقت پزشــک بود، با شــخصیت های متعدد مراوده داشت، 
کارمند بانک کشــاورزی بود؛ با این حال بدهکاری را تجربه کرد. با این که 
پدرش سرشناس بود و در میان اقوام و اهالی تبریز مرد مورد وثوق و معتبری 

بود، اما با این اوصاف و ویژگی ها شهریار الی پنبه بزرگ نشده است.

به نظر شما طالیی ترین قسمت زندگی استاد شهریار کدام برش از 
زندگی ایشان است؟

وقتی به تبریز برگشت، مادرش از او گایه کرد و گفت: »چرا در اثر تحصیل 
در تهران زبان مادری ات را فراموش کــرده ای؟!« برای این که دل مادر را به 

شعر شهریار، سرشار از
 مفاهیم قرآنی است
گفتگو با محمدرضا اصالنی درباره زندگی شاعرانه شهریار

با سرزمین  قرابت  است. همین  تبریز  متولد  اصالنی،  محمدرضا 
شهریار  استاد  به  ویژه  نگاهی  که  است  شده  باعث  آذربایجان 
داشته باشد. نویسنده ای که عالوه بر نوشتن، به کار قضاوت هم 
می پردازد و در عین حال بیش از 40 کتاب نوشته است؛کتاب هایی 
در حوزه ادبیات دفاع مقدس، ادبیات داستانی و زندگینامه، چند 
این،  بر  عالوه  داستانی.  سرگذشت  و  رمان  و  داستان  مجموعه 
دارد. عهده  بر  نیز  را  زرین  قلم  ادبی  جشنواره  دبیری  اصالنی 
استاد  زندگی  به  آن  در  که  »سیمرغ سهند«  کتاب  نویسنده  با 
شهریار پرداخته است، درباره شهریار، شعر و ویژگی های شاعر 

شهیر آذربایجان و ایران به گفتگو نشستیم.
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دست بیاورد منظومه »حیدربابا« را ســرود که حداقل به 60 زبان ترجمه 
شده است و از شاهکارهای ادبیات فارسی به شمار می رود. ویژگی دیگر آثار 
شهریار این اســت که همچون کتاب حافظ، توسط ناشران مختلف منتشر 
می شود و این بیانگر اقبال عمومی مردم به اشــعار و آثار این شاعر توانمند 

است.
لطفاً کمی از ویژگی های شخصیتی استاد که در روند تحقیق کتاب 

به آن پی بردید برایمان بگویید.
استاد شــهریار زندگی ادبی، اجتماعی، هنری و سیاسی داشته و از معدود 
شعرایی است که در زمان خود طعم شهرت را چشید؛ شهرتی که بین المللی 
شد. او در زمان زندگی اش با مفاخر هم عصر خود مراوده داشته است. به دنیا 
آمدن وی در زمان مشروطه بوده و شاعری مبارز، مؤمن و به تمام معنا موحد 

و وطن پرست بود.
تمامی آثار او جهت گیری مذهبی دارد و سرشــار از مفاهیم قرآنی اســت. 
شهریار به زبان های فرانسه و عربی تسلط کامل داشت و به شاعرانی همچون 
»امیری فیروزکوهی« کــه وجهه خوب و معنوی داشــتند ارادت خاصی 

داشت. 
او از نظر اعتقادات مذهبــی در اوج بود و با این کــه در مجالس ادبی چون 
کتابخانه مجلس شورای ملی که یوسف اعتصامی و پروین اعتصامی حضور 
داشتند، در منزل ملک الشعرای بهار که افراد نخبه ای مانند صادق هدایت 
به آن جا راه داشتند و آثارشــان را می خواندند رفت و آمد داشت، اما تمامی 

آثارش جهت گیری توحیدی داشت؛ شهریار با قرآن و نماز بزرگ شده بود.
منزل استاد شهریار در حال حاضر موزه شده اســت. دو چیز در آن جا نظر 
بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند، اول قرآنی که به خط خود اســتاد 
نوشته شده که نیمه تمام مانده است و دوم سازی که از کشور آذربایجان به 
عنوان هدیه برای ایشان ارسال شده است و این ساز از َزرَورق باز نشده است، 
این هم برای این است که ایشان به صورت ذاتی در نواختن ساز تبحر خاصی 
داشتند، اما به خاطر نارضایتی پدر آن را کنار گذاشت. داستاِن سرودن شعر 

برای امام علی)ع( هم خود بی نظیر است و حتماً شنیده اید. 
در مســئله وطن پرســتی و اعتقاد به انقاب، به نظرم همین مثال کفایت 
می کند که وقتی مقام معظم رهبری ســال 66 برای عیادت به منزل استاد 
شــهریار رفت، چک اهدایی را همــان روزها و برای کمک بــه رزمندگان 
پشت نویســی می کند. تعلق خاطر او به انقاب و اســام مثال زدنی است. 
ضمناً این نکته را هم باید بگویم که برخی از شاعران گاهی مورد بی توجهی 
دولت ها قرار گرفتند، اما حکومت در توجه به استاد شهریار بی توجهی نکرد 

و حق را به جا آورد. 
سخت ترین بخش زندگی استاد شــهریار که در کتاب نوشتید 

کدام قسمت است؟ 
ســخت ترین بخش، مرگ پــدر و مادر اســتاد بود، اما بــه دلیل این که 
موضوع احساســی بود الحمداهلل آن بخش خوب شد. اما مبحث عاشقی 
استاد شــهریار را تمایل نداشتم که بنویســم. باالخره نوشتن این فصل 
ماحظاتی را می طلبید، اما با اصرار ناشــر نوشــتم و خدا را شــکر مورد 

استقبال مخاطبان نیز قرار گرفت.
شیوه شما در نگارش زندگینامه داستانی چیست؟ 

هر نویسنده ای روش خاص خود را در داستان نویسی دارد. شیوه من در 
زندگینامه داستانی این اســت که از بدو تولد و یا پیش از تولد شخصیت 

تا پایان زندگی اش را می نویســم. نکته بعدی این شــیوه داستان نویسی 
این است که به نظرم نویسنده باید شخصیت را دوست داشته باشد تا اثر 

خوب از کار در بیاید.
پیشنهادتان برای جوانانی که در این حوزه می خواهند قلم بزنند 

چیست؟
نویســنده باید برای نوشــتن حاالت شــخصیت، همــه کتاب هایی را 
که راجع به آن شخص نوشــته شــده را بخواند، البته ممکن است شما 
اولین نویسنده ای باشــید که قرار اســت زندگی آن شــخص را کتاب 
کنید، بنابراین باید با خانواده و دوســتان او به گفتگــو بپردازید و آثار و 
دست نوشــته هایش را بخوانید. در موقع تألیف هم باید توجه داشت که 
شخصیت را عادی نشان دهیم. نباید شــخصیت را در ویترین بگذاریم. 
همه آدم ها بدهکاری، سختی و شادی، فراز و نشیب را در زندگی تجربه 
می کنند. شــخصیت را باید دســت یافتنی جلــوه داد؛ در این صورت 

 .مخاطب می تواند با او ارتباط برقرار کند

استاد شهریار 
زندگی ادبی، 
اجتماعی، هنری 
و سیاسی داشته 
و از معدود 
شعرایی است 
که در زمان خود 
طعم شهرت را 
چشید؛ شهرتی 
که بین المللی شد
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معرفی

کتاب»خاطــرات احمد منصــوري«،  مجموعه 
خاطرات احمد منصــوري از انقابیون معروف 
در کشــورمان اســت که در آن نقش گروه ها و 
جریانات سیاســي در پیروزي انقاب اسامي 
و فعالیت هــا، مبارزات،  شــکنجه ها،  اختافات 
و درگیري هــاي آنــان آمــده اســت. احمد 
منصــوري در دوره مبارزات سیاســي خود، با 
فعالیت در جلســات نوبــاوگان هیئت محبان 
الحســین)ع( و فراگیــري علوم دینــي پایه و 
اولیه، مجاهدت سیاســي و مذهبــي خود را با 
محوریت اندیشه هاي اســامي بنا نهاد. پس از 
آن با فعالیت در انجمن اســامي دانش آموزان 
و انجمــن حجتیه بــه مبارزات سیاســي خود 
ادامه داد. او با عضویت در حزب ملل اســامي 
به این فعالیت ها شدت بخشــید. با وجود این، 
با افشاي تشــکیات حزب ملل، او و سایر اعضا 
دستگیر و زنداني شــدند و فعالیت های مذهبی 
خــود را در درون زندان ادامه دادند. در ســال 
1348 پــس از آزادي از زنــدان بــا حضور در 
جلسات دکتر شــریعتي در حســینیه ارشاد، 
فعالیت سیاســي، برگزاري جلســات تفســیر 
قرآن و جذب جوانان مســتعد به فعالیت هایش 
ادامه داد که این اقدامات منجر به دســتگیري 
مجدد وي در سال 1352شــد. ادامه حضور او 
در عرصه سیاسي موجب دستگیري مجددش 
در ســال 1354 گردید. او در زندان با همکاري 
ســایر اعضاي کمون مذهبي، در مقابل فعالیت 
برخي جریانات سیاسي مانند انشعابات مختلف 
مجاهدیــن خلق ایســتادگي کــرد و با تحمل 
شــکنجه ها و محدودیت هاي زنــدان، به تداوم 
مســیر مبارزه انقابي ملت ایــران کمک کرد. 
وي پــس از آزادي از زندان در ســال 1357، با 
ســخنراني در جمــع تظاهرات کننــدگان و 
مشــارکت فعال در تظاهرات علیه رژیم پهلوي، 
با کمیته اســتقبال امام نیز همکاري کرد و پس 
از انقاب،  حفاظــت از صنایع نظامي پارچین را 
بر عهده گرفــت. وي پس از عضویت در ســپاه 
پاســداران انقاب اســامي، فصل جدیدي از 

زندگي سیاسي خود را آغاز کرد.
کتاب»خاطرات احمد منصوري«پس از گرفتن 
مصاحبه هاي اولیه و تکمیلي  با احمد منصوري 
مورد بازنگري قرار گرفته و از حالت شــفاهي و 
گفتاري بــه صورت نوشــتاري تغییــر یافته و 
بر اســاس توالي تاریخي و موضوعــي تدوین 
شده است. همچنین شــرح حال شخصیت ها 
یا برخي مسائل مهم ذکر شــده توسط راوي با 
بهره گیري از منابع دیگر )کتاب هاي حزب ملل 
اسامي، هیئت هاي مؤتلفه اسامي،  جریان ها 

و جنبش هــاي مذهبــيـ  سیاســي، خاطرات 
جواد منصوري،  خاطرات عزت شــاهي، خاطرات 
لطــف اهلل میثمي، روزشــمار انقاب اســامي،  
محاکمات سیاســي در ایران از ســال 1333 تا 
1352،  تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اســناد، 
بررســي تغییر ایدئولوژي ســازمان مجاهدین 
خلق در ســال 1354، یاران امام به روایت اسناد 
ساواک( بیان شده و از اســناد و تصاویر نیز براي 
تکمیل طرح استفاده شده است. کتاب»خاطرات 
احمد منصوري« منضم به برخي اســناد از قبیل 
راهنماي ترتیب ردیــف پرونده هاي متهمین به 
عضویت در حزب ملل اســامي و اعضاي کمیته 
مرکزي حزب، گزارش دادرسي نیروهاي مسلح 
شاهنشاهي درباره غیرنظامیان عضو حزب ملل 
اســامي،  گزارش شهرباني کل کشــور در مورد 
دســتگیري اعضاي حزب ملل اسامي،  اسامي و 
مشــخصات فردي تعدادي از اعضاي حزب ملل 
اسامي و تاریخ ســوگند اول و دوم آنان،  گزارش 
کشف شــبکه حزب ملل اســامي و دستگیري 
اعضا به وســیله شهرباني کل کشــور، بیوگرافي 

اعضاي کمیته حزب ملل اسامي و ... است.
گروه هــاي سیاســي در زنــدان، همان طور که 
در قبال انقاب اســامي دیدگاه هــاي متفاوتي 
داشــتند، در مورد امــام و رهبري هــم نظرات 
گوناگونــي داشــتند؛ چنان کــه هم طیف هاي 
مجاهدیــن و چریک هــاي فدایي خلــق، هیچ 
اعتقادي بــه رهبري امــام یا ماهیت اســامي 
نهضت نداشتند. این مســئله در وقایع مختلفي 
که در دوره مبــارزه با رژیم شــاه اتفــاق افتاد 
کامًا آ شــکار شــد. در کتاب »خاطرات احمد 
منصوري«، در این خصوص آورده شــده است: 
»در همان ماه هاي شهریور و مهر 1357که متني 
در حمایت از امام توســط ما در زندان تهیه شد 
و در آن متــن حمایت زندانیان سیاســي زندان 
قصر از نهضت اســامي به رهبري امام خمیني 
مطرح شده بود، هیچ یک از گروه هاي چپي شامل 
تــوده اي، فدایي، گروه میثمي و گروه ســعادتي 
حاضر به امضاي آن نشدند و صراحتاً اعام کردند 
که باید عنوان»نهضت مــردم ایران« بدون طرح 
رهبري امام در این نهضت در متن مذکور نوشته 
شــود تا آ ن ها حاضر به امضاي متن نامه شوند. 
این مســئله باعث شــد که دو بیانیه جداگانه در 
این زمینه از سوي زندانیان سیاسي نوشته شده 
و در روزنامه ها چاپ شــود. بنابراین به طور کلي 
جریانات چپ گرا مخالف ماهیت اسامي نهضت 
و رهبري امام بودنــد و در این مورد تفاوتي میان 
میثمي، ســعادتي  یا رجوي نبود. در واقع تفاوت 
آن ها تنها در اســتراتژي مبارزه بــود؛ چنان که 

نگاهي به کتاب 
»خاطرات احمد منصوري«
تدوین: مهدي جاوداني مقدم

انتشارات: مرکز اسناد انقالب اسالمي 
سال انتشار: 1394
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رجوي معتقــد به جنگ مســلحانه بــود، ولي 
میثمي فعالیت سیاســي را ترجیح مي داد. این 
رویکرد متفاوت آن ها مقــداري متأثر از خلقیات 
ذاتي میثمي و رجوي هم بــود، زیرا میثمي فرد 
نرم خویي بود و برخورد آرامي داشــت، در حالي 
که رجوي، خیاباني و ســعادتي به شدت خشن 
بودند و برخوردهاي حذفي و اســتالیني را قبول 

داشتند.« )ص 171 کتاب(
پــس از قتل عــام پانزده خــرداد که بــه دنبال 
راهپیمایي مردم در اعتراض به دســتگیري رهبر 
نهضت اسامي، امام خمیني، بر پا شده بود و نیز 
دستگیري کلیه فعاالن سیاســي، راهبرد مبارزه 
سیاســي از رونق افتاد. مبــارزان آن زمان به این 
نتیجه رســیدند که شاه زبان سیاســي و مبارزه 
پارلماني را نمي فهمد، با چنین کسي باید با زبان 
اسلحه ســخن گفت. از این رو گروه هایي با مشي 
مبارزه مسلحانه، به سرعت از هر گوشه کشور پیدا 
شــدند. در این فضا یکي از نخســتین گروه هاي 
مســلح، حزب ملل اســامي بــود. منصوري در 
این خصوص در کتاب حاضر مي آورد: »در ســال 
1343پــس از آن که ارتباطم بــا انجمن حجتیه 
قطع شــد، دوره فترتي در فعالیت هاي سیاسي ام 
به وجود آمد که علت آن هم کاهش فعالیت هاي 
سیاســي جامعه بود. این وضعیت ادامه داشت تا 
این که در 4 تیر1344 از طریق بــرادرم جواد آقا 
به عضویت در حزب ملل اســامي دعوت شدم. 
پس از احراز صاحیت، فعالیت در این سازمان دو 
قسم بود که بر اساس قســم اول عضو جدید قول 
مي داد عضویتش در تشــکیات را به عنوان یک 
راز حفظ کند. بر اساس قسم دوم هم عضو جدید 
متعهد مي شد نام مســئول و هم کاسي هایش را 
فاش نسازد. بعد از مدت زمان کوتاهي از عضویتم، 
 نشــریه اي به نام »خلق« توزیع شد. مطالب این 
نشریه بســیار جذاب،  پرشــور و انقابي بود، به 
گونه اي که من با عاقه بسیار، دو بار مطالب آن را 
مطالعه مي کردم و به تشکیات باز مي گرداندم.« 

)ص 46 کتاب(
عناویــن فصــول کتــاب »خاطــرات احمــد 
منصوري«عبارتنــد از »از دوران کودکــي تــا 
شروع فعالیت سیاســي«، »از عضویت در حزب 
ملل اســامي تا فعالیت هاي سیاسي در زندان«، 
»کمون هاي زندان«،  »از شــرکت در جلســات 
دکتر شــریعتي تا دعــوت به همــکاري با گروه 
حزب اهلل و مجاهدیــن خلق«، »از دســتگیري 
تا انشعاب ســازمان مجاهدین خلق در زندان«، 
»وضعیت زندانیان سیاسي در آخرین سال هاي 
رژیم پهلوي« و » از آزادي از زنــدان تا پیروزي 

 .»انقاب اسامي

برش هایي از کتاب 
»از همان پاییز 1354 که مجــدداً وارد زندان شــدم، تاش کردم تا 
به کمک عده اي دیگــر از هم فکرانم فعالیت هــاي علميـ  فرهنگي را 
در جمع زندانیان مذهبــي پیگیري کنیم. بنابراین بــه آموزش زبان 
عربي، تفسیر قرآن، کتاب هاي اصول فلســفه و روش رئالیسم عامه 
طباطبایي یا کتاب هاي شــهید مطهري مانند انسان سرنوشت و عدل 
الهــي و... پرداختیم. هدف مــا از مطالعه و تدریس ایــن کتاب ها در 
درجه اول، افزایش آگاهي و توان علمِي مذهبي هاي درون زندان بود، 
زیرا بعضــي از مذهبي ها حتي توانایي خواندن قرآن را هم نداشــتند، 
بنابراین کاس هــاي آموزش قرآن و عربي را شــروع کردیم، اما چون 
در آن زمان در زندان نمي توانســتیم کاس هاي بزرگي تشکیل دهیم 
و تنها تجمعات حداکثر ســه نفره امکان پذیر بــود، بنابراین ما مجبور 
شدیم تعداد کاس هاي خود را افزایش دهیم، به گونه اي که مثًا من 
که معلم عربي و تفســیر قــرآن بودم از صبح تا عصــر چندین کاس 
یک ســاعته برگزار مي کردم و در آن ها کتاب هــاي دارالعلوم العربیه، 
عربي آسان، کتاب صرف و نحو خوانساري و قرآن را آموزش مي دادم.« 

)ص160(

»یکي از فعالیت هاي اجتماعيـ  سیاســي من پس از آزادي از زندان،  
شرکت در جلسات درس و سخنراني هاي دکتر شریعتي در سال هاي 
1348تا 1351 بود، در آن زمان بــا پیدایش ایدئولوژي هاي متعددي 
مانند لیبرالیسم، اومانیســم،  سوسیالیسم و مارکسیســم در ایران و 
نفوذ آنان در میان جوانان دانشــگاهي، نقش دکتر شریعتي و نهضت 
آزادي در تحوالت فکري و جامعه مهم بود. این مسئله زماني از اهمیت 
بیشتري برخوردار مي شد که تعداد علماي مذهبي که توان ایستادگي 
علمي در مقابل اندیشه هاي انحرافي جدید را دارا بودند، بسیار کم و یا 

 )111 میزان رابطه آنان با جوانان بسیار ناچیز بود.« )ص

 او در زندان با 
همکاري سایر 
اعضاي کمون 

مذهبي، در 
مقابل فعالیت 

برخي جریانات 
سیاسي مانند 

انشعابات مختلف 
مجاهدین خلق 

ایستادگي 
کرد و با تحمل 

شکنجه ها و 
محدودیت هاي 
زندان، به تداوم 

مسیر مبارزه 
انقالبي ملت 

ایران کمك کرد
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تحلیل

ملتی که سینما ندارد مثل انسانی است که زبانی از زبان های مورد تفاهم 
و تکلم را بلد نیست.

این جملــه بیانگر نظر مقام معظــم رهبری دربارۀ سینماســت؛ نظری 
شگفت که شاید در میان علما و اندیشمندان مسلمان چندان مابه ازایی 
نتوان برای آن ســراغ گرفت و شــاید حتی دیدگاه بســیاری از مدیران 
فرهنگی پیشرو نیز به پای آن نرسد. بر اساس نظر رهبر انقاب، دستیابی 
به بیان سینمایی مناســب و تأثیرگذار جهت انتقال مفاهیم و ارزش های 
انقاب و نشــر آن ها در جهان، برای حکومت اســامی یک امر ضروری 
اســت. اکنون باید گفت از این منظر، تکلیف بســیاری از مسائل روشن 
است و جهت تبیین نسبت ما با سینما باید از مقدمات گذشت و گام های 

بلندتری برداشت. 
بســیاری از صاحب نظران، هنر را از جلمۀ نافذترین و رساترین راه های 
بیان دانسته اند و از سوی دیگر برخی ســینما را جامع هفت هنر پیشین 
و چکیدۀ همۀ دست آوردهای هنری بشر خوانده اند. از این منظر سینما، 
هنری است که در آن شــبکه ای از هنرورزی ها اعم از قدرت قصه گویی، 
بازیگری، موســیقی و خاقیت های بصری با یکدیگر ترکیب می شوند تا 
حرف مورد نظر با قدرت و تأثیر افزون تری بیــان گردد. حال انقابی که 
داعیۀ جهانی دارد و هدفش گفتگو با همۀ مردمان و مســتضعفان جهان 
است، با این پدیده چه نســبتی می تواند برقرار سازد؟ حقیقت آن است 
که چنین سؤال هایی که باید سی سال پیش پاسخ آن به درستی تشریح 
و نتیجۀ آن به شــکل راهبرد و استراتژی مدون می شــد، هنوز هم همۀ 

جوانب و زوایای آن تبیین نشده است. در واقع به نظر می رسد جایی که 
ایستاده ایم هنوز اولین پلۀ عاشقی اســت! آنچنان که شنیدن جمله ای 
مشابه جلمۀ باال، از رهبر انقاب سر ذوقمان می آورد و خرسند می شویم 

که بهانه ای یافته ایم برای جدل با مدعیان و مخالفان.
اما واقعیت آن است که سینمای ایران چندان معطل این نظریه پردازی ها 
و تئوری ســازی ها نمانده و راه خود را رفته است. سینما در این سی سال 
با انبوهی از تولیدات و تجارب خود، گل های بســیار کاشــته و گل های 
بسیارتر هم به آب داده است. پس شاید یکی از راه های ساده تر آن باشد 
که ما نیز با مراجعه به همین کارنامه به بررســی وضع موجود و ارزیابی 
مســیر پیش رو بپردازیم. از آن جایی که موضوع اصلی این یادداشــت 
مخاطبه با مخاطب جهانی و غیر فارسی زبان اســت، بهتر است در ابتدا 
دست آوردهای سینمای ایران را در مفاهمه و گفتگو با این مخاطب مورد 
توجه قرار دهیم و ببینیم ســینمای ایران برای باز کردن ســر صحبت با 

مخاطبانی بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران چه کرده است؟
طبق نظر بسیاری از اهالی سینما و آشنایان تاریخ سینمای ایران، اولین 
تجربۀ گفتگو با مخاطبان جهانی را باید بــا نمایش فیلم هایی از ایران در 
جشــنواره های بین المللی مرتبط دانســت. اولین حضور سینمای ایران 
در جشــنواره های بین المللی نیز متعلق به فیلم »دونده« اثر امیر نادري 
و کســب جایزۀ بهترین فیلم از جشنوارۀ ســه قاره نانت در سال 1985 
در فرانسه )برابر با ســال 1363 در ایران( اســت. پس از فیلم »دونده« 
و امیدهای بســیاری که در دل ســینمای ایــران با این فیلــم و جایزۀ 
پرآوازه اش ایجاد شــده بود، آثار دیگری هم توانســتند به جشنواره های 
جهانی راه یابند و بعضــاً صاحب جوایز مهمی نیز در ایــن میان گردند. 
از جملۀ این جوایز می توان به جایزۀ بهـترین فـــیلم جشنوارۀ سه قاره 

سینما و نشر ارزش ها

محمدرضا وحیدزاده
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نانت، فرانســه، 1989، به فیلم »آب، باد، خاک« ســاختۀ امیر نادري، 
جایزۀ روبرتو روسیلیني در جشــنوارۀ کن، فرانســه، 1992، به عباس 
کیارســتمي به خاطر مجموعه آثارش، جایزۀ فرانسوا تروفو در جشنوارۀ 
فـیلم جـــیفوني، ایتالیا، 1992، به عباس کیارستمي به خاطر مجموعه 
آثارش، جایزۀ دوربین طایي جشــنوارۀ کن، فرانســه، 1995، به فیلم 
»بادکنک ســفید« اثر جعفر پناهي، جایزۀ بهترین فیلم در جشــنوارۀ 
فیلم سه قاره نانت، فرانسه، 1996 به فیلم »یک داستان واقعي« ساختۀ 
ابوالفضل جلیلي و جایزۀ پلنگ طایي جشــنوارۀ کوکارنو، ســوئیس، 
1997، به فیلم »آیینه« ســاختۀ جعفر پناهي اشــاره کرد و نقطۀ اوج 
موفقیت هاي بین المللي ســینماي ایــران در ایــن دوره را باید اهداي 
جایزۀ نخل طایي جشــنوارۀ بین المللي کن فرانسه، در سال 1997 به 
عباس کیارستمي براي فیلم طعم گیاس دانست )این جایزه به صورت 

مشترک به عباس کیارستمي و یک فیلمساز ژاپني تعلق گرفت(. 
اما با قدرت گرفتن بیشــتر این جریان و نمود بیشــتر اثــرات و تبعات 
فیلم های جشــنواره ای، چندی نگذشــت کــه برخی ها نیــز برخاف 
شیفتگی اولیه، اقدام به طرح دیدگاه های انتقادی خود دربارۀ این جریان 
ســینمایی مهم کردند. رفته رفته و با روشــنگری های بیشتِر تعدادی از 
دلسوزان، ماهیت این سینما مورد تردید جدی قرار گرفت و نتایج حاصل 
از آن دیگر با آن خوشــبینی اولیه همراه نبود. در واقع به تدریج چشم ها 
به سوی اتفاق خزنده ای معطوف شد که در حال تثبیت خود و الگوسازی 
برای نسل های بعدی سینمای ایران بود. از این منظر تصویری که با این 
سینما در ذهن مخاطب جهانی نقش می بست و پیام هایی که از آن برای 
کشورهای دیگر مخابره می شد، چندان تناسبی با واقعیت جامعۀ ایرانی 
نداشت. گذشته از این، مسئلۀ مهم دیگر، مخاطب این دست از آثار بود؛ 
بر خاف مدعیان این آثــار، روی صحبت چنین ســینمایی، ملت های 
دیگــر و مردم کشــورهای جهان نبودنــد، بلکه تنها بخــش محدودی 
از جامعۀ روشــنفکری آن ها و آن نیز با نــگاه و جهان بینی خاص مورد 
خطاب این ســینما قرار می گرفت؛ جمعیت محدودی کــه با انتخاب ها 
و جایزه بخشــی های خود، در واقع نقش هدایتگر و جهت دهنده به این 
سینما را نیز داشتند. شــاید از اولین کســانی که پا به میدان گذاشت و 
گستاخانه حقیقت لباس جدید پادشــاه را فریاد کشید، شهید بزرگوار، 
ســیدمرتضی آوینی بود. پس از او نیز دیگراني همچون مسعود فراستی 
وارد صحنه شــدند و به بررسی ماهیت و جوانب این ســینما پرداختند. 
فراســتی در ســال های بعد با ســاخت و پخش یک میزگــرد انتقادی 
در بررسی و تحلیل ســینمای جشنواره ای از شــبکۀ چهار سیما، طیف 
گسترده ای از اهالی سینما را جلوی دوربین آورد و آن ها را به اظهار نظر 
پیرامون این سینما واداشت که در نتیجۀ آن ماهیت و حقیقت سینمای 

جشنواره ای بیش از پیش روشن گردید.  
در کنار این رویکرد که به راســتی هیچ  نســبتی بــا آرمان های انقاب 
اسامی و چشم انداز صدور انقاب نداشت، رویکرد دیگری را نیز می توان 
مورد توجه قرار داد که تفاوت های آشــکاری با جریان اول دارد. یکي از 

مهم ترین این تفاوت ها، مخاطبان سینمای اخیر است.
برخاف آثار گروه اول، مخاطبان این دســت از آثار نه قشر محدودی از 
روشــنفکران اروپایی، بلکه ملت های کشــورهای منطقه بودند. فیلم و 
سریال هایی مثل »بازمانده« ساختۀ سیف ا... داد، »مریم مقدس« ساختۀ 

شهریار بحرانی، »یوسف پیامبر« ساختۀ فرج اهلل سلحشور، »مختارنامه« 
ساختۀ داوود میرباقری، »سی و سه روز« ساختۀ جمال شورجه و برخی 
فیلم های دیگر را باید آثاری دانســت که ضمن توجه به مخاطب ایرانی، 
ظرفیت برقراری ارتبــاط با مخاطبان غیر فارســی زبان را نیز دارند و در 
عین حال آثاری بی هویت و منفعل نیســتند. این دست از آثار بر خاف 
گروه اول به جای سیاه نمایی و بســط نگرش اومانیستی به جهان، معرف 
بخشــی از هویت دینی ملت های منطقه و ترویج دهندۀ نگاه متعهدانه و 
باورمند به حیات انسانی بودند. موفقیت کم و بیش برخی از آن ها نیز در 
میان کشورهای همســایه و عاقۀ مردم این کشورها به برخی از این آثار 
که البته خود به عوامل مختلفی بازمی گردد و نیازمند تحلیل موشکفانه 
است، نشان از قرابت بیشــتر این جریان با نتایج مورد نظر دارد. حقیقت 
آن است که این ســینما را نمی توان به طور تام، ســینمای تراز انقاب 
اسامی دانست و نباید خوش باورانه افق ســینمای انقاب را محدود به 
آن ها کرد. اما روشــن است مسیری که ســینمای انقاب اسامی برای 
معرفی و نشــر ارزش ها و مفاهیم انقاب در میان مخاطبان جهانی باید 
بپیماید، مسیری اســت که این دســت از آثار را می توان در ابتدای آن 
تصور کرد. این راه با جریان انحرافی ســینمای جشنواره ای که شرح آن 
در ابتدای همین یادداشت گذشت، فاصلۀ چشمگیری دارد و مخاطبان 
خود را نه از میان روشــنفکران برج  عاج نشــین، بلکه از میان توده های 
مســتضعف و باورمند مردم خواهد جســت. این جریان اگرچه دیر، اما 
نشأت یافته از دغدغه ها و احســاس تکلیف  گروهی از هنرمندان متعهد 
و آرمان خواه، و نیازمند حمایت و هدایت هرچه بیشــتر اســت. اکنون، 
با ایجاد تحوالت شــگفت در جهان و کشــورهای منطقه و شنیده شدن 
زمزمه های بیداری ملت های جهان، زمانی اســت کــه تبیین تئوریک 
مســئله و طرح نظریات علمی و دقیــق بر پایۀ معرفــت دینی، بیش از 
هر وقت دیگری احساس می شود و این میدان چشــم به راه رزمندگان 

سلحشوری برای یک جهاد علمی و هنری است.

 سینما در 
این سی سال 

با انبوهی از 
تولیدات و 

تجارب خود، 
گل های بسیار 

کاشته و گل های 
بسیارتر هم به 
آب داده است

بر اساس نظر رهبر انقالب، دســتیابی به بیان سینمایی مناسب و 
تأثیرگذار جهت انتقال مفاهیم و ارزش های انقالب و نشــر آن ها در 

جهان، برای حکومت اسالمی یك امر ضروری است
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نگاه

جنگ یکی از منفورترین واژه هاســت. حجم کشــتارها و 
ویرانی هایی که جنگ به دنبال دارد و اثرات آن، تا ســال ها 
می ماند. در جنگ عــراق با ما، احساســات و عواطف نمود 
بیرونی باالیی داشت. چه از ســنخ قهر و کینه و چه از سنخ 
مهر و محبت. این میزان از احساســات، دفــاع مقدس را به 
پدیده ای نادر بدل می کند تا اندیشــه و تفکــر را به حرکت 

واداشته و ادبیات دفاع مقدس شکل گیرد.
این نوع ادبیات که گاه هوادار جنگ و گاه ضد آن اســت در 
تاریخ پیشه ای دیرینه دارد. از »ایلیاد و هومر« یا »شاهنامه« 
که سرتاسر رزم است تا »وداع با اسلحه« که رمانی مدرن از 

روابط انسانی در پدیده ای به نام جنگ است.
اولین رمــان مطرح بــا محوریت دفاع مقــدس را می توان 
»زمین سوخته« احمد محمود دانســت. این اثر در مقایسه 
با بســیاری از آثار آن دوران، رنگ و بویی حماســی دارد. با 
این حال، اثری از سفارشــی بودن و تصنع در آن به چشــم 
نمی خورد و به همین دلیل، از آثار شــاخص دوران ابتدایی 

دفاع مقدس قلمداد می شود.
»نخل های بی سر«، نوشــته قاسمعلی فراســت نیز از آثار 
شــاخصی اســت که درون مایه ای همدالنه و حماســی با 
مدافعان خونین شــهر دارد. در کنار این نگاه حماسی، پای 
نگاه به اصطــاح روشــنفکرانه و ضد جنگ نیــز کم کم به 
ادبیات باز شــد. جریان روشــنفکری که از همان ابتدا، راه 
خود را از انقابی که بــر مبنای آرمان های دینی بناشــده 
جدا می کرد، در ادامه، پدیده دفاع را با جنگ طلبی مترادف 
دانسته، تا جایی که به دلیل نگارش زمین سوخته، بر احمد 

محمود تاختند و وی را به جنگ طلبی متهم کردند.
در کنار نویســندگان حرفه ای، جریان به وجود آمده توسط 
»حوزه هنری«، شــاید پررنگ ترین و چشم گیرترین جریان 
ادبی دفاع مقدس اســت. فعاالن حوزه هنری، با خالی دیدن 
میدان از نویســندگان حرفه ای و پشــت کــردن جریانات 
روشنفکری، خود آستین همت را باال زده و شروع به نوشتن و 
تجربه کردند، به همین دلیل بسیاری از آثار حوزه هنری در 
اوایل کار، باوجود برخاستن از روح و احساسات پاک، از نکات 

فنی و استانداردهای الزم ادبی کمتری برخوردار بودند.
بســیاری از آثار مطرح ادبی جنگ، پس از پذیرش قطعنامه 

و پایــان جنگ به بــار نشســته اند. احمد دهقــان، حبیب 
احمدزاده، محمدرضا بایرامــی، داود غفارزادگان و مرتضی 
ســرهنگی نام های آشــنایی در این حوزه هســتند. احمد 
دهقان با خلق »ســفر به گــرای 270 درجــه« و در ادامه 
با رمان های »من قاتل پســرتان هســتم« و »دشــتبان«، 
محمدرضا بایرامــی با »پل معلــق«، »هفــت روز آخر« و 
»دشــت شــقایق ها« و داود غفارزادگان با »فــال خون« 

قدم های بلندی در ادبیات داستانی دفاع مقدس برداشتند.
داســتان های ادبیات دفــاع مقدس در ابتدا فرمی ســاده و 
تک خطی داشــتند و اغلــب در فضایــی واقع نمایانه پیش 
می رفتند، اما با باال رفتن ســن نویســندگان و پیشــرفت 
در فنون نویســندگی و رســوب تجربیات جنــگ در نفس 
نویسندگان و درونی شدن وقایع سابقاً بیرونی، کم کم آثاری 

سر برآوردند که دیریاب تر و درونی تر از گذشته بودند.
این اتفاق، ســبب شــد که ادبیــات جنگ به ســبد کتاب 
آن دســته از کتاب خوانــان حرفــه ای افــزوده شــود که 
دست نوشــته های ســاده و خاطره گونــه، ایشــان را اقناع 
نمی کرد. »شــطرنج با ماشــین قیامت«، نوشــته حبیب 
احمدزاده، از دیگر آثار موفق دوره متأخر است؛ داستانی که 
با دو امریه نظامی ارتش عراق آغــاز و پایان می یابد و عاوه 
بر برخورداری از وجوه فلســفی، ســبک روایی درخشانی را 
در فصول انتهایی به تصویر می کشــد که بی اغراق در میان 
بسیاری از داســتان های ایرانی بی نظیر اســت؛ تا جایی که 
عبدالعلی دستغیب، این اثر را برترین اثر دفاع مقدس در 25 
سال اخیر دانسته اســت. این اثر به دست »پاالسپراکمن«، 
اســتاد آمریکایی زبــان و ادبیات فارســی، به انگلیســی 

برگردانده شده است.
»عقرب روی پله های راه آهن اندیمشــک«، نوشته حسین 

آبکنار نیز از آثار ساختارشکن این حوزه محسوب می شود.
رمان پرطرفدار »بی وتــن« امیرخانی را نیز نمی توان جدا از 
جریان جنگ قلمداد کرد. قهرمان داســتان، هنوز در حال و 
هوای جنگ و خسته از مناسبات جامعه با رزمندگان دیروز، 
ناگاه خود را اسیر دست سرنوشــت و در قلب ایاالت  متحده 
می یابد و در دل مدرنیته بی رحم، صفای دوستان هم سنگر 
سابقش را می جوید و نوعی ســلوک معنوی را می پیماید؛ تا 

بداند که جا ماندنش از قافله شهدا، چه علتی داشته است.
با این همه، هنوز انتظارها برای خلق یک اثر ادبی »جهانی« 

در حوزه ادبیات دفاع مقدس، ادامه دارد.

مروری بر ادبیات داستانی دفاع مقدس

هواداِر جنگ یا ضد جنگ؟
مهدی بوشهریان



هالل

گفتگو با   رئیس 
جمعیت  هالل احمر

امدادرسانی در سایه حرم رضوی
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گفتگو

اقداماتی در سه ســال اخیر انجام شده 
است؟

یکی از مهم ترین مأموریت های جمعیت هالل 
احمر، پاســخگویی به حوادث و سوانح است و 
همین بخش از فعالیت های ماســت که بیشتر 
دیده می شــود. ضمن این کــه جمعیت هالل 
احمر با حدود هزار پایگاه و شــعبه، امکانات و 
نیروی انســانی که در سراسر کشور در اختیار 
دارد، طبیعی اســت که فعالیت هاي شاخصی 
در این زمینه انجام دهد. بنابراین بیشــترین 
تالش ما، به خصوص در دو سال گذشته که با 

دکتر سید امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هالل احمر:

خدمــات درمانی اضطراری بــه محض وقوع 
حوادث، افزایش اعتبــار جمعیت هالل احمر 
ایران در مجامــع بین المللــی و ارتقاء کیفی 
انتخابات شورای عالی جمعیت در دوره اخیر، 
محورهــای این گزارش اســت. دکتر ضیایی 
تاکید کرد که تنگناهای مالی و زیرســاختی، 
مانــع حرکت جمعیــت هالل احمــر و ارائه 

خدمات این مجموعه نشده است.
با توجــه به تحریم هــا و کمبود بودجه 
هالل احمر، بــرای تکمیــل و تجهیز 
زیرســاخت های امداد و نجــات، چه 

جذابیت هالل احمر را برای 
جوانان بیشتر کردیم

در این گفتگو، دکتر سید امیر محسن ضیایی، 
رئیــس جمعیــت هــالل احمر گزارشــی از 
عملکرد جمعیت و برنامه هــای آینده آن ارائه 
داد. توســعه تجهیزات و زیرساخت ها و تحقق 
شعار »هر استان، یک بالگرد«، تقویت نیروی 
انســانی، توســعه پایگاه های امداد و نجات، 
ایجاد جذابیت برای جذب جوانان و داوطلبان، 
حضور در جمع هشت کشور جهان برای ارائه 

محمد مهدی بیگلری



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  13   |       شهریور  1395    81

با ایجاد امکانات 
بیشتر سعی 

کرده ایم جذابیت 
هالل احمر را 
برای جوانان 
بیشتر کنیم؛ 

چون جمعیت 
این ظرفیت را 
دارد که چند 
برابر ظرفیت 
فعلي پذیرای 
جوانان باشد

کمبود اعتبارات روبه رو بوده ایم، این بوده که 
در بخش امداد و نجات دچار مشکل نشویم و 
بیشتر منابع را به همین سمت هدایت کردیم 
تا انبارهای الزم بــرای عملیات امداد و نجات 
و پشــتیبانی از امدادگران و نــاوگان هوایی 
مرتبط با این مجموعه با کمبود روبه رو نشوند. 
خوشــبختانه این مجموعه در حال عملیات 
اســت، هیچ بالگردی روی زمین نداریم، تمام 
پایگاه ها و همــه نیروی انســانی مجموعهـ  
شــامل داوطلبان، امدادگــران و نجاتگرانـ  
مشغول و فعال هستند. ســال گذشته سعی 
کردیم تجهیزات نجــات را در پایگاه ها به حد 
استاندارد برســانیم؛ البته توســعه فیزیکی 
صورت نگرفت و حتی بسیاری از پایگاه هایی 
که از نظر ساختمانی نیمه تمام بودند، در سال 
۹۴ به همان شکل باقی مانده اند و امیدواریم 
در ســال جاری بتوانیم با حمایت های دولت 
جمهوری اســالمی، پایگاه های نیمه تمام را 

تکمیل کنیم.
البته بــا توجه به میزان حــوادث و همچنین 
وسعت سرزمیني، کشــور ما به حدود ۳ هزار 
پایگاه نیاز دارد تا به وضعیت مطلوب برســد. 
در حال حاضر هزار پایگاه در اختیار ماســت 
و حدود ۲۰۰ پروژه نیمه تمــام امداد و نجات 
را هم می تــوان با بودجه مختصــری به اتمام 
رساند. با توجه به اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی 
که اردیبهشت ماه ســال جاری توسط دولت 
برای جمعیت هالل احمر تصویب شد، متعهد 
شــده ایم با دریافت این مبلغ، تا پایان ســال 
جاری تمام پایگاه های بــاالی ۵۰ درصد را به 
اتمام برسانیم. البته کمبودهای موجود باعث 
نشــده که ما امکاناتمان را به روز و آماده نگه 
نداریم، بلکه ســعی کرده ایم با فعالیت بیشتر 
و تمرکز امکانــات در بخش امــداد و نجات، 
مأموریت های حیاتی را که هر لحظه مردم به 

آن نیاز دارند، با کیفیت مناسبی انجام دهیم.

در این دوره نســبت به قبل، چه میزان 
پیشرفت حاصل شده و به طور مشخص 
بفرمایید کدام بخش ها در زمینه توسعه 

و تجهیز، بیشتر مورد توجه بوده است؟
همان طور که گفتم، تنگناهای اعتباری موانع 
بزرگی بر سر راه توسعه فیزیکی ما ایجاد کرد، 
اما ســعی کردیم به تقویت نیروهای انسانیـ  
ثابت و داوطلبـ  بپردازیم و بنا شــد در تمام 

پایگاه های کشــور حداقل ۲ نفر نیروی ثابت 
داشــته باشــیم. برای عملیاتی کردن این امر 
هم احتماالً تا آخر مردادماه آزمون پذیرشــی 
توسط سازمان سنجش برای داوطلبان فعلی 
جمعیــت برگــزار خواهیم کرد تــا در نهایت 
حدود ۷۰۰ نفرشــان، در پایگاه هــای امداد و 
نجات به عنوان نیروی انســانی ثابت استخدام 
شــوند. چون در حال حاضر پایگاه های زیادی 
وجود دارند که هیچ نیــروی ثابتی از جمعیت 
هالل احمر ندارند و صرفــاً نیروهای داوطلب 
در آن ها حضور دارند که قطعاً بسیار هم خوب 
و کارآمد هســتند و در نهایــت فقط وضعیت 
استخدامی شــان از داوطلب بــه ثابت تغییر 
خواهد کرد. اما برای پیگیری بهتر امور )اموال 
و امکاناتــی که بــه پایگاه هــا تخصیص داده 
می شــود(، باید این نیروها وابسته به جمعیت 

هالل احمر باشند.
خوشــبختانه در این مدت توانســتیم حدود 
۶ بالگرد را به ظرفیــت ناوگان هوایی جمعیت 
هالل احمر اضافه کنیــم و امیدواریم تا پایان 
ســال جاری، ۳ فرونــد بالگرد دیگــر را نیز 
تحویــل بگیریم. البتــه در حــال حاضر هم 
وضعیــت پوشــش کل کشــور، صددرصدی 
اســت که قباًل این طور نبود و فقط ۱۷ فروند 
بالگرد در اختیار داشــتیم که طبیعی اســت 
پوشش مان نمی توانســت کامل باشد. هرچند 
که در بحران ها همه ناوگان هوایی به ســمت 
همان منطقه در رفت و آمد بودند، اما در حالت 
عادی، طبیعتاً نمی توانستیم صددرصد کشور 
را پوشش دهیم. در حال حاضر هم هنوز برای 
هر استان یک بالگرد نداریم، اما با همین تعداد 
موجود می توانیم کل کشــور را تحت پوشش 
داشته باشیم. امیدواریم به مرور بتوانیم شعار 
روز اول مان را که »هر استان؛ یک بالگرد« بود، 
عملیاتی کنیم و خوشــبختانه فاصله زیادی تا 
آن روز نداریم و اگر تا پایان ســال جاری همه 
بالگردها را تحویل بگیریم، حدود ۲۹ فروند در 

اختیار خواهیم داشت.

با توجه به سیاســتی کــه در خصوص 
توسعه نیروی انسانی اتخاذ کردید، چه 
اقداماتی در زمینــه جذب جوانان انجام 

شده است؟
ورودی های جمعیــت، جوانــان و داوطلبان 
هســتند. همان طور که عرض کردم، جمعیت 

 تنگناهای اعتباری موانع بزرگی بر سر راه توسعه فیزیکی ما ایجاد 
کرد، اما ســعی کردیم به تقویت نیروهای انسانی  ثابت و داوطلب 
بپردازیم و بنا شد در تمام پایگاه های کشــور حداقل ۲ نفر نیروی 

ثابت داشته باشیم

هالل احمر مجموعه ای از جوانان و داوطلبان 
است؛ البته عده ای به عنوان پرسنل در سازمان 
فعالیت دارند تا زمینــه را برای ورود و فعالیت 
جوانان داوطلب فراهــم کنند و می توان گفت 
یکی از فعالیت های جمعیــت، افزایش زمینه 
جذب و نگهداشت جوانان و داوطلبان است تا 

ورودی ما افزایش یابد.
رئیس جمهور کشورمان هم تأکیدات خاصی 
در مورد جوانان دارد و معتقد اســت جمعیت 
هالل احمــر باید در این زمینــه فعالیت های 
بیشــتری انجام دهد. ایشان ســال گذشته، 
در هفته هــالل احمر و نیــز در مالقاتی که با 
حضور جمعیت هالل احمــر از هیئت دولت 
صورت گرفت، بیشــتر تأکید و صحبت شــان 
در خصوص جوانــان، نقش جوانــان و تأثیر 
جمعیت هــالل احمر بر حضــور جوانان بود 
و تأکید خود را با بیان ایــن جمله که »کدام 
خانواده ای اســت که از حضور جوانشــان در 
جمعیــت هالل احمــر نگران باشــد؟« ابراز 
کرد. این جمله نشــان می دهــد که جمعیت 
هالل احمر یک بســتر ســالم، مفیــد و مؤثر 
برای جوانان و مورد اعتماد مردم است. همین 
اعتماد، سرمایه بسیار بزرگی برای ماست و در 
مقابل باید تالش کنیم بســترها و زمینه های 
مناسب را برای حضور پررنگ تر جوانان ایجاد 
کنیم. ما به طور معمول با تشکیل کانون های 
دانش آمــوزی، دانشــجویی، طــالب و آزاد، 
زمینه های جذب جوانــان را فراهم می کنیم. 
منتها بــه نظر می آیــد این کانون هــا کافی 
نیستند و باید به ســمت حرکت های بزرگ تر 
قدم برداریم. در همین راستا با ایجاد امکانات 
بیشتر ســعی کرده ایم جذابیت هالل احمر را 
برای جوانان بیشتر کنیم؛ چون جمعیت این 
ظرفیت را دارد که چند برابــر ظرفیت فعلي 
پذیرای جوانان باشــد. البته محدودیت های 
اعتباری تا حدودی مانع از فعالیت بیشــتر ما 
در این زمینه شــده؛ براي مثــال می توانیم با 
برگزاری اردوها، تهیه لبــاس و ... زمینه های 
جذب را ایجاد کنیم. همان طور که می دانید، 
بچه هــای ۵ ســاله هــم در ورودی هایمان 
داریم، چراکه اگــر می خواهیم تغییری ایجاد 
کنیم، باید از بچه ها شــروع کنیــم. بنابراین 
تغییرات ما بایــد از بخش »غنچه های هالل« 
آغاز شــود؛ چراکه مأموریت های هالل احمر، 
مأموریت های انســانی )کمک به توع بشــر، 
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ترویــج صلح و دوســتی، کمک به ســالمت 
انسان ها، حفظ کرامت انسانی و ...( هستند و 
اگر بخواهیم افرادی بــا این ذهنیت در اختیار 
داشــته باشــیم، باید از کودکی آغــاز کنیم. 
بنابراین هدف گذاری مان درســت اســت، اما 
باید در بخش برنامه ریزی و اجرا بیشتر تالش 
کنیــم. قصد داریم در ســال جــاری، جذب 
جوانان، یعنی افراد زیر ۲۹ سال را، ۵۰ درصد 
افزایش دهیم و امیدواریــم با تأمین اعتبارات 

الزم، بتوانیم در این راه موفق شویم.

در خصوص جذب داوطلبان چطور؟
جمعیت هــالل احمر، جمعیتــی داوطلبانه 
اســت که افراد باالی ۲۹ ســال را شــامل 
می شود. ســعی کرده ایم با برنامه ریزی های 
مختلــف و در مناســبت هایی مثــل هفته 
ســالمت، ایام نوروز و زمان هایی که جمعیت 
حضور بیشــتری دارد و تالش های ما بیشتر 
دیــده می شــود، جــذب افــراد را افزایش 
دهیم. البته در حال حاضــر تالش مي کنیم 
گروه های خاص، شامل اشــخاص حقوقی را 
جذب کنیم؛ چراکه بســیاری از شــرکت ها 
تمایل بــه همکاری بــا جمعیــت را دارند و 
ما نباید ایــن فرصت ها را از دســت بدهیم. 
باید بســتری ایجــاد کنیــم تا مثل ســایر 
جمعیت هــای دنیا، از کمک های اشــخاص 
حقوقــی بهره منــد شــویم. همچنیــن ما 

می توانیم با حضور در تشــّکل های مختلف، 
بــه صــورت لگاریتمــی تعــداد داوطلبان 
جمعیت هالل احمر را افزایــش دهیم. البته 
هرچه ما کارمان را بهتر انجــام دهیم و این 
تالش ها را بهتر بــه جوانان معرفــی کنیم، 
جذابیت مان هم بیشــتر می شــود. مســلماً 
وقتی جوانان تأثیرگذاری جمعیت را ببینند، 
برای مشارکت ترغیب می شوند؛ در غیر این 
صورت یا اصاًل جذب جمعیت نمی شــوند یا 
اگر جذب شــوند، فعالیت خوبی نمی کنند. 
بنابراین ما باید تالش خــود را انجام دهیم، 
کما این که در زمینــه جذب گروه های خاص 
فعالیت مان را آغاز کرده ایــم و امیدواریم تا 
پایان ســال بتوانیم خبرهای خوبی داشــته 

باشیم.
انگیزه هایی  با چــه  داوطلبان جمعیت 

جذب جمعیت می شوند؟
با یک نگاه به اهداف جمعیت، متوجه می شویم 
تمام این اهداف برگرفته از فطرت انسانی است 
و هر فردی با توجه به فطــرت و ذاتش  جذب 
جمعیت می شــود؛ منتهــا این اهــداف باید 
واضح تر نشان داده شود. جمعیت هالل احمر، 
مجمعی انسانی است که غیر از آن با ما مرتبط 
نیســت؛ براي مثال نمی تــوان از هالل احمر 
توقع ایجاد فرصت شــغلی داشت! اما فرصتی 
است برای توانمندســازی جوانان. با جمعیت 
هالل احمر می توان همسفر شد و در این سفر 

تجربه ها آموخت. 
روابط جمعیت هالل احمر ایران با صلیب 
سرخ در چه سطحی است و آیا در زمینه 
بین المللی  نهادهای  با  ارتباطات  توسعه 

هم اقدام خاصی صورت گرفته است؟
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، 
یکی از اعضای تأثیرگذار فدراســیون جهانی 
صلیب ســرخ و هالل احمر، عضو هیأت حکام 
و عضو مؤثــری در جمعیت های ملی اســت و 
در بســیاری از موضوع های فدراسیون جهانی 
صلیــب ســرخ و هالل احمــر و نیــز کمیته 
بین المللی صلیب سرخـ  بخشی از فدراسیون 
صلیب ســرخ و هالل احمرـ مورد مشــورت 

است.
تعداد زیادی از جمعیت های هالل احمر مهم 
دنیا در چند ماه اخیر به کشــورمان سفر کرده 
و از توانمندی های جمعیت ما بازدید کرده اند 
و متقاباًل خواســتار افزایش ارتباطات با هالل 
احمر جمهوری اســالمی شدند. به این ترتیب 
تعداد قراردادهای دوجانبه مــا افزایش یافته 
و برخی از جمعیت های ملــی، در صحبت ها و 
روابطشــان، هالل احمر ایران را الیق ریاست 
یا نایب رئیسی فدراسیون جهانی صلیب سرخ 
و هالل احمر می دانند و از کاندیداتوری ما در 

این بخش حمایت می کنند. 
طبیعی اســت که افزایــش ارتباطات، باعث 
می شــود بتوانیــم متقابــاًل از ظرفیت های 
جمعیت هــای ملــی اســتفاده کنیــم. بــا 
فدراســیون،  در  موجــود  تقســیم بندی 
جمعیت های هالل احمر به ۳ دســته تقسیم 
دریافت کننــده  جمعیت هــای  می شــوند؛ 
کمک، جمعیت های فنــی و حرفه ای توانمند 
و جمعیت هــای Donor یــا اهداکننــده. 
در این میــان جمعیت هالل احمــر ایران به 
عنوان جمعیتی فنــی و توانمند، با تجربه باال 
شناخته شده و در بســیاری از مأموریت های 
بین المللی، فدراســیون از مــا انتظار حضور 
دارد و البتــه ما هم حاضر هســتیم. اخیراً به 
تیم های واکنش ســریع بین المللی پیوستیم 
و شــایان ذکر اســت که در کل دنیا، فقط ۸ 
کشور هســتند که جمعیت هالل احمرشان 
اســتاندارد الزم برای ارائه خدمــات درمانی 
اضطراری را دارند و بــه محض وقوع حوادث، 
توانایــی انجام ایــن خدمــات را، منطبق با 
اســتانداردهای جهانی دارا هســتند. البته 

جمعیت هالل 
احمر جمهوری 
اسالمی ایران، 
یکی از اعضای 
تأثیرگذار 
فدراسیون 
جهانی صلیب 
سرخ و هالل 
احمر، عضو 
هیأت حکام و 
عضو مؤثری 
در جمعیت های 
ملی است و 
در بسیاری از 
موضوع ها مورد 
مشورت است

گفتگو
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تشخیص اســتاندارد بودن، بر عهده مجامع 
بین المللی اســت کــه خوشــبختانه هالل 
احمر ما توانسته به این اســتانداردها دست 
پیدا کند و در کنار کشــورهایی مثل اسپانیا، 
آمریکا، انگلیــس و ... در این فهرســت قرار 
گیــرد و تنهــا جمعیــت غیــر آمریکایی و 

غیراروپایی باشد.

چــه زمینه هایی در دســتیابی به این 
جایگاه، مؤثر بوده است؟

البته بعد از مذاکرات برجــام، تعداد تماس ها 
و درخواســت ها با جمعیت هالل احمر ایران 
بــرای همکاری هــای بین المللــی، افزایش 
پیدا کرده اســت و با وجود این که فدراسیون 
جهانی صلیب ســرخ و هالل احمر همیشــه 
بی طــرف و با مــا در ارتباط بوده انــد، بعد از 
برجــام، جمعیت های هالل احمر بیشــتری 
تمایل به همکاری با ما پیــدا کرده اند. ضمن 
این که مدیریت جدیــد جمعیت هالل احمر 
معتقد اســت ما یک خانواده بزرگ هستیم و 
می توانیــم از ظرفیت های یکدیگر اســتفاده 
کنیم، بنابراین ســعی کردیــم روابطمان را 

توسعه دهیم.

دســتاوردهای تقویــت همــکاری  با 
برای کشور  بین المللی مرتبط  نهادهای 

ما چیست؟
همان طور که عرض کردم، این ظرفیت جهانی 
می توانــد در لحظات حســاس کمک کننده 
باشد؛ ضمن این که وقتی ما در بسیاری موارد 
مثل زلزله یــا بحران های خــاص، اهداکننده 
هستیم، دیگران هم آمادگی و تمایل بیشتری 
پیــدا می کننــد کــه در لحظات حســاس و 

بحران های خاص، به ما کمک کنند.
همچنین مــا می توانیــم از تجربیات ســایر 
جمعیت ها هم اســتفاده کنیــم؛ در دنیا، هر 
لحظه اتفاقاتــی می افتد که اســتفاده از این 
تجربه ها می تواند بســیار مهم باشد و کشوری 
مثل ایران که در معرض زلزله، ســیل، مسائل 
مختلف خشکســالی و ... اســت، اگر بتواند از 
تجربیات دیگر کشورها استفاده کند، در زمان 

حادثه ها هم عملکرد بهتری خواهد داشت.
تســهیل ارتباطات، بــه خصــوص در زمان 
بحران ها، می تواند یکی دیگر از دستاوردهای 
ارتباط با ســایر جمعیت های دنیا و فدراسیون 

باشد.

آیا از این فرصت ها برای آموزش و انتقال 
تجربه ، هم اســتفاده می شود و جمعیت 
نیروی  دانش افزایی  بــرای  احمر  هالل 

انسانی، برنامه ریزی  کرده است؟
به طــور مســتمر، تیم هایی را به کشــورهای 

در رفت و آمد 
هستیم؛ هم 

نیروهای ما برای 
آموزش دیدن 
به آلمان اعزام 
می شوند و هم 

اساتید و مربیان 
آلمانی برای 

آموزش دادن به 
کشور ما دعوت 

می شوند

اخیراً به تیم های واکنش ســریع بین المللی پیوســتیم و 
شایان ذکر اســت که در کل دنیا، فقط ۸ کشور هستند که 
جمعیت هالل احمرشان استاندارد الزم برای ارائه خدمات 

درمانی اضطراری را دارند

درخواســت کننده اعزام می کنیم؛ ما توانایی 
زیــادی در فعالیت هــای توانبخشــی و ارتز و 
پروتز )ساخت دســت و پای مصنوعی( داریم 
و تیم هــای جمعیت هالل احمــر مرتب برای 
آموزش این توانمندی ها بــه هالل احمرهای 
مختلــف دعــوت می شــوند. براي مثــال در 
ارتباط با ســگ های نجات، صلیب سرخ آلمان 
تجربیات بسیار زیادی دارد و ما برای آموختن 
تجربیاتشــان در ایــن بخش، مرتــب با آن ها 
در رفت و آمد هســتیم؛ هم نیروهای ما برای 
آموزش دیدن به آلمان اعزام می شــوند و هم 
اســاتید و مربیان آلمانی بــرای آموزش دادن 
به کشــور ما دعوت می شــوند. همین طور در 
پروژه های بین المللی بشردوســتانه، که فقط 
هم به جمعیت هــالل احمر مربوط نیســت، 
براي مثــال در مورد کاهــش خطرپذیری در 
شــهرهای بزرگ، همه دنیا باید تالش کنند و 
جمعیت هالل احمر ایــران هم یکی از اعضای 
فعال در این بخش اســت و در ســال گذشته، 
کنگره بین المللــی کاهــش خطرپذیری در 
شهرهای بزرگ را برگزار کرد؛ سند نهایی این 
کنفرانس هــم در اعالمیه های جهانی مرتبط، 
به عنوان »ســند تهــران« مورد اشــاره قرار 
می گیرد. این ها همان مزایای افزایش ارتباطات 
با ســایر جمعیت های ملی و سایر سازمان های 
بشردوســتانه و ســازمان ملل است؛ مجموعه 
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بزرگی کــه در قالــب کمک به بشــر فعالیت 
می کننــد که در ایــن میان، نهضــت جهانی 
صلیب سرخ و هالل احمر، بزرگ ترین سازمان 

بشردوستانه دنیا با پایه فعالیت داوطلبانه است.

با توجــه بــه بحران هــای منطقه که 
کشورهای همسایه ایران را درگیر کرده 
است، لطفا گزارشی هم از اقداماتی که در 
ارتباط با یمن و ســوریه انجام شده ارائه 

بفرمایید.
سال گذشته و همین طور امسال، کمک های 
دارویی و تجهیزات پزشــکی، همچنین اقالم 
امدادی به یمن، ســوریه و همچنین عراقـ  
که بــه درخواســت جمعیت هــای مربوطه 
انجام گرفتـ  ارسال شــد. حدود ۶۰ میلیارد 
ریال دارو و تجهیزات پزشــکی بــرای یمن 
تأمین کردیم و برای ســوریه هــم تجهیزات 
و فیلترهای دیالیز، چادر و پتو ارســال شد و 
مسلماً می دانیم که در مقابل مشکالت مردم 
جنگ زده ســوریه و یمن، این مقــدار کافی 
نیست و بسیاری از آن ها امروز آواره هستند. 
اعتبارات ما محدود اســت، اما این آمادگی را 
داریم که امکانات موجود را انتقال دهیم و به 
دســت مصرف کننده واقعی برسانیم. با توجه 
به ســال های فعالیت طوالنی هالل احمر در 
این زمینه، هیچ ارگان و دستگاهی این تجربه 
را ندارد، بنابراین طبیعی اســت که دولت هم 
گاهی کمک های خــود را از طریق جمعیت 

هالل احمر برای نیازمندان ارسال می کند.

یکی از امتیازات جمعیــت هالل احمر، 
شــورای عالی جمعیت در این مجموعه 
است. فرایند انتخابات شورا به چه شکل 
اســت و کیفیت انتخابات اخیر در چه 

سطحی بود؟
جمعیت هالل احمر، جمعیتی کاماًل مردمی 
و مبتنی بر انتخابات اســت و به همین علت 
هر ۴ سال یک بار، حاکمیت جمعیت از جمع 
جوانان، داوطلبان، امدادگران و سایر افرادی 
که به ایــن جمعیت وصل هســتند، انتخاب 
می شود. اردیبهشت ماه گذشــته مرحله اول 
فرآیند انتخابات آغاز شــد و بــه این ترتیب 
مدیران شهرستان ها یا به عبارتی هیئت های 
اجرایی شهرســتان ها که هدایــت جمعیت 

هالل احمر را به عهده دارند،  انتخاب شدند. 
در تیرماه مرحله دوم انتخابات برای گزینش 
هیئت های مدیــره اســتانی، از میان همان 
جمع منتخب شهرســتان ها، انجام شــد. در 
مردادماه هم بــا توجه به انتخابــات تیرماه، 
۸۸ عضو مجمع عمومی جمعیت شــناخته 
می شــوند کــه باالتریــن رکــن حاکمیتی 
جمعیت را تشــکیل می دهند. در این جمع 
ظرفیت بسیار زیادی نهفته است؛ حدود ۱۷ 
نماینده مجلس )از داوطلبان عضو جمعیت( 
حضور دارند، چندیــن نفر از اســتانداران، 
معاونــان اســتاندارها، مســئولین بلندپایه 
اســتانی و همچنین افرادی که سال هاست 
در جمعیت هالل احمر فعال هســتند، این 
مجمــع را تشــکیل می دهنــد. از بین این 
افراد، در اولین جلســه مجمع که در ۷ مرداد 
تشکیل شــد، ۷ نفر اعضای شــورای عالی، 
که منتخبــان مجمع و ترکیبی از اشــخاص 
حقوقی و حقیقی هســتند انتخاب شــدند. 
اشــخاص حقوقی شــامل رئیس جمعیت، 
دبیــرکل جمعیت، خزانــه دار جمعیت، یک 
نفر از مدیران ارشــد کشــور که به انتخاب 
رئیس جمعیت انتخاب شــده، چهــار نفر از 
نماینــدگان رئیــس جمهور و نیــز نماینده 
محترم ولی فقیــه در هالل احمــر، اعضای 
شــورای عالی هســتند و از ســوی هیئت 
مرکزی نظارت بر انتخابــات جمعیت هالل 
احمر هــم تأیید می شــوند. دو بازرس هم از 
مجمع عمومی انتخاب می شوند که حق رأی 
ندارند و صرفاً به عنــوان بازرس در انتخابات 
حاضر می شــوند. نکته حائز اهمیت در مورد 
انتخابات اخیر این اســت که ســعی کردیم 
از اعضــای فعــال و واقعــی جمعیت کمک 
بگیریم، نه کســانی که به طــور صوری یا در 
روزها و ماه های آخر جذب جمعیت شده اند. 
به همیــن خاطر ایــن انتخابــات از کیفیت 
باالتری در مجمع برخوردار اســت؛ هرچند 
که ممکن اســت تعــداد شــرکت کنندگان 
و واجدین شــرایط در مقایســه با انتخابات 
قبل کمتر باشــد، اما امروز مطمئن هستیم 
افراد منتخب، فعــاالن واقعی جمعیت هالل 
احمر بوده و شــرایط واقعی بــرای عضویت 
در هیئت هــای اجرایــی، هیئت مدیره های 

 .استانی و مجمع عمومی را دارند

نکته حائز اهمیت در مورد انتخابات اخیر این است که سعی 
کردیم از اعضای فعال و واقعــی جمعیت کمک بگیریم، نه 
کسانی که به طور صوری یا در روزها و ماه های آخر جذب 
جمعیت شــده اند. به همین خاطر این انتخابات از کیفیت 

باالتری در مجمع برخوردار است
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از نوروز تا هر روز!
فعالیت هاللی های خراســان رضوی از همان ســاعات قبل از تحویل 
ســال، با حضور مقام معظم رهبری و عاشــقان حضــرت رضا )ع( در 
صحن ملکوتی آن حضرت شروع می شــود. البته برای این حضور، از 
ماه ها قبل تهیه و تدارک می بینند... حجت االســالم اسدی در توضیح 
این مقدمات می گوید: »هالل احمر عضو ســتاد اســتقبال و مراسم 
ســفر مقام معظم رهبری اســت و از ماه ها قبل در جلســات شرکت 
می کند و با کمــک جوانان، داوطلبــان و امدادگــران، تمام ظرفیت 
خود را برای خدمت به زائران حرم رضوی و اســتماع سخنرانی رهبر 
انقالب به کار می بندند. به این ترتیب کــه امدادگران هالل احمر در 
خیابان های منتهی به حرم مطهر، با راه اندازی ایســتگاه های سالمت 
و همچنین آماده باش آمبوالنس هــا و امدادگرها، ضمن انجام وظایف 
امدادی و هالل احمری خود، در محل برگزاری ســخنرانی هم حاضر 
می شــوند تا در صورت بروز هرگونه حادثه و مشــکل ناشی از ازدحام 

جمعیت و نیز برای پیشگیری از مسائل مختلف، فعالیت کنند.«
به گفته حجت االسالم اســدی، دومین فعالیت بزرگ حوزه نمایندگی 
مرکز و دفاتر نمایندگی اســتان ها، در ایام سوگواری ارتحال حضرت 
امام )ره( اســت که به عنوان بســتر زمانــی تجدید عهــد و پیمان با 
آرمان های بنیانگذار انقالب و منویات مقام معظم رهبری مطرح بوده 
و برنامه  هــای متنوع زیادی از جمله مســابقات مختلــف کتابخوانی، 
تجلیل از شــهدای انقــالب و دفاع مقــدس، تجدید عهــد و پیمان 
با شــهدای عزیز و حضور در مرقد حــرم مطهر امام انجام می شــود 
که البته امســال، عالوه بر کاروان همیشــگی هالل احمــر که اعضا و 
بازنشســتگان اعزام می شــوند، یک اتوبوس مخصــوص جوانان برتر 
هالل احمر اســتان، جوانانی که در ماموریت هــای مختلف به عنوان 
جوانان فعــال و برتر معرفی شــده بودند، بــا بودجــه و هزینه دفتر 
نمایندگی اســتان، به اردوی زیارتی قم، تهران و سایر اماکن متبرکه 

اعزام شدند.

گفتگو با حجت االسالم والمسلمین اسداهلل اسدی، 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت  هالل احمر استان خراسان رضوی

امدادرسانی در سایه حرم رضوی

گفتگو

هالل احمر استان خراسان رضوی طبیعتا تفاوتی با جمعیت هالل 
امام  احمر سایر استان ها دارد و آن، وجود ملجأ شریف حضرت 
علی بن موسی الرضا )ع( است که به عنوان پایتخت معنوی کشور 
عزیزمان انتخاب شده و مطرح است؛ طبیعتا گستره حضور ملجأ 
شریف حضرت در همه دستگاه ها از جمله هالل احمر، مستلزم 
آن  گسترش  و  رضوی  فرهنگ  با  متناسب  فعالیت های  برگزاری 
است. بنابراین هالل احمر این استان هم با توجه به این مسئله مهم 
سعی دارد کلیه فعالیت های فرهنگی و نظارتی دفتر نمایندگی ولی 
فقیه، با توجه به جایگاه معنوی استان و متناسب با شأن پایتخت 

معنوی کشور عزیزمان، یعنی استان خراسان رضوی باشد. 
برای آشنایی بهتر و بیشتر با تالش های هالل احمر استان خراسان 
رضوی و نیز فعالیت های دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر این 
استان، با مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان 

خراسان رضوی گفتگو کردیم که نتیجه را در ادامه می خوانید.

ستاره سمائی
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وقتی سفره ها آسمانی می شوند ...
در ادامــه ایــن گفتگــو، نماینــده 
ولی فقیــه در هالل احمر خراســان 
رضــوی، توضیح داد: »بخش ســوم 
فعالیت های ما به ایام اعیاد شعبانیه 
مربــوط می شــود کــه در ماه های 
مبــارک رجــب، شــعبان و رمضان 
اســت؛ این ۳ مــاه به اعتقــاد بنده، 
فصــل نیایش ما با خــدای خودمان 
اســت  و دارای برکات بسیار باالیی 
اســت. موضــوع اعتــکاف در مــاه 
رجب، با استقبال خوب داوطلبان و 
همکاران سازمان روبرو شد و تعداد 
زیادی از عالقمندان، در این ســنت 
نبوی شــرکت کردنــد. در اعیاد ماه 
مبــارک شــعبان هم جشــنواره ها، 
اردوها و گردهمایی هــای فرهنگی 
بســیاری برگــزار شــد کــه ضمن 

ایجاد فضای ســرور و شــادمانی، با تهیه، چاپ و توزیع جزوات ویژه 
حول محور مهدویت، ســعی کردیم جوانان را با مهدویت اصیل آشنا 
کرده و بــا از تفکرات انحرافــی مهدویت که دشــمنان انقالب و دین 
با هــدف تقابل با تفکــرات مهدویت ایجــاد کرده انــد، مقابله کنیم. 
یکی از فعالیت هــای ما در ماه رمضــان، ماه نزول قرآن نیز، تفســیر 
موضوعی قرآن کریم اســت که همه ســاله در دســتور کار داشته ایم 
و به لطف خداوند با همکاری ســایر دســتگاه های فرهنگی از جمله 
ســازمان تبلیغات اســالمی، موفق به انجام این مهم شده ایم. امسال 
هم در راســتای نام گذاری رهبر معظم انقالب که ســال جاری را به 
نــام »اقتصــاد مقاومتی، اقــدام و عمــل« خواندنــد، و همچنین با 
توجه به مســائل روز جامعه از جملــه برجام و مذاکــرات مربوط به 

آن، شــاخص های اصولی روابط با بیگانــگان و مقاومت در این حوزه، 
سوره مبارکه »ممتحنه« گزینش شد و تفســیر آن برای عالقمندان 
در سطح استان، توسط مفســران انجام شــد و امتحان این دوره هم 
در قالب سیســتم یکپارچه در کل اســتان برگزار شــد. فعالیت های 
زیاد دیگری از جملــه تهیه و تدارک »ســفره های آســمانی« برای 
خانواده های محروم و بیماران توســط معاونت داوطلبان هالل احمر، 
نیز شرکت در راه پیمانی یوم اهلل قدس با دو رویکرد حضور و مشارکت 
هالل احمــر و اعضــا در کنار مردم و هــم به لحاظ خدمت رســانی و 

امدادگری، انجام شد.«

اجرای اصول هفت گانه بر پایه سیره حضرت رضا )ع(
به عقیده حجت االسالم اســدی،دهه کرامت، بازه زمانی ارزشمندی 
برای تکریم و گرامیداشــت جلوه حضــور خاندان پیامبــر در ایران 
اســالمی اســت که به برکت این حضور، از معارف قــرآن و مکتب و 
مذهب شــیعه بهره منــد شــده ایم و فرصت های زیادی برای بســط 
و گســترش فرهنگ و معرفــت رضوی متناســب بــا ماموریت های 
ارزشــمند هالل احمر فراهم شده اســت؛ به همین خاطر هالل احمر 
استان خراسان رضوی در این دهه، سعی کرده اصول هفتگانه نهضت 
بین المللــی صلیب ســرخ و هالل احمر شــامل: انســانیت، خدمات 
داوطلبانه، مفهوم جهان شــمولی، مفهوم یگانگی، استقالل، بی غرضی 
و بی طرفی را  بــا برگزاری مراســم مختلف تمام و با توجه به ســیره 
عملی حضرت رضا )ع( به عنوان امام مهربانی ها و متناســب با رسالت 
اولیای الهی، برجسته ســازی کرده و در گســترش تفکر انســانیت و 

خدمت داوطلبانه قدم بردارد.
بنا به گفته مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان 
خراسان رضوی، در این دهه، ضمن برگزاری مراسم تجلیل از دختران 
برتر هالل احمــر همزمان با روز ملــی دختران و جشــن گرفتن این 

هالل احمر یک 
نهاد مردمی 
است و باید 
زمینه تعامل 
با دستگاه ها و 
مردم، بیش از 
گذشته داشته 
باشیم، اگر 
بخواهیم شعار 
»هر خانواده؛ 
یک امدادگر« 
سازمان جمعیت 
هالل احمر را 
عینیت ببخشیم، 
بایدبیشتر  
با مردم و 
دستگاه ها در 
ارتباط باشیم

گفتگو
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روز، همایش های خانوادگی پرشور و نشاط، المپیادهای ورزشی برای 
جوانان، کالس های آموزش کمک های اولیــه، صعود تیم های امداد و 
نجات به کوهستان، فعالســازی کانون های جوانان و کاروان سالمت، 
برگزاری نمایشــگاه عفاف و حجــاب و ... برگزار شــد. ضمن این که 
امســال، غیر از مراســم اهدای خون در ماه مبارک رمضان، این عمل 

پسندیده در دهه کرامت هم تکرار و با اقبال عمومی مواجه شد.
غیر از فعالیت هــای مذکور، دو طرح مهم دوچرخه ســواری در جاده 
والیت- با رکاب زنی دوچرخه سواران در مســیر حرکت امام رضا )ع( 
از قدمگاه در نیشابور تا شــهر توس- و طرح قدمگاه عشق- پیاده روی 
۳ روزه جوانان هالل احمر استان خراسان همراه با جوانان ۲۵ استان 
کشور تا حرم رضوی- هم برگزار شــد. به گفته حجت االسالم اسدی، 
هدف اصلی از این پیــاده روی، تجدید عهد و پیمان بــا امام رضا )ع( 
در مســیر صلح، امنیت، آرامش، خدمت داوطلبانه و خدمت رســانی 
بــه نیازمندان بــود کــه تاثیــر معنــوی آن، مایــه اعتبارآفرینی و 

امنیت بخشی برای هالل احمر است. 

هالل احمر؛ از مردم و برای مردم
حجت االســالم اســدی در خصوص تعامــالت هالل احمر اســتان 
خراســان رضوی با ســایر نهادها و دســتگاه ها هم این طــور توضیح 
می دهد: »هــالل احمر یک نهاد مردمی اســت و بایــد زمینه تعامل 
با دســتگاه ها و مردم، بیش از گذشــته داشته باشــیم، اگر بخواهیم 
شــعار »هر خانواده؛ یک امدادگر« ســازمان جمعیت هالل احمر را 
عینیت ببخشــیم، بایدبیشتر  با مردم و دســتگاه ها در ارتباط باشیم. 
خوشــبختانه در ماه مبارک رمضان با ارتباطی که با مرکز رســیدگی 
به امور مســاجد و معاونت آموزش هالل احمر داشــتیم ، دوره های 
آموزش کمک هــای اولیه برای مردمــی که در مســاجد حضور پیدا 

می کنند، برای اولین بار اجرا شد و خوشــبختانه مورد استقبال بسیار 
خوبی قرار گرفت.«

البته یکی از مهم ترین نشســت های اخیر هالل احمر خراسان رضوی، 
جلســه با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه مشــهد مقدس، 
آیت اهلل علم الهــدی و آیت اهلل معزی، نماینده مقــام معظم رهبری در 
جمعیت هالل احمر بوده که طی آن جلســه، تصمیم گرفته شد هالل 
احمر با تالش برای اطالع رســانی و آگاه ســازی جوانــان در خصوص 
مســائل مختلف از جملــه اعتیــاد، بزهکاری های اخالقی، مســائل 
فرهنگی و حمالت انحرافــی و حرکتی و ... قدم برداشــته و در حوزه 
امــداد و نجات جوانان آســیب دیده از مســائل و مشــکالت مختلف 

اجتماعی بیشتر فعالیت کند.
همچنیــن در بخش دیگری از نشســت های 
ایــن ســازمان بــا مدیــران حــوزه علمیه 
تقویــت  و  راه انــدازی  بحــث  خراســان، 
کانون های طالب مطرح شــد که بــه گفته 
حجت االســالم اســدی، با اجرایی شــدن 
این تصمیم، هالل احمــر می تواند از طالب 
جوان در راستای ماموریت های بشردوستانه 
هــالل احمر و حضــور فرهنگــی، تبلیغی و 
معنوی طالب در همــه برنامه های جوانان و 

بخش های دیگر بهره مند شود.
حجت االسالم و المسلمین اسدی، گفتگو را با 
بیان این جمله به پایان می برد: »خوشبختانه 
در تعامل با دستگاه های دیگر از جمله آموزش 
و پرورش، هــم به لحاظ خدمت رســانی های 
آموزشــی امداد و نجات و هم از نظر فرهنگی 
ارتباطات بســیار خوبی داریم که این امکانات 
هالل احمر بــرای جامعه مورد نیاز اســت و 
انشــاءا... مردم هــم بتوانند از این شــرایط و 

 ».امکانات استفاده کنند

هدف اصلی از 
این پیاده روی، 
تجدید عهد و 
پیمان با امام 
رضا )ع( در 
مسیر صلح، 

امنیت، آرامش، 
خدمت 

داوطلبانه و 
خدمت رسانی 
به نیازمندان 
بود که تاثیر 

معنوی آن، مایه 
اعتبارآفرینی 

و امنیت بخشی 
برای هالل احمر 

است

خوشبختانه در تعامل با دســتگاه های دیگر از جمله آموزش و پرورش، هم 
به لحاظ خدمت رســانی های آموزشــی امداد و نجات و هم از نظر فرهنگی 
ارتباطات بســیار خوبی داریم که این امکانات هالل احمر برای جامعه مورد 

نیاز است و انشاءا... مردم هم بتوانند از این شرایط و امکانات استفاده کنند
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گزارش تصویری

گزارش تصویری از برنامه های 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان 
خراسان رضوی در سال 95 و 
دهه کرامت
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دهه کرامت، بازه زمانی ارزشــمندی برای تکریم و گرامیداشت جلوه حضور 
خاندان پیامبر در ایران اسالمی است که به برکت این حضور، از معارف قرآن 
و مکتب و مذهب شیعه بهره مند شــده ایم و فرصت های زیادی برای بسط و 
گســترش فرهنگ و معرفت رضوی متناســب با ماموریت های ارزشمند 

هالل احمر فراهم شده است
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آمــوزش ضمــن خدمــت، یکــي از راه هــاي 
اصولــي و منطقي هدایت تالش هــاي کارکنان 
در ســازمان اســت که ضمن ارتقــای دانش و 
آگاهی های مجموعــه کارکنان یک ســازمان، 
باعث استفاده از ظرفیت های جدید و همچنین 
توانمندســازی کارکنان برای اجرای دقیق تر و 
مؤثرتر وظایف و مأموریت های ســازمانی شده 
و حس انعطاف پذیــري فکــري را در این افراد 
تقویت می کند.همان گونه که جوامع بشــري از 
سنتي بودن به صنعتي شدن و از صنعتي بودن به 
فراصنعتي شــدن گام بر مي دارند، علوم، فنون و 
تکنولوژي هم رو به تکامل، دگرگوني و پیشرفت 
اســت.به موازات این تغییرات است که اهمیت، 
لزوم و خــواص آموزش بیــش از پیش ملموس 
گشــته تا حدي که برخــي از صاحب نظران در 
اهمیت آموزش مي گویند: »آموزش در حقیقت 
خــود مدیریت اســت« بدین معني کــه بدون 
آموزش کارکنان، پایه هاي مدیریت هم متزلزل 

مي شود و به مخاطره مي افتد .
آموزش کارکنان، یک امر حیاتي و اجتناب ناپذیر 
اســت که باید بــه طور مســتمر بــا مجموع 
فرآیندهــاي مدیریت مورد توجه قــرار گیرد تا 
سایر فعالیت هاي مدیریت بتواند مثمرثمر واقع 
گردد. لذا شــاید بتوان گفت یکــي از مهم ترین 
عوامل پیــروزي ســازمان هاي کنونــي براي 
مواجهه با چالش هاي متعدد بــه منظور اجرای 
دقیق مأموریت هــا و ارائه خدمــات مطلوب تر، 
توانمندســازي نیروها و ســرمایه هاي انساني 

ســازمان اســت که این توانمندي جــز به مدد 
آموزش های روزآمد و هدفمند امکان پذیر نیست. 
به اعتقاد متخصصان علم مدیریت، آموزش های 
ضمن خدمــت، یکــی از مؤثرتریــن ابزارهای 
مدیران برای مقابله با تغییــرات محیطی بوده و 
ضامن ارائه مناسب خدمات، به خصوص از سوی 
سازمان های امدادی اســت که چنانچه منظم، 
هدفمند و در راســتای نیازهای واقعی کارکنان 
تدوین و اجرا شــود، نه تنها عملکــرد کارکنان و 
ســازمان را باال می برد، بلکه بهبود مهارت های 
مدیران و افزایش رضایت کارکنان و جامعه هدف 

را نیز در پی خواهد داشت.
جمعیت هــالل احمر بــه عنــوان بزرگ ترین 
مجموعه تخصصی که در مواقع بحران و حوادث، 
خدمات حیاتی امداد و نجــات را ارائه می دهد، 
از زمره تشــکیالتی اســت که نیازمنــد پویایی 
علمی و عملیاتی مدیــران و کارکنان، به ویژه در 
حوزه مدیریت بحران اســت. در راستای چنین 
رویکردی و به واسطه نیازسنجی انجام شده، یکی 
از اقدامات مهم معاونت نوپای آموزش، پژوهش 
و فناوری جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران، برگــزاری دوره هــای آموزش»مدیریت 
بحران« در سطوح مختلفـ  اعم از مدیران عامل 
و معاونین و مدیران شعبـ  است. در این دوره ها 
که با ســرفصل های مهم و جدید علم مدیریت 
بحران برگزار می شــود، هدف نهایــی بر محور 
آشنایی و بازآموزی مدیران جمعیت هالل احمر، 
با مفاهیم پایه و پیشرفته مدیریت بحران از طریق 
لحاظ نمودن برش منطقه ای از سوانح و حوادث 
بزرگ تمرکز یافته اســت. فرآیند بسیار مهمی 
که نشــانگر خالقیت طراحان این دوره ها برای 

باورپذیری و درک بهتر مفاهیم است. به عبارت 
دیگر، یکی از مهم ترین ابزارهای آموزشــی برای 
درک بهتر مخاطبان در هر دوره آموزشی، توجه 
به شــرایط عینی و پروفایل ریســک منطقه ای 
اســت تا آموزش ها در فضای ملموس تری درک 
شود و قابل تجزیه و تحلیل باشد. تردیدی وجود 
ندارد که توســعه و ترویج آموزش های مدیریت 
بحران در هر سطحی، به ویژه در سطوح مدیران 
و نیروهــای عملیاتی، عالوه بر کاهش ریســک 
در جامعه، منجر به کاســتن تبعــات اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از حوادث 
و بحران ها خواهد شد. در شــرایطی که جامعه 
ما هر روز بــا حوادث و ســوانح کوچک و بزرگی 
مواجه است و ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران 
بغرنج را داراســت، تنها راهــکار بهبود وضعیت 
موجود، تهیه نقشه راه و اجرای طرح های جامع 
پیشــگیری و مدیریت بحران با تأکید بر آموزش 
اســت که می تواند ما را به ســوی ایجاد جامعه 
تاب آور، رهنمون سازد. طرح ها و سناریوهایی که 
نیروهای عمل کننده آن، اعم از نیروهای صف و 
ستاد لزوماً باید نسبت به مفاهیم راهبردی علم 
»مدیریت بحران« آشــنایی کامل داشته باشند. 
فرآیندی که انتظار مــی رود از رهگذر برگزاری 
دوره های مزبور حاصل شــود. در پایان با توجه 
به اهمیت موضــوع مدیریت بحران، پیشــنهاد 
می شــود دوره هایی مشــابه برای کارشناسان و 
کارکنان واحدهای مختلف سازمانی در مجموعه 
جمعیت هالل احمر نیز طراحی شــود تا فرآیند 
ذهنیت ســازی یا تغییر نگرش در موضوع مهم 
مدیریــت بحران، بــا هماهنگــی و یکپارچگی 

 .بیشتری حاصل شود

طرح های آموزش محور و ایجاد جامعه تاب آور
ضرورت طراحی دوره های آموزش مدیریت بحران، ویژه کارکنان جمعیت هالل احمر

کوروش غفاری چراتی
کارشناس روابط عمومی هالل احمر مازندران



خانواده

ازدواج  معیار
 خودشناسی پیش از ازدواج

 ازدواج در چارچوب معنویت 
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در دین اســام )قرآن و احادیث نبوی( درباره 
خودشناســی قبل از ازدواج سفارشات زیادی 
شــده اســت، به طوری که رهبــران دینی، 
خودشناســی را در هر یک از مراحل زندگی 
به ویژه ازدواج، یکی از سودمندترین دانش ها 
و پیش بینی کننده موفقیــت پیش از ازدواج 
معرفــی کرده انــد. افــرادی کــه نمی دانند 

هدفشان از تشکیل زندگی مشترک و ازدواج 
چیست و به رســم تقلید و همرهنگ جماعت 
شدن یا شــیفتگی های دوران جوانی، زندگی 
زیر یک سقف را آغاز می کنند و شاخص های 
تناســب و کفویت را نادیده می گیرند، ممکن 
اســت با چالش های متعــددی را در زندگی 
روبرو شوند و این مســئله دست یابی به هدف 
اصلی ازدواج که کسب آرامش، خوشبختی و 
تولد فرزندان ســالم و مصلح اجتماع است را 
دستخوش آسیب های فراوان می کند. اساتید 
دینی بسیاری همچون شهید مطهری)ره( در 

مباحث خود به نقش و اهمیت خودشناســی 
پرداخته انــد و از آن بــه عنــوان مبنــای از 
شــناخت، رفتار و عامل رسیدن به آرمان های 

زندگی یاد کرده اند. 

خودشناسی پل ازدواج و خوشبختی 
برای کسانی که به پیوند زناشویی و ازدواج به 
عنوان راهی برای رســیدن به استقال فردی 
ـ اجتماعی و رشــد و تکامل نــگاه می کنند، 
خودشناســی و طی مراحلی که به رشد عزت 
نفس، شناخت فردی و خود کارآمدی بیشتر 

مریم بهریان 

خودشناسی پیش  از     ازدواج

بررسی اهمیت خودشناسی قبل از ازدواج توسط 
کارشناسان مسائل خانواده
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منجر می شود، اساس تشــکیل یک ازدواج 
موفق در خانواده محسب می شود. 

در سال هاي گذشــته، هویت افراد به جایگاه 
اجتماعی، حرفــه ای و پیوندهای خانوادگی 
بســتگی داشــت و به نظر نمی رســید که 
مــردم بخواهند ایــن فرآینــد را در زندگی 
شخصی شــان تغییــر دهند. افــراد هویت 
خویــش را به خوبی می شــناختند و هویت 
پیش رسی که عمدتاً در جوامع اقتدارگرایانه 
از ســوی نظام پادشــاهی و تمامیت خواه به 
آن ها دیکته می شــد، جایــگاه اجتماعی و 

خانوادگی آن ها را نیز مشخص مي کرد. 
معموالً شــریک زندگی  دختران و پســران 
به آن ها تحمیل می شــد و هر یک در دوران 
پیش از ازدواج، بدون این کــه از تفاوت ها و 
اهمیت رشــد فــردی قبــل از ازدواج آگاه 
باشــند به ازدواج هایــی تــن می دادند که 
خانواده هــا از قبــل پی ریزی کــرده و طبق 
چارچوب و قوانین خانوادگــی اجتماعی به 
زندگی مشــترک ادامه مي دادند و بدون نیاز 
به خودشــکوفایی و شــناخت خود روزگار 
محدودیت هایــی  چنیــن  می گذراندنــد. 
فضــا و فرصتی برای خودشناســی و رشــد 
شــخصی یا توجه به تفاوت های فردی در دو 
طرف ـ  هنگام ازدواج ـ باقی نمی گذاشــت. 
با پیشــرفت تکنولوژی و گذر از عصر شــکار 
و کشــاورزی بــه دوره صنعتــی، تمرکز بر 
خودشناسی و کســب هویت جدید و مطابق 
بــا تفاوت های فــردی در افراد نمایان شــد 
و موضوع و مبحــث خودشناســی در علوم 
اجتماعــی و حوزه هایــی ماننــد ازدواج و 
تشــکیل زندگی موفق و پایــدار مورد توجه 
محققان قرار گرفت. به طوری که بســیاری 
از نظریه پردازان و محققان شناخت فردی را 
بن مایه و اساس زندگی معرفی کردند و آن را 
شرط الزم برای بنا کردن یک زندگی سالم و 

مستحکم دانستند. 

مسئله گشایی در ازدواج موفق 
دکتر غامرضــا فاتحی، روانشــناس بالینی 
و مــدرس دانشــگاه، در خصــوص اهمیت 
خودشناســی فردی و آموزش شناخت خود 
در مرحله نوجوانی از سوی والدین، می گوید: 
»نقش الگویــی والدین در آمــوزش مهارت 
خودشناســی به نوجوانان، به کســب هویت 

مستحکم و آماده شدن برای ورود به مراحل 
دیگر زندگی کــه ازدواج یکی از آن هاســت 
اهمیــت فراوانــی دارد. در واقــع نوجوانان 
با شــناخت خــود، شناســایی توانایی ها و 
تفاوت های فردی و شــناخت جایگاهشان در 
جهان هســتی می توانند به ارزیابی مثبتی از 
خود برســند و در تمام امور زندگی، از جمله 
همسریابی و تشــکیل زندگی مشترک، بهتر 
مسئله گشــایی کــرده و با اعتمــاد به نفس 

بیشتری به جنگ مشکات بروند.« 
این روانشناس و کارشــناس مسائل خانواده 
ادامه می دهــد: »یکی از معیارهــای ازدواج 
موفق، تخمین میزان عزت نفس توســط هر 
یک از کاندیداهای تشــکیل زندگی مشترک 
اســت که در همان فرآیند خودشناسی باید 
انجام شود. تحقیقات نشــان می دهد افرادی 
که از عزت نفس باال و حقیقــی برخوردارند، 
تصویر درســتی از خوِد واقعی خود داشته و 
با تکیه بر مهارت ها، توانمندی ها و همچنین 
شناخت نقطه ضعف ها، وارد زندگی مشترک 
می شــوند و به موفقیت و رضایت زناشــویی 
بیشتری دســت پیدا می کنند. می توان گفت 
عزت نفس، احســاس خودارزشی است که از 
نســبت موفقیت های واقعی بر موفقیت های 
ادعا شــده به دســت می آید. گاهــی اوقات 
افراد به واســطه عزت نفس کاذبی که دارند 
خــود را در جایگاه متفاوتی از آنچه هســتند 
می بییننــد و ســطح باالی عــزت نفس غیر 
واقعی آن ها باعث می شــود تا تــن به ازدواج 
با افــراد در موقعیت هــای پایین تــر از خود 
ندهند و تا سال های ســال مجرد باقی مانده 
و به تصور این کــه نامزد ایده آلشــان یکی از 
همیــن روزها خواهــد آمد، شــانس ازدواج 
را از دســت خواهند داد. از طــرف دیگر کم 
نیستند دختران و پسرانی که به واسطه عزت 
نفس پایینی که دارند، جرأت شــروع زندگی 
و تشــکیل خانواده را نداشــته و با این تصور 
غلط که توانایی خوشــبخت کردن همسر و 
عهــده دار شــدن مســئولیت های زندگی را 
ندارند، بر خاف میل باطنی شان مجرد باقی 

خواهند ماند.« 

تخمین رضایت های زن و شوهری 
دکتر نسرین آشــتیانی صدر، زوج درمان گر 
اســت:  معتقــد  خانــواده  روانشــناس  و 

»خودشناســی فردی قبــل از ازدواج باعث 
می شــود تا هر یک از افراد به درک درستی 
از این که چه خصوصیات، صفاتی و آرزوهایي 
دارند و نیازهای شــان چیســت می رســند. 
ایــن مســئله باعث می شــود تا در مراســم 
خواستگاری خیلي شــفاف و روشن توقعات 
و چشم اندازهایشــان را بیــان کنند. از طرف 
دیگر ارزیابی خودکارآمــدی پیش از ازدواج 
نیز درصد رضایت زناشــویی را باال می برد و 
به خانواده اســتحکام می بخشــد.« این زوج 
درمان گر اضافــه می کنــد: »خودکارآمدی 
باورهای افــراد در مورد توان ســازمان دهی 
و اجــرای مســئولیت ها و تکالیــف فــردي 
کمک مي کنــد و به تحقق بخشــی از اهداف 
کوتاه مدت و بلندمدت می انجامد. در حقیقت 
افرادی که قادر باشــند میزان خودکارآمدی 
خــود را قبــل از ازدواج تخمیــن بزنند، در 
تصمیم گیری راسخ تر خواهند شد. زوج هایی 

کــه کارآمــدی باالیــی در حــوزه ازدواج و 
تشکیل زندگی مشــترک دارند، بدون توجه 
به مشــکات، برای رســیدن به اهداف خود 
که همان تشــکیل زندگی و بنا کردن کانون 
خانواده اســت تاش کــرده و پله های ترقی 
و رشــد را به ســرعت طی می کنند. دختران 
و پســران جوانــی که بــا قناعــت و تاش، 
مشــکات اقتصــادی را نادیــده گرفته و در 
کنار هم زندگی مســتحکمی را بنا مي کنند، 
در دســته افــراد بــا خودکارآمــدی باال در 
حوزه ازدواج معرفی می شــوند؛ چراکه طبق 
تحقیقات انجام گرفتــه، بخش عمده زندگی 

یکی از 
معیارهای 

ازدواج موفق  
تخمین میزان 

عزت نفس 
توسط هر یک 
از کاندیداهای 

تشکیل زندگی 
مشترک 

است که در 
همان فرآیند 
خودشناسی 

باید انجام شود
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مــا را باورهای کارآمد هدایــت می کنند و ما 
معموالً کارهایی را دنبــال می کنیم که به آن 
باور داشــته و به مطلوب بودن نتیجه ایمان 
داریم. زوج هایی که قابلیت ها و انتظارتشــان 
را بشناسند و باور داشته باشــند و هدفشان 
بر حفظ زندگی مشــترک متمرکز باشد، در 
مقایســه با زوج هایي با خودکارآمدی پایین، 
به موفقیــت و رضایت بیشــتری در زندگی 

مشترک خواهند رسید.« 

راهکارهای باالبردن ظرفیت روانی 
شــناخت ظرفیت های روانی و میزان مقابله 
با اســترس، یکی دیگر از ابعاد خودشناسی 
در مرحله پیش از ازدواج و انتخاب همســر 
اســت. دکتر آشــتیانی صدر، روانشــناس، 
در ایــن خصــوص می گویــد: »تشــکیل 
زندگی مشــترک و خانــواده، همان طورکه 
ماننــد  شادی افزاســت،  و  تســکین بخش 
دیگر موقعیت هــای زندگی به شــکیبایی، 
مســئولیت پذیری و هدفمنــدی نیاز دارد. 
در جایی کــه فشــارهای روانی غیــر قابل 
کنترل، بر روابط زناشــویی و کانون خانواده 
ســایه می افکند، تنهــا افرادي کــه میزان 

آســیب پذیری آن ها در برابر اســترس کم 
است، می توانند مشکات را دور زده و افسار 
چالش ها را در دســت گیرنده. در زوج هایی 
که قبل از آغاز زندگی مشترک با این انتظار 
که زندگی توأم بــا چالش هاســت و نیاز به 
مســئولیت پذیری، قدرت باالی حل مسئله، 
تعامل و مــدارا دارد، پا بــه صحنه جدیدی 
از زندگــی می گذرانــد، میــزان موفقیــت 
و پیوند زن و شــوهری باالتر می رود.« این 
روانشناس تأکید می کند: »در واقع شناخت 
ظرفیت هــای روانی پیــش از ازدواج، عاوه 
بر تأثیرگــذار بــودن در تخمین همســان 
بــودن و هم کفو بــودن زوجین، به ایشــان 
کمک می کنــد تا با باال بــردن ظرفیت های 
روانی و اســتفاده از راهبردهای کنار آمدن 
بــا رویدادهــای آســیب زا و تکنیک هــای 
حــل مســئله، فشــارهای اجتماعــی را به 
حداقل برســانند و بــا پیش بینــی آینده، 
جنبه هــای مختلف زندگــی را تحت کنترل 
خود داشــته باشند.« دکتر آشــتیانی ادامه 
می دهد: »برای نمونه دختر و پســر جوانی 
را تصــور کنید که بــه دلیــل موقعیت های 
فرهنگیـ  اجتماعی و فاکتور ســن و ســال 

و تجربه اندوزی، از ظرفیــت روانی ناچیزی 
در مقابله با مشــکات دارنــد و بنا به دالیل 
ظاهری و شــیفتگی های آنــی، تصمیم به 
ازدواج بــا یکدیگــر گرفتــه انــد، می توان 
اطمینان داشــت که بدون کمک گرفتن از 
تکنیک های حل مســئله؛ مانند جستجوی 
اطاعات دقیق، پیروی از نقشــه مشخص، 
ایجــاد و حفــظ دوســتی های همدالنه و 
حمایتگــر اجتماعــی و چهارچوب بنــدی 
و مرزبندی هــای مشــخص به منظــور باال 
بردن ظرفیت روانی و میزان آســیب پذیری 
در برابر اســترس، روابط عاطفی آن ها پس 
از برخورد بــا اولین طوفان هــای زندگی به 
بن بست نخواهند رســید. افرادی که بدون 
شــناخت خود و بر تکیه با تفکرهای رؤیایی 
نابارور، انکار حقایق، ایجــاد و حفظ روابط 
مخــرب و اهــداف بی معنا و پوچ بــرای از 
بین بــردن اســترس ها، پیــروی نکردن از 
چارچوب مشخص و عدم مسئولیت پذیری، 
یک زندگــی مشــترک را آغــاز می کنند، 
فشــارهای روانــی متعــددی را متحمــل 
می شوند و ممکن اســت در روابط عاطفی و 

 .خانوادگی شان دچار مشکل شوند

گزارش

تشکیل زندگی 
مشترک 

و خانواده، 
همان طورکه 

تسکین بخش و 
شادی افزاست، 

مانند دیگر 
موقعیت های 

زندگی به 
شکیبایی، 

مسئولیت پذیری 
و هدفمندی نیاز 

دارد
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ضرورت ازدواج در پارادایم معنویت 
دکتر بستان معتقد است، ضرورت ازدواج موفق 
در پارادایــم معنویت تعریف می شــود و نباید 
ازدواج را در پارادایــم لذت گرایی و مادی گرایی 
تعریــف کرد؛ برای همین اســت کــه ضرورت 

ازدواج در بین جوانان دیده نمی شود. 
به گفته وی، هر فرد ســالمی وقتی به سن بلوغ 
می رسد، احســاس های جنسی پیدا می کند که 
این تمایــات معیار کافی برای ازدواج نیســت 
و فرد باید عاوه بر بلوغ جنســی به بلوغ روانی، 
اجتماعی و اقتصادی نیز رسیده باشد. اما زمانی 
که تعاریف نادرستی از معیارهای مادی صورت 
گیرد، بین بلوغ فیزیکــی و ازدواج فاصله زیادی 
می افتد. در صورت فرهنگ سازی صحیح، افراد 
پس از این که بــه بلوغ اقتصــادی، اجتماعی و 
عقانی نسبی رسیدند، می توانند پس از ازدواج، 
اهدافشــان را دنبال کرده و در کنار همسرشان 
پیشرفت کنند. از آن جا که شــرایط اقتصادی، 
ازدواج برخی از جوانان را با مشکل روبه رو کرده 
است، ضرورت همت جدی تر نهادها و خانواده ها 

برای حمایت از جوانان بیشتر احساس می شود.
بر اساس مســتندات دینی و همچنین در قرآن 
کریم، دســتور اجتماعــی براي عمــوم مردم 
است که افراد بی همســر را به نکاح درآورید. به 
همین دلیــل، همان طور که نهادهــای خیریه 
و عام المنفعــه ای مثــل خّیران مدرسه ســاز و 
بیمارستان ساز شکل گرفته است، باید نهادهایی 
شــکل بگیرد که افرادی که تمّکن مالی دارند از 
جوانان حمایت مالی کنند و فرصت های شغلی 
بیشتر و در نتیجه تشکیل خانواده برای جوانان 

آرین مجلسی

اهمیت ازدواج و اساس تشکیل خانواده به 
عنوان نخستین کارگاه انسان سازی و یکی 
همواره  اجتماعی،  نهادهای  مهم ترین  از 
و  نظریه پردازان  بررسی  و  پژوهش  مورد 
محققان حوزه علوم اجتماعی بوده است 
و در دین اسالم و حوزه های روان شناسی 
خصوص  در  گوناگونی  تعاریف  اسالمی، 
کارکرد این نظام مقدس و اهمیت تشکیل 
دینی،  پیشوایان  است.  شده  مطرح  آن 
جامعه  استحکام  ضامن  را  موفق  ازدواج 
و  دانسته  سازندگی  و  امنیت  برقرای  و 
به  خانواده  کانون  شکل گیری  اهمیت  بر 

بهترین شکل تأکید داشته اند. 

ازدواج در عصر صنعتی 
حجت االســام دکتر حســین بســتان نجفی 
در خصــوص اهمیت و ضــرورت ازدواج معتقد 
است، ضرورت عقلی و شــرعی، ازدواج را واجب 
می کند و در دین اســام بر امــر ازدواج تأکید 
شده اســت، اما با صنعتی شــدن جوامع، نظام 
فکری و ارزشــی در اثر مدرنیســم دچار تحول 
شــده و معیارهای جدیدی جایگزین معیارهای 
قبلی شده اســت و این مسئله ضرورت ازدواج را 
نیز دســتخوش تغییر کرده است. به گفته دکتر 
بســتان، جامعه شــناس مذهبی و عضو هیئت 
علمی پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه، جوانان در 
حال حاضر بــرای امــر ازدواج معیارهای مادی 

را در اولویت قرار می دهنــد. اگرچه معیارهای 
مادی الزمه یک ازدواج موفق اســت، اما جوانان 
باید به این باور برســند که با داشتن اندیشه ای 
راحت و انتخاب همسري مناسب، پله های ترقی 
را هرچه ســریع تر می توان طی کــرد و ازدواج، 
ادامه تحصیل و پیشرفت های شغلی منافاتی با 
یکدیگر ندارند. به گفته وی، اگرچه مدرتیســم 
معیارهای ازدواج را دچار تغییر کرده اســت، اما 
همچنان در خانواده ها بین ادامه تحصیل، ازدواج 
و کسب درآمد تعارض وجود دارد و جوانان فکر 
می کنند باید قبل از ازدواج ادامه تحصیل دهند 
و موفقیت های شغلی داشته باشند، در صورتی 
که هر دو نفر این حق را دارند که در کنار هم به 

پیشرفت های بهتری دست پیدا کنند.
به گفته این کارشناس مسائل خانواده، در صورت 
فرهنگ سازی و با کمک نهادهای مختلف در این 
زمینه می توان به خانواده هــا و جوانان این پیام 
را رســاند که جوانان بعــد از ازدواج فرصت های 
زیادی بــرای موفقیــت دارنــد کــه ازدواج و 
فرزندآوری، نه تنها مانعی برای رســیدن به این 
موفقیت ها نیســت، بلکه با ایجاد آرامش روحی 
و فکری این موفقیت ها را ســرعت می بخشــد. 
به گفتــه وی، ازدواج نباید تنها بر اســاس تفکر 
اجتماعی، لــذت و مادیات شــکل بگیرد، هدف 
از ازدواج تنها بهبود شــرایط مادی و لذت بردن 
نیســت؛ ازدواجی که بر اســاس معنویت گرایی 
شــکل بگیرد، یک خانــواده صالح را بــه دنبال 
دارد. اما متاســفانه در حال حاضــر معیارهای 
حرص گرایی و مادی جــای عقانیت را گرفته و 

لذت گرایی جایگزین فضیلت گرایی شده است.

ازدواج در چارچوب معنویت 
بررسی معیارهای کافی برای ازدواج در عصر صنعتی
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پیش از ازدواج و ازدواج موفق منجر به پذیرش، 
احترام، ترمیــم و بهبود روابط بیــن فردی در 
جامعه و همچنین ارضای نیاز برخوردارشدن از 
صمیمت و قدرت در افراد شده و رضایت زندگی 
و خوشبختی به دنبال داشته است. این در حالی 
است که همین مطالعات نشان می دهد در افراد 
مجرد، قدرت تعامات بین فردِی مثبت، مقابله 
با استرس، مثبت اندیشی و خوش بینی نسبت به 
افراد متأهلی که ازدواج موفق داشــته اند، کمتر 
است و در نتیجه به همان نسبت، میزان رضایت 
از زندگی و نرخ احساس خوشبختی نیز در آن ها 

کمتر از متأهل ها برآورد شده است. 

اهمیت تعهد و مسئولیت پذیری در ازدواج 
دکتر فتــح اهلل زاده ادامه می دهد، بســیاری از 
افراد، صــرف این کــه پیوند زناشــویی، تعهد 
و مســئولیت را بــه زندگی آن هــا اضافه کرده 
و امکان رشــد و باروری را از زن و مرد ســلب 
می کند، تن بــه ازدواج نمی دهند. اما مطالعات 
متعــددی نشــان می دهــد نظم بخشــی به 
برنامه های روزانــه، کمرنگ شــدن تعارضات 
درونی و رســیدن به انســجام فردی، متعادل 
شدن عواطف و دســت یابی به سازگاری نسبی 
در مقابل مشــکات و حــوادث، از خصوصیات 
افراد متأهل در ازدواج های موفق است. در واقع 
می توان مدعی شد که ازدواج، سومین مرحله از 
مراحل دوره حیات خانواده است که پس از گذر 
از این مرحله، برقــراری رابطه با والدین، خواهر 
و برادران، همســاالن، تمام شدن دروه تحصیل 
و متمایزســازی خود از خانــواده اصلی و ایجاد 
رابطه بالغـ  بالغ با والدین، نوبت به ایجاد رابطه 
صمیمانه با همساالن، شــروع به کار و انتخاب 

همسر می رسد. 

سالمت روانی و اهمیت ازدواج 
به گفته دکتر فتــح اهلل زاده، تصمیم گیری برای 
تشکیل زندگی مشترک با ســامت روانی افراد 
رابطه مستقیم دارد و کســانی که مراحل رشد 
روانی اجتماعی خود را به خوبی ســپری کرده 
باشــند، تشــکیل خانواده و زندگی مشترک را 
در برنامه ها و اهداف خود در ســن مناسب قرار 
می دهند. نبایــد این نکته را فرامــوش کرد که 
وظیفه اصلی هــر فردی در ســومین مرحله از 
حیات خانــواده، انتخاب همســر و تصمیم به 
ازدواج یا زندگی مشــترک اســت و این مسئله 
به معنی توافق های جدیدتر برای همزیســتی 
طوالنی مدت و تعیین قراردادها و قانون هایی به 

ایجاد شود. 
حجت االســام حســین بســتان معتقد است 
در دین، آیات و روایات، تدیّــن و تقوا به عنوان 
مهم ترین معیار برای ازدواج در نظر گرفته شده 
اســت؛ چون معیارهای دیگر به واســطه آن ها 
شــکل خواهند گرفت و انســان دیندار، حتماً 
در راه کســب درآمــد حال همت کــرده و در 
ســختی های زندگی با اخاق نیک بحران ها را 
پشت سر مي گذارد. معیار تدیّن، ضعف های فرد 
را می پوشــاند و مانع فروپاشي خانواده می شود. 
دیده شده که افرادی در سطح باالی اقتصادی و 
فرهنگی، اما فاقد تدیّن و دینداری، با قرارگرفتن 
در برابر مشــکات، اســترس ها، سراشیبی ها و 
سرباالیی های زندگی، تســلیم مشکات شده 
و زندگی زناشویی شــان به بن بست می رسد. در 
دین تأکید شده است که همسرانتان را به خاطر 
زیبایی و مسائل مادی انتخاب نکنید و قبل از هر 

چیز به اخاق و دیانت او توجه کنید.

الگوهای تعاملی نامزدها  
تحقیقات متعــددی در حوزه علــوم اجتماعی 
و خانواده نشــان می دهد پنج نیاز اصلی؛ نیاز به 
عشــق و صمیمت، پایداری و ماندگاری، قدرت، 
آزادی و تفریح در همه افراد کم و زیاد وجود دارد 
و معموالً زن و مرد به دنبال یافتن شریک زندگی 
هستند که بتواند در برآورده کردن نیازهایشان 
فعال عمل کنند و خواســته های فردی شان را 
بی اهمیت در نظر نگیرند. برای نمونه فردی که 
نیاز به قدرت و ریاســت در درونش وجود دارد، 
از همسر خود انتظار دارد تا در نیل به هدفش در 
کنار او گام بردارد و مانــع تحقق فعالیت هایش 

نشود. 
به گفته دکتر حســن فتح اهلل زاده، روانشناس و 
فعال در حوزه هــای اجتماعی دینی، در صورتی 
که پیوند زناشویی با توجه به فاکتورهایی مانند 
همسان بودن سطح تحصیات، برخوردار بودن 
از پایگاه اقتصادیـ  اجتماعی مشــابه و رعایت 
تفاوت ســنی انجام گیرد، رضایــت از زندگی و 
شــادمانی باالتري در زندگی زناشویی مشاهده 
می شود. این روانشناس ادامه می دهد، مطالعات 
نشــان می دهند الگوهای تعاملی نامزدها پیش 
از ازدواج و ســبک زندگی زن و شوهرها پس از 
ازدواج، بــا میزان رضایت از زندگی و احســاس 
خوشبختی رابطه مســتقیم دارد. در مطالعه ای 
که به تازگــي بر بیــش از هزار زن و شــوهر در 
گروه های سنی مختلف در جوامع آسیایی انجام 
گرفته، مشخص شــده اســت انتخاب صحیح 

نفع طرفین بوده و مســتلزم چهار مرحله است؛ 
در مرحلــه اول، همســر از بین اشــخاص قابل 
دسترس برای تعامل انتخاب شده و افراد، جفتی 
را برای زندگی مشــترک انتخاب می کنند که از 
نظر عایق، هوش، شــخصیت و سایر ویژگی ها 
هم سنخ و هم کفو باشند. در مرحله دوم که بعد 
از ظاهر شدن هویت، نقش ها، هدف ها و از طریق 
گفتگو رخ می دهد، زوج ها به مقایســه ارزش ها 
می پردازند که اگر این مرحله به عمیق شــدن 
جاذبه اصلی منجر شود، آن گاه رابطه ادامه پیدا 
می کند که این هم از مراحل تعامل و رشد روانی 
و اجتماعی افراد محســوب شــده و به سامت 

آن ها منجر می شود. 
در مرحله سوم، کاوشــی در هماهنگی نقش ها 
و میزان هم فهمــی متقابل صــورت می گیرد. 
وقتی نقش های مشــابه و متقابل شکل گرفت، 
دشــواری جدا شدن در مقایســه با مشکات و 
تنش های مربوط به با هم بودن بیشــتر خواهد 
شــد و اگر جذابیت به قدر کافی ریشه گرفته و 
موانع جدا شــدن به قدر کافی قوی شده باشد، 
رابطه مستحکم می شود. این روانشناس با تأکید 
بر نقش مرحله چهارم در رخ دادن ازدواج ادامه 
می دهد، در مرحله چهارم، تصمیم به هم سازی 
و تعهد درازمدت صورت می گیــرد. اگر درباره 
این دو مورد تصمیم گرفته شــود، آن گاه ازدواج 
یا زندگی مشترک شروع شــده و بخش مهمی 
از مرحله رشد روانی اجتماعی افراد تکامل پیدا 
می کند. در این زمان اســت که وقتی زوج ها به 
هم می رسند، ســنت های دو خانواده را کنار هم 
قرار می دهنــد و صحنه را بــرای تلفیق این دو 
ســنت با تمام هنجارها، ارزش ها، قواعد و رسوم 
آن ها در یک ســنت جدید آماده کرده و فرد به 
تمامیــت و تکامل نزدیک می شــود. باید توجه 
داشت انتخاب زوج و ازدواج، اســباب به وجود 
آمدن یک رشــته روابط مهم را فراهم می کند؛ 
رابطه زناشــویی، روابط خویشــاوندی و پس از 
آن روابط والد فرزندی کــه تمام آن ها از قابلیت 
کمک به خوشــبخت شــدن افراد و رسیدن به 
احســاس رضایت از زندگی برخوردار هستند. 
البته پیش شــرط الزم برای رســیدن به رشد 
روانی اجتماعی و احســاس خوشــبختی پس 
از ازدواج آن اســت که افراد راه و رســمی برای 
زندگی مشترک خود پیدا کنند که مبتنی بر یک 
برآورد واقع بینانه از توانایی ها، ضعف ها و صفات 
فردی یکدیگر باشد و به آرمان گرایی هایی که در 
دوران اولیه دلباختگی و دلبستگی اساس رابطه 
 .آن ها را تشکیل داده بود، وابسته نباشد

 مطالعات 
نشان می دهند 

الگوهای 
تعاملی 

نامزدها پیش 
از ازدواج 

و سبک 
زندگی زن و 
شوهرها پس 
از ازدواج، با 

میزان رضایت 
از زندگی 

و احساس 
خوشبختی 

رابطه مستقیم 
دارد
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گزارش

اهمیت تشکیل زندگی مشترک و آغاز روابط خانوادگی به قدری 
قابل توجه، کنکاش و بررسی است که بسیاری از محققان حوزه 
علوم اجتماعی، توجه به شکل گرفتن یک رابطه زناشویی معیار 
و مطابق با اصول اجتماعی را فاکتور مهم و الزم در دست یابی به 
خوشبختی و موفقیت مي دانند. در واقع دوره حیات خانواده که بر 
مبنای یک ازدواج موفق و معیار به درستی شکل گرفته و تداوم 
پیدا می کند، ترکیبی از احیا و به وجود آمدن پیوندهای زیستی، 

قانونی، عاطفی و اقلیمی است. 
که  پیوندهایی  معتقدند  اجتماعی  علوم  حوزه  کارشناسان 
به دنبال اجرای  مستحکم و ناگسستنی تلقی می شوند، معموالً 
یکسری قوانین و شکل گیری پیوندها مطرح می شود که تنها پیوند 
دو نفر نیست، بلکه پیوند خانواده ها، فرهنگ و سنت ها محسوب 

می شود. 
در دین اسالم و طبق رهنمودهای پیامبراسالم)ص( و اهل بیت 
)علیهم السالم(، برخورداري از ایمان و تقوا، اخالق نیکو، اصالت 
خانوادگی، همتایی و هم کفو بودن در زمینه های مختلف اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین سالمت روانی و ذهنی 
در  مستحکم  پیوند  شکل گیری  برای  الزم  مالک های  مهم ترین 

زندگی مشترک است. 

سازوکارهای ازدواج قانونمند
دکتر ســروش امینی فرد، خانواده درمان گر انتخاب همســر،  با توجه به 
اهمیت بررسی مقایســه فاکتورها و عوامل زمینه ســاز ازدواج معیار در 
گذشــته و عللی که امروز به زندگی مشترک و فرزندآوری ختم می شود 
می گوید: »در گذشته، نیاز به استقال به عنوان علت اصلی شکل گیری 

ازدواج معیار تلقی می شد.« 
تحقیقات نشان می دهد دختران و پسرانی که ازدواج را به منزله سازوکار 
دفاعی برای رسیدن به آرمان ها، اهداف یا در مقابل فرار از مسئولیت ها و 
خانواده قبلی تلقی می کنند و قصد دارند با تن دادن به زندگی زناشویی 
از اضطراب هــا و خودانگاره هــای منفی خود رهایی یابنــد، در دام یک 

کارشناسان حوزه علوم اجتماعی از اهمیت شکل گیری ازدواج 
معیار در زندگی مشترک می گویند

ازدواج معیار
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پیوند زناشویی ناموفق و دردسرســاز افتاده و طعم تلخ شکست را تجربه 
خواهند کرد. در مقابل افرادی که با کمک تدابیر آینده نگری و اســتفاده 
از دفاع های سازشی همچون پیش بینی کردن، پیوندجویی، نوع دوستی، 
شــوخ طبعی، فروتنی و همدلی وارد یک زندگی مشــترک می شوند، به 

رضایت بیشتری از پیوند زن و شوهری دست پیدا می کنند. 
دکتر امینی فرد، یکی از رازهای شکل گرفتن ازدواج  معیار و دوام زندگی 
زناشــویی را برخوردار بودن زوج ها از سازوکار دفاعی نوع دوستی معرفی 
مي کنــد و می گوید؛ »نباید نوع دوســتی را با فداکاری افراطی اشــتباه 
گرفت. نوع دوســتی، از خودگذشتگی برای برآورده ســاختن نیازهای 
دیگران و کســب رضایتمندی از این کار جدا از فداکاری افراطی است.« 
وی ادامه می دهد: »یکی دیگــر از این معیارها که وجــه مثبت زندگی 
زناشــویی را پیش روی افراد قــرار داده و زندگی را غنی تر می ســازد، 
پیش بینی است. در واقع برخوردار بودن از ســازوکار دفاعی پیش بینی، 

از رموز دست یابی به ازدواج معیار است.«

مهارت کنترل هیجان ها 
پیش بینی، مســتلزم مورد توجه قــراردادن و تا حــدودی تجربه کردن 
واکنش های هیجانــی و پیامدهای آن ها پیش از وقوع تعارض یا فشــار 
روانی و بررسی راه حل های گوناگون برای حل مشکات زندگی زناشویی 

است. 
برای نمونه، همســران  قبل از ورود به زندگی مشترک معیار، 

در دوران نامزدی و آرامش، روزهــای طوفانی زندگی را 
پیش بینی کرده و درباره روش های مقابله با مشکات 

و اضطراب ها با یکدیگر صحبت می کنند. 
دکتر امینی فــرد، پیوندجویــی را یکــی دیگر از 
اصول ازدواج معیار معرفی کــرده و ادامه می دهد، 
حمایت و در میان گذاشــتن مشــکات زندگی با 
یکدیگر، بدون آن که طرفین را در مورد این مسایل 

یا کاهش درماندگی ناشــی از آن مسئول بدانیم امري 
مهم اســت. برای نمونه ممکن اســت زنی که در محل 

کارش روز ســختی را گذرانیده، پس از بازگشــت به خانه با 
همسرش درباره درگیری ها و مشــکاتش صحبت کند و با استفاده از 

سازوکار پیوندجویی، مشــکات را کمرنگ جلوه دهد. وی معتقد است، 
پیوندجویی از اصول ازدواج معیار اســت که رابطه زناشــویی را عمیق تر 
می کند. شوخ طبعی نیز از ویژگی ها و ســازوکارهای مقابله ای است که 
پیش از ورود به زندگی مشــترک بهتر اســت در افراد تقویت شده و از 

اصول ازدواج معیار است.
این مکانیســم که برای مقابله با شــرایط اضطراب زا بــه کار می رود، 
به معنای عبور دادن مشــکات از فیلتر ســهل گیری است. استفاده 
از شــوخ طبعي به عنوان سیســتم دفاعي موجب مي شود شرایطي که 
باعث بروز تعارض یا فشــار روانی در زندگی مشــترک شده، به شیوه 
طنزآمیز یا سرگرم کننده چارچوب بندی مجدد شود. تبدیل اضطراب 
و خشــم به مزاح باعث مي شود که شخص احســاس توانمندي کند و 
زندگي زناشویي مســتحکم و پایدار گردد، نه این که با شکست مواجه 

شود. 

گذر از پنج مرحله در زندگی مشترک 
دکتر علیرضا محب علی زاده، روانشناس، توصیه می کند برای دست یابی 
به ازدواج معیار، باید مراحل زندگی مشــترک موفق را شناسایی کرده و 
از آن گذر کرد. این روانشــناس ادامه می دهد: »پس از انجام تحقیقات 
گســترده ای که بر بیش از 100 زوج انجام گرفت، مشخص شد یکی از 
دالیل پایدار ماندن روابط زناشویی، شــناخت 5 مرحله مهم در زندگی 
مشــترک و گذر از آن هاســت. این 5 مرحله عبارتند از مرحله عشق یا 
شیفتگی، مرحله جنگ قدرت ها، مرحله پایداری، ثبات و تعهد و مرحله 

هم آفرینی و مشارکت صمیمانه.«
وی ادامه می دهد: »از سوی دیگر نباید فراموش کرد که نگرش دختران 
و پســران به مسئله ازدواج و شــکل گیری یک پیوند زناشــویِی معیار و 
مطابق با اصول صحیح، تحت تأثیر الگوهایی است که کودکان از والدین 
خود به ارث می برنــد. الگوهای فکری، هیجانــی، رفتاری و نگرش هایی 
که باعث انتخاب همسر و شــکل گیری ازدواج معیار می شوند، از طریق 
والدین و تحت تأثیر الگوهای مشــاهده ای در اجتماع شکل گرفته و قدم 
اول برای تغییرات الگوهــای مخرب که به ازدواج هــای فاقد چارچوب 
می انجامد پذیرش آن است. تجربه نشــان می دهد پیوندهایی که فقط 
مبتنی بر معیارهای ظاهري و جذابیت های فیزیکی انجام می شود، فاقد 
فاکتورهاي الزم بوده و استحکام زندگی مشــترک را دستخوش آسیب 
می کند. از ســویی دیگر، ســه رأس مثلث ازدواج معیــار که تعهد، 
صمیمیــت و جذابیت های ظاهری اســت، بایــد درکنار 
یکدیگر باشــند تا در طوالنی مدت منجــر به حفظ 

روابط زناشویی شوند.« 

ویژگی های ازدواج موفق 
در واقع نباید فراموش کرد افرادی که بر اساس 
ازدواج معیار با یکدیگر پیوند زناشــویی برقرار 
می کنند، معمــوالً در زندگی مشــترک نیز این 
روند را حفظ کــرده و به اهداف خانــواده بیش از 
اهداف شــخصی خود بها می دهند. آن ها برنامه های 
روزانه منظــم دارند و زمانی که با تعارضات و مشــکات 
زندگی مواجه می شوند، با شــیوه های متقاعدسازی و استفاده از 
گفتمان معرفت، در رفع مســائل تاش می کنند. در مقابل، افرادی که 
تنها بر اســاس معیارهای زودگذر و هیجان مدار زندگی مشترک را آغاز 
می کنند، از الگوهای حمله و پرخاشــگری یــا کناره گیری در مواجهه با 
مشــکات اســتفاده کرده و با حالت های دفاعی مانند سرزنش کردن، 
مخالفت، دوری گزینی و اجتناب، نداشــتن هیجان یا بروز هیجان های 

منفی با مشکات برخورد می کنند. 
تحقیقات نشان می دهد کیفیت روابط زناشــویی ممکن است به هنگام 
تجربه چالش ها یا رویدادهای زندگی دســتخوش آســیب شود در این 
زمان افرادی که از اصــول یک ازدواج معیار پیــروی کرده اند، می دانند 
اهدافشان از تشکیل یک زندگی مشترک چیست و چشم انداز روشنی از 
آینده دارند. این افراد معموالً با شــناخت کامل از شرایط زندگی و اصول 
و هنجارهای خانوادگی قدم به دنیای زن و شــوهری گذاشته و عایق و 

 .انتظارات آن ها از یکدیگر کامًا واضح و روشن است

 حمایت از 
یکدیگر، در 

میان گذاشتن 
مشکالت زندگی 

با یکدیگر، 
بدون آن که 

طرفین را 
در مورد این 

مسایل یا کاهش 
درماندگی ناشی 

از آن مسئول 
بدانیم امري 

مهم است

افرادی که بر اساس ازدواج معیار با یکدیگر پیوند زناشویی 
برقرار می کنند، معموالً در زندگی مشترک نیز این روند را 
حفظ کرده و به اهداف خانواده بیش از اهداف شخصی خود 

بها می دهند



سالمت

جایگاه طب سنتی
 در دنیای امروز

پیوند غبار گرفته ما با طبیعت

به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا

طب سنتی و دوران سالمندی
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گفتگو

* تفاوت اصلی طب جزء نگر یا پزشــکی 
مدرن با طب کل نگر یا همان طب سنتی 

در چیست؟
شــايد اين واژگان در مجامع علمی، کاربردی 
نبوده و تقســیم بندی پزشــکی بــه کل نگر و 
جزءنگر چندان شايســته نباشــد، امــا به هر 
حال از نظر مفهومی، طــب جزءنگر به اختالل 
عملکرد يا نقص تک تک اعضای بدن به تفکیک 
پرداخته و ســعی می کند در هر بیماری، عضو 
بیمار را شناسايی کرده و در حد امکان به درمان 

يا کنترل بیماري بپردازد.
در طب کل نگر به معنای عام، بدن انســان به 
صورت يکپارچه بررسی می شود و بیماری هر 
عضو راـ  هرچند محدود به همان عضو باشــد 
ـ بر کل بدن مؤثر می دانند. از ســوی ديگر در 
اغلب مواردـ  نه همه بیماری هــاـ  اصل بیمار 
شــدن يک عضو را نتیجه ضعف عملکرد ساير 
اعضای بدن می دانند.حال، هر مکتب پزشکی 
يا هر پزشــکی که هر کدام از اين ديدگاه ها را 

داشته باشد، منتســب به همان مکتب است؛ 
بنابراين به صورت مطلق، طب ســنتی کل نگر 
و پزشــکی رايج، جزءنگر نیســت بلکه ديدگاه 
و عملکرد اســت که کل نگری يــا جزءنگری را 
مشــخص می کند. امروزه بسیاری از متفکرين 
حــوزۀ پزشــکی، فــارغ از ايــن ديدگاه ها و 
رويکردها، به مفهوم پزشکی تلفیقی يا جامع و 
فراگیر می پردازند و در اين نگرش معتقدند از هر 
روش ايمن و مؤثر که کمترين عارضه، بیشترين 
تاثیر، ارزان ترين قیمت و بهترين دسترســی را 
دارد بايد برای خدمت به بیمار، کاهش عوارض 

و بهبود کیفیت زندگی بیماران استفاده کرد.
* طب ســنتی و اســامی در ایران چه 

جایگاهی دارد؟
الزم به توضیح است که به اعتقاد ما، طب ايرانی 
يا طب ســنتی ايران که آمیــزه ای از آموزه ها و 
تجربیات بشریـ  از ايران باستان گرفته تا تلفیق 
آن بــا تجربیات هنديان، ســومريان، چینیان، 
مصری ها و يونانیانـ  است و در دوران اسالمی 

حفظ صحت؛ مهم ترین 
ادعای طب سنتی

جایگاه طب سنتی در دنیای امروز از نگاه 
دکتر حسین رضایی زاده، متخصص طب سنتی 

چند دهه است که طب سنتی یا همان پزشکی 
اسامی و ایرانی که در گذشته ای نه چندان دور 
محسوب  مردم   اطمینان  مورد  درمانی  روش 
در  عطفی  نقطه  و  شده  احیا  دوباره  می شد، 

فرایند درمان و سامتی اقشار جامعه است. 
آمارها نشان می دهد، گسترش این طب در دنیای 
امروز در کنار پزشکی مدرن و سایر روش های 
و  پیشگیری  به  نه تنها  دنیا،  در  رایج  درمانی 
درمان بسیاری از بیماری های صعب العاج و غیر 
قابل کنترل با طب مدرن کمک کرده است، بلکه 
با کاهش هزینه های درمان در خانواده ها و افت 
زمینه های  در  صنعتی،  داروهای  به  وابستگی 

مختلف اقتصادی نیز خوش درخشیده است. 
به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا، پزشک 
و  اسامی  طب  پایه گذار  و  ایرانی  فیلسوف  و 
رضایی زاده،  حسین  دکتر  با  دنیا،  در  ایرانی 
متخصص طب سنتی و سرپرست دانشکده طب 

سنتی دانشگاه تهران به گفتگو نشسته ایم. 
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و توسط حکمای مسلمان و اغلب ايرانی به اوج 
شکوفايی و کمال در زمان خود رسید، بهترين 
و اصیل تريــن واژه برای توصیــف اين مکتب 
پزشکی اســت. بنا بر بسیاری از شــواهد، اگر 
منظور از »طب اسالمی«، يک مکتب پزشکی 
مســتقل، متفاوت و صرفاً مبتنی بــر آيات و 
روايات باشــد، چنین مکتبــی وجود خارجی 
ندارد و يک ادعاســت که پزشــکی را از حوزه 

قیاس، استقرا و تجربه خارج می کند. 
اما اگر منظور آموزه های اســالمی اســت که 
بر اســاس تعداد محدود و معــدودی از روايات 
مستند و معتبر قابل اســتفاده هستند، مفهوم 
درستی است و همچنین اگر منظور از اسالمی، 
غربالگری دانش و توجه به خطوط قرمز عرف و 
شرع باشد؛ مانند تحريم شراب و مواد نجس يا 
حرام به عنوان دارو و جايگزيــن کردن آن ها با 
مواد دارويی حالل، باز امری صحیح و حق است.

* پیشرفت ها و دســتاوردهایی که در 
ســال های اخیر در این طب انجام شده 

است را چگونه می توان طبقه بندی کرد؟
درباره وضع امروزی طب ســنتی ايــران بايد 
گفت از سال 1386 که دوره دکترای تخصصی 
طب سنتی و از ســال 1387 که دوره دکترای 
تخصصی داروسازی سنتی به عنوان دو رشته 
تخصصی برای پزشــکان و داروسازان عمومی 
وارد عرصه دانشگاه شد، چشــم انداز روشنی 
برای احیا و ارتقای علمی ايــن دانش به وجود 
آمد. بر اين اساس تاکنون بیش از پانزده گروه 
و دانشکده در دانشــگاه های مختلف کشور به 
وجود آمده و بیش از پانصد دانشجوی دکترای 
تخصصی در اين رشــته ها پذيرش شــده و يا 
فارغ التحصیل شده اند. کتاب های بسیار زيادی 
تصحیح، بازنويســی و تألیف شده و تعداد قابل 
توجهی مقاله به زبان های فارســی و انگلیسی 
نوشته شده اســت. تعامل خوبی با کشورهای 
شــرقی و اروپايی برای معرفی طــب ايرانی به 
ساير کشــورهای جهان برقرار شده است و در 
حال تالش برای توســعه اين دانش در داخل 
کشور با جذب پزشــکان و تربیت متخصصان 

هستیم.
امیدواريــم بــه زودی با تغییر نگــرش وزارت 
محترم بهداشت و حمايت های بیشتر و عملی 
و با بهبود زيرســاخت های علمی و دانشگاهی، 
امکان خدمت رسانی بیشتر، بهتر و تخصصی به 

مردم عزيز کشورمان فراهم شود.

* چه چشم انداز و آینده ای را برای بهبود 
بخشــیدن و عملی کــردن اهداف طب 

سنتی پیش بینی می کنید؟
آينده همیشــه روشــن است، به شــرطی که 
منطقی فکر و عمل کنیــم و همچنین از توان 
داخلی خود بیشــترين بهــره را ببريــم؛ و در 
صورتی که منتظر ديگران نشــويم و با رعايت 
چارچوب هــای علمــی و اخالقی، آهســته و 
پیوسته قدم برداريم. در عین حال با ورود طب 
سنتی به دانشــگاه و حمايت عملی پزشکان و 
متخصصان و مراکز تحقیقاتی متعدد، در حال 
حاضر امید زيادی برای احیای درست و شايسته 
طب ايرانــی وجــود دارد. دانش آموختگان و 
متخصصان طب ســنتی نیز می توانند عالوه بر 
خدمت به مردم و بیماران، به آموزش و پژوهش 
پرداخته و دايمــاً زيرســاخت های علمی اين 
رشته و مکتب طبی را توسعه دهند. با تمام اين 
اوصاف، ارتقای جايگاه طب ايرانی امری شدنی 
و افق آن بســیار روشن اســت، هرچند ممکن 
است در ابتدای راه با کاســتی ها و کندی هايی 

مواجه باشیم.
* طب کل نگر در چه زمینه هایی پیشرفت 
بیشتری داشــته و در حوزه پیشگیری و 
درمان کدام بیماری ها نسبت به طب مدرن 
در دنیای امروز، به موفقیت های بیشتری 

دست پیدا کرده است؟ 
بیشــترين توفیق و گســترش طب سنتی در 
حوزه هايی از پزشــکی اســت که احیاناً هنوز 
موفق به درمان قطعی نشــده يا درمان های آن 
با عوارض قابل توجهی همراه اســت و يا مزمن 
شــدن روند بیماری و خســتگی، ضعف، عدم 
تحمل يــا مقاومت دارويی باعــث قطع درمان 
توسط بیمار می شــود. همچنین بیماری هايی 

که هنوز علــت آن را از ديدگاه پزشــکی رايج 
نمی دانیم يــا نمی توانیم با ادبیــات علمی روز 
آن ها را توجیــه و تفســیر کنیــم. مهم ترين 
توانمندی طب های ســنتی و مکمل نیز کمک 
به افزايــش کیفیت زندگی بیمــاران و کاهش 
عوارض اســت و همچنیــن در برخــی موارد، 
تفســیر برخی عاليم و عوارض که گفتیم هنوز 
در پزشکی رايج ناشناخته هستند. شايد برخی 
بیماری های مزمن مثل آسم، سینوزيت مزمن، 
دردهای مفصلی، مشکالت گوارشی مثل نفخ، 
ريفالکس، يبوســت، مشــکالت عصبی مانند 
افسردگی، ام.اس، خســتگی مزمن، و غیره به 
عنوان حوزه های توانمندی طب سنتی و مکمل 
مثال زدنی باشند.البته بايد تأکید کرد مهم ترين 
ادعای طب ايرانی، توجه به حفظ و ارتقای سطح 
سالمتی در افراد، پیشــگیری و بهبود کیفیت 
زندگی هر فرد بیمار يا ســالم است؛ يعنی آنچه 
که به آن »حفظ صحت« گفته می شــود و ورود 
به عرصه درمان و خدمات بالینی، گام بعدی در 

هدفگذاری طرح احیای طب ايرانی است.
* مهم ترین دستاوردهای طب سنتی در 
پیشــگیری و کنترل بیماری سرطان که 
طب مدرن نیز از درمــان قطعی آن عاجز 

است، چیست؟
موضوع ســرطان و درمان آن يکــی از معضالت 
حوزه پزشــکی اســت و فرقی نمی کنــد که از 
ديدگاه طب ســنتی به آن بپردازيم يا از ديدگاه 
پزشکی رايج. در منابع مکتوب طب سنتی ايران 
مانند قانون ابن سینا و غیره نیز ادعايی مبتنی بر 
درمان قطعی ســرطان نداريم و متأسفانه برخی 
نادانسته يا از سر سودجويی در اين باره تبلیغات 
غلط می کنند. البته نظرياتــی در طب ايرانی، در 
خصوص کنترل ســرطان وجود دارد که مراحل 
تحقیقاتی خــود را می گذراند و هنــوز نمی توان 
ادعای علمی و مستندی را بر اساس آن ها ارائه کرد. 
اما در اغلب کشورهای توسعه يافته، به ظرفیت ها 
و توانمندی های طب سنتی و مکمل که می توان 
از آن برای کاهــش عوارض بیمــاری يا عوارض 
دارويی استفاده کرد توجه بسیار جدی می شود. 
طب ســنتی و مکمل بر روش های درمانی رايج و 
همچنین بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به 
ســرطان و ديگر بیماری های صعب العالج مؤثر 
است. خوشبختانه در کشور ما چند سالی است که 
با تمرکز بر اين موضوع، عالوه بر مطالعات ارزشمند 
علمی، خدماتی به بیماران داده می شود که به بهتر 
 .شدن زندگی ايشان کمک زيادی می کند

بیشترین 
توفیق و 

گسترش طب 
سنتی در 

حوزه هایی از 
پزشکی است 

که احیاناً هنوز 
موفق به درمان 
قطعی نشده یا 
درمان های آن 
با عوارض قابل 
توجهی همراه 

است

مهم ترین ادعای طب ایرانی، توجه به حفظ و ارتقای ســطح 
سامتی در افراد، پیشــگیری و بهبود کیفیت زندگی هر فرد 

بیمار یا سالم است
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کسالت، احساس سستی، بی حوصلگی، خشم و بی لذتی از نتايج سبک 
زندگی مدرن و زندگی شهرنشینی اســت. مردمی که فراموش کرده اند 
پدرانشــان چگونه در ســايه توصیه های طب ســنتی و فرامین دينی و 
اسالمی بدون تجربه مشــکالت امروز روزگار می گذراندند، اين روزها به 
دنبال کســب ثروت و قدرت بیشــتر و توجه به الگوهای تعريف شده از 
سوی نظام های سرمايه داری، هر روز بیشــتر از ديروز در زندگی شغلی 
و هیاهوی شهرنشینی غرق می شوند و از ياد برده اند که چگونه می توان 
با بهره گیری از فرامین طب اســالمی و طبیعی به آغوش زندگی سالم و 

همراه با تندرستی بازگشت. 
برقراری و انرژی گرفتن نیروهای حیاتی، مســتلزم رعايت شــیوه های 
درســت زندگی اســت. اين جمله را دکتر زرين می گويــد. او که فوق 
تخصص بیماری های داخلی اســت، 25 ســال اســت که از دستورات 
پزشــکی طبیعی پیروی می کنــد و در مزرعه کوچک خــود به صورت 
ارگانیــک محصوالتش را بــرای مصرف شــخصی پــرورش می دهد. 
همچنین وی 10 ســال اســت که طب مدرن را با طب سنتی و پزشکی 
ايرانــی و طبیعی پیوند داده اســت و بــه بیماران مبتال به مشــکالت 
گوارشــی، ســرطان يا ديابت خود کمک می کند تا با شــیوه صحیح 

زندگی، به جنــگ بیماری ها بروند و به جــای از میان بردن موقتی 
عالئم بیماری بــا دارو، به صورت ريشــه ای از ابتال به بیماری ها 

پیشگیری کنند يا آن ها را از بین ببرند.
وی معتقد اســت مســئله ســالمت تنها به تغذيه 

صحیــح و نوع خوراکی هايــی که مصرف 
می کنیم باز نمی گردد، سبک زندگی 
نقش مهمی در تأثیرگذاری غذاهای 
مصرفی ما بر بدن دارد. در واقع شیوه 

زندگی شامل بسیاری از مسائل است؛ 
اولین و مهم ترين قدم اين است که افراد 

به باورها و رفتارهای خــود نگاهی بیندازند 
و توجــه کنند، تــا حدی که قادر شــوند 
عادت های شرطی شده و روزمره شان را که 

گاهی اوقات بدون تفکر انجام می دهند، به خودآگاه خود بیاورند و مورد مهتاب خرقان
ارزيابی قرار دهند. اکثر افراد هر روز صبح در ساعت خاصی از خواب بلند 
می شــوند، با عجله صبحانه می خورند يا اصاًل میلی به خوردن اين وعده 
مهم ندارند، کوله خــود را از هزار و يک اســترس و دغدغه پر می کنند و 
در وسیله نقلیه شــخصی يا عمومی، پشــت چراغ قرمز و در ترافیک به 
دغدغه هايشان می انديشند و رايحه گازهای سمی را استنشاق می کنند، 
سپس به محل کار خود می رســند. اکثر آن ها پشت میزنشین هستند و 
وضعیت نشستن شان با استاندارد مورد پســند بدن مغايرت دارد و برای 
رفع خستگی يک فنجان چای و بیسکويت هم نوش جان کرده و در عین 
حال به جر و بحث هايی با يک راننده ديگر بر سر جای پارک يا چانه زنی با 

افسر پلیس برای تخفیف جريمه های رانندگی هم فکر می کنند.

پیوند غبار گرفته ما با طبیعت
داســتان به همین جا ختم نمی شــود؛ خورشــید همچنان می تابد و ما 
همچنان زير نور فلورســنت هايی دل خوش کرده ايم به بويیدن پوست 
اناری که هنوز ســبز است. شايد هم آســمان روزی پا در میانی کند تا با 
ابرهای تکه پاره که هر کدام داستانی از آرزوهای ما را با خود به اين طرف 
و آن طرف می برند، آشــتی کنیم، تا اين همه سرطان ســرزده و ديابت 

سرزده، راهشان را بکشند و بروند.
دکتر زرين ادامــه می دهد؛ اين که در چه نــوع محیطی کار 
می کنیم نیز بر شــیوه غذا خوردن ما و جذب و هضم مواد 
غذايی تأثیر می گذارد. معمــوالً افراد در محیط های 
سر بسته ساعت های متمادی روی صندلی هايشان 
نشسته اند و تعداد دفعاتی که از جا بر می خیزند 
و چند قدمی بر می دارند از 3 يا 4 بار بیشتر 
تجاوز نمی کند. روابط، بیشتر تظاهری 
و تزئینی اســت و کم نیســتند تعداد 
افرادی کــه لبخندهــای مصنوعی بر 
چهره دارند، اما دل خوشــی از همکار کنار 

دستی  يا رئیس خود ندارند.
دکتر زرين می گويد روز کاری اکثر ما همچنان 
می گذرد و کارمندان مجبور هســتند ساعت ها 
از تابش خورشــید محروم بمانند و زير نورهای 

پیوند غبار گرفته ما با طبیعت
شیوه های نادرست زندگی درگفتگو با دکتر آذرزرین
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مصنوعی، بــه خاطر دريافــت حقوق 
ماهیانــه، کارهايــی انجام دهند 

که معموالً دوست ندارند. 
مشــاغلی که داريم 

انتخاب  معمــوالً 
ن  مــا د خو
اســت  نبوده 
و قاعدتــاً نوع 

اجازه  حرفه مان 
جوشش به چشمه 

درونمــان  خالقیت هــای 
نمی دهد. اکثر متقاضیان استخدام به 

اولین فاکتوری که فکــر می کنند میزان حقوق 
دريافتی شان است و صبوری و ايمان در زندگی آن ها کم 

شده است. 

باز هم یک شیوه نادرست
فنجان چای پشت فنجان چای است که پر و خالی می شود 
تا بلکه بخشــی از خســتگی های ذهنی و روحی مان کاسته 

شود، غافل از آن که روحمان فرسوده است. تا اين که باز هم مثل 
همه روزها، وقت صرف ناهار فرا می رسد.

دکتر آذر زرين شــیوه غذا خوردن افراد را در زندگی صنعتی اين گونه 
توصیف می کند: »معموالً افراد، چه در خانه باشــند يــا در محل کار، 
فارغ از اين که چه می خوردند و وعده غذايی شــان چگونه تهیه شــده 
اســت، در کمترين زمان ممکن با کمترين توجه، لقمه ها را که معموالً 
غذاهای فســت فودی اســت می بلعند و دوباره در غار تنهايی شان فرو 
می روند تا به دغدغه هايشان که حاال به غمی شیرين تبديل شده است 
فکر کنند. در ايــن حالت، جذب غــذاـ  هر چند هم که مقوی باشــد 
ـ صــورت نمی گیرد، چرا که دغدغه ها بر ترشــح آنزيم های گوارشــی 
تأثیر می گذارد و فقط خاصیت ســیر کنندگی خواهد داشــت و سپس 

نوشیدن چای و صدها عادت غلط که ســال ها آن را به يدک می کشیم 
گريبان مان را می گیرد. غروب هم که می شــود، بــاز با همان دغدغه ها 
همســفر می شــويم و به خانه باز می گرديم و غذا تهیــه می کنیم و در 
کنار خويشــاوندانی که بوی غريبگی می دهند شام می خوريم. کنترل 
تلويزيون، تلفن همراه و تبلت هم که ايــن روزها جای نقل و بحث های 

مسئله سامت 
تنها به تغذیه 
صحیح و نوع 

خوراکی هایی که 
مصرف می کنیم 

باز نمی گردد، 
سبک زندگی 

نقش مهمی 
در تأثیرگذاری 

غذاهای مصرفی 
ما بر بدن دارد
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برقراری ارتباط با 
مواد غذايی يکی از  
راهکارهايی است 
که به جذب بهتر 
خوراکی ها کمک 
می کند

خانوادگی و روابط نزديک را گرفته است.«

خستگی هایی که از فرسودگی ریشه می گیرند
دکتر آذر زرين می گويد: »اين سؤال را همیشه بیمارانم از من می پرسند 
که چرا بــا وجود خــواب کافی يا مصــرف وعده های مغــذی هنوز هم 
احساس خســتگی می کنیم. در پاســخ بايد گفت اين فرسودگی نتیجه 
عادت های غلط و ســبک زندگی نادرست افراد اســت و اين تمدنی که 
بشر برای داشتنش از انجام هیچ کاری دريغ نمی کند، با اصل وجودمان 
ناســازگار اســت. روابط قراردادی، دلزدگی های کاری، محیط خانه با 
روابط ناســالم میان فردی، رودربايســتی هايی که با خودمــان داريم و 
برنامه های برخی شبکه های تلويزيونی که بســیاری از عادت های غلط 
را ناخودآگاه به ما تحمیل می کنند، باعث فرســودگی تدريجی می شود؛ 
چرا که فیزيک انسان با زندگی ساکن و سرد زندگی صنعتی امروز بیگانه 
است. نیاکان ما برای به دســت آوردن آب و غذا با طبیعت پیوند خورده 
بودند و اين نشســتن های طوالنی مدت، فرو رفتن در مبل و صندلی ها 
به شــکل خمیده، با عملکرد ارگان های بدن مغايرت داشــته و سیستم 
گوارش را رو به زوال می برد. اين ســبک 
زندگی، خســتگی روحی و فرسودگي 
به دنبــال دارد، در حالی که خســتگی 
جســمی بســیار لذت بخش است. مثاًل 
با کوهنوردی می توان يــک خواب آرام 
را تجربه کرد و ديگر نیــازی به خوردن 
قرص هــای آرام بخش برای مبــارزه با 
بی خوابی نیســت؛ چرا که ســموم بدن 
در نتیجــه صــرف انــرژی در طبیعت، 
به تدريج حــل می شــوند و ارگان های 
بدن، شــامل سیســتم گــردش خون، 
مغز و اعصاب و کلیه ها تمام اعمال خود را در طبیعت به درســتی انجام 

می دهند و خستگی اي حاصل می شود که برای بدن الزم است.«

به زبان بدن خود گوش دهید
برقراری ارتباط با مواد غذايی يکی از راهکارهايی اســت که به جذب بهتر 
خوراکی ها کمک می کنــد. افرادی که غذای آمــاده می خوردند يا عادت 
کرده اند يکی از وعده های غذايی شان را در رستوران صرف کنند، از مزايای 
طبخ غذای خانگی توســط فردی که به آنچه می خــورد و تهیه می کند 
عشق می ورزد و اهمیت می دهد غافل هستند. وقتی ما برای تهیه يک غذا 
تصمیم می گیريم، می توانیم انتخاب کنیم چه چیزی بخوريم. به سبزی ها، 
میوه ها و صیفی جات نگاه می کنیم، رنگ ها با روحمان سازگار است، سپس 
به زبان بدنمان گــوش می دهیم، چون بدن ما، به طور مداوم با ما ســخن 
می گويد، فقط مدت هاســت که گوش خود را به روی او بسته ايم و به آوای 
نه چندان خوشايند زندگی صنعتی که مدام ســرمان داد می کشد عادت 
کرده ايم. برای مثال وقتی از کنار درخت زالزالک رد می شويم، پای درخت 
سیب می نشینیم يا از کنار چشمه ای جوشان در طبیعت می گذريم، اين 
زبان بدن حقیقی و راستین ماســت که به ما می گويد عطر سیب منتظر 

توست و چشمه جوشــان تو را صدا می زند. درست کردن قرمه سبزی های 
عجله ای با سبزی های فريزری آماده، چیزی نیست که بدن ما می خواهد. 
بدن ما دلش می خواهد يخچالمان پر باشد از سبد سبزی های تازه، خرمالو، 
سیب، انگور، تا وقتی قند خون بدن افت کرد، آن را با خوردن خرمالو و انگور 
باال ببريم و فرصت داشته باشیم با فلفل های رنگی دلمه ای، برگ اسفناج، 
کاهو، کلم، آب نارنج و گل پر ســاالد درســت کنیم و از عطرش سرمست 
شــويم. حق انتخاب ما در تهیه غذا، لذت بردن از رنگ هــای آبی و زرد و 
نارنجی میوه ها و سبزی های طبیعی بر ترشح آنزيم هايی که به جذب غذا 
کمک می کند مؤثر اســت. در واقع بدن بر مبنای پیش بینی غذا خوردن 
تنظیم می شود و فعالیت از مغز شــروع شده و به دستگاه گوارش می رسد. 
در حیوانات گوشت خوار نیز وضعیت به همین شکل است. آن ها به دنبال 
شکار می روند و بدنشان آنزيم ترشح می کند. اين فرآيند با لذت و اشتیاق 
کامل همراه اســت و بدون دغدغه انجام می گیرد. وقتی پروســه شکار به 
پايان رسید، باز هم حیوان مکث می کند، به شــکار خود نگاه کرده و پس 
از رســیدن به وضعیت ثبات و آرامش، شــروع به غذا خوردن می کند. در 
اين حالت به علت پیش بینی که وجود داشته، آنزيم ها در بهترين وضعیت 
ترشح می شوند. در طبخ غذاهای خانگی نیز اين مسئله بايد مورد توجه قرار 
گیرد؛ مواد غذايی بايد در آرامش طبخ شــوند و در کنار اعضای خانواده در 
محیطی کاماًل بی دغدغه، با مکث فیزيولوژيکی قبل از خوردن غذا، خورده 
شود. جمعی خوردن غذا احساس لذت و اشتیاق مغز را باال برده و به جذب 

کمک می کند.

موسیقی درون به ما چه می گوید
دکتر آذر زرين انتخاب شغل، متناسب با عاليق فردی را يکی از عادات 
صحیح زندگی مي داند که بر شــیوه غذا خوردن ما تأثیر مثبت گذاشته 
و باعث جــذب بیشــتر ريزمغذی ها در بــدن می شــود. وي می گويد 
اگر افراد با کارشــان بیگانه نبودند و به اين باور دســت می يافتند که 
کار، توانايی های فردی را رشــد می دهد و به تدريج باعث شــکوفايی 
بخش های ناشناخته شخصیتی شان می شــود، اولويت هايشان را برای 
انتخاب شغل تغییر می دادند و کمتر تحت تأثیر روابط فردی در محیط 
کار دلزده و عصبی می شــدند. اين اجبارها و باورهايی که به دنبال آن 
به وجود می آيدـ  گريز از ساده زيســتی و اســتقبال از ســموم خانگی 
نتیجه زندگی تجمل گرايانه عصر امروزـ  بر شــیوه غذا خوردن و ابتال 
به بیماری ها مؤثر اســت. بســیاری از افراد تصور می کنند اين اجبارها 
تغییرناپذير هستند، به موسیقی درونشــان توجه نمی کنند، آن قدر از 
خود بیگانه شده اند که همیشــه موانع و فاصله ها اولین چیزی است که 
به ذهن شــان می رســد. من معموالً وقتی از بیمارانم می پرسم دوست 
داری چه کاری انجام بدهی يا ايده آل هايت در زندگی چیســت، پاسخ 
روشنی ندارد، برای خودش اهمیت قائل نیســت و تغییر را غیر ممکن 
می داند. اين در حالی است که با گوش سپردن به ندای درون، می شود 
خود واقعی را که در وجودمان مدت هاســت کز کــرده و در حال خفه 
شدن اســت نجات داد. به توانمندی ها و آرزوهايمان فکر کنیم، اين که 
واقعاً به دنبال چه هستیم و اين سبک زندگی غلط تا کجا می خواهد ما 

 .را به دنبال خودش بکشد
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پیشــگیری و درمان بیماری ها با طب سنتی يا 
طب کل نگر در قرن حاضر طرفداران فراوانی را 
به خود اختصاص داده و متخصصان و محققان 
فعال در اين زمینه معتقدند طب ســنتی برای 
تمام دوره هــا و گروه های ســنی، توصیه ها و 
راهکارهای مناسبی داشــته و به دلیل کار آمد 
بودن در شرايط اضطراری، پیشگیری و درمان 
در جايگاه ويژه ای قــرار دارد. از طرفی با توجه 
به افزايش نرخ جمعیت ســالمند در بسیاری 
از جوامع، تحقیقــات طب کل نگــر در دنیا و 
کشورهای باسابقه در زمینه طب سنتی دوران 
سالمندی، مانند ايران و چین گسترش يافته و 

خود درمانی و توجه به بهترين الگوهای زندگی 
مورد برسی متخصصان اين زمینه قرار گرفته 
اســت. دکتر ســید مرتضی امامی، متخصص 
طب ســنتی ايرانی از دانشــگاه علوم پزشکی 
شیراز و محقق طب سنتی سالمندان، توجه به 
الگوهای زندگی ســالم از ديدگاه طب ايرانی را 
در پیشگیری، کاهش بســتری شدن و مرگ و 
میر ناشی از بیماری های دوران سالمندی مهم 
معرفی کرده و از میان روش های درمانی سنتی 
و مــدرن و تکنیک هايی ماننــد گیاه درمانی، 
هومیوپاتی، طبیعی درمانی و آلوپاتی دارويی، 
طب ايرانی را کاربردي و کامل برای سالمندان 
معرفی می کند. وی معتقد است پزشکی ايرانی 
و طب ســنتی را می توان به نوعی يک علم در 
نظر گرفت، زيرا بسیاری از مختصات يک علم 
از جمله مفاهیم پايه، روش تشخیص و معاينه 

و روش درمان را در بر دارد. موارد ذکر شده در 
سؤال، انواعی از طب مکمل هستند که هر يک 
احتماالً نکات مثبتی هم در درمان ســالمندی 
دارند، ولی با توضیحاتی که قبــاًل بیان کردم، 
پزشکی ايرانی را به عنوان راه همه جانبه نگر و 
يا طب کل نگر برای پیشــگیری نسبی، کاهش 
بیماری هــا و بهبود نســبی عاليم نامناســب 

سالمندی پیشنهاد می کنم.

تغییرات مزاجی با افزایش سن 
طبق نظريات طب ســنتی، شــناخت طبع و 
وضعیت مزاجــی افراد در دوره هــای زندگی، 
سنگ بنای پیشــگیری از ابتال به بیماری های 
وابسته به ســن و کنترل عاليم است. محققان 
علوم طب ســنتی معتقدند، بــا اين که افراد 
طبع خود را از همان بدو تولد از والدينشــان 

طب سنتی و پیشگیری از بیماری های دوران سالمندی در گفتگو با دکتر سید مرتضی امامی

مریم  بهریان

طب سنتی و دوران سالمندی
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به ارث می برند، اما تغییرات زيســت محیطی، 
نوع تغذيه، افزايش ســن و الگوهای زندگی در 

تغییر طبع انسان نقش دارد.
از طرف ديگر، طبع ســرد که طبیعت بیشتر 
مردم جهان را تشکیل می دهد، با افزايش سن 
نیز رابطه مستقیم دارد. افزايش احتمال ابتال 
به بیماری  هايی مانند ام اس، پارکینســون و 
اختالل خواب از مشکالت افرادی با طبع سرد 
است که در ســالمندان نیز مشاهده می شود. 
دکتر امامی، رو به ســردی رفتــن را اين گونه 
توجیه می کند: »بنا بــر تعاريف و ديدگاه های 
علمی، در طب ســنتی ايرانی به سنین باالی 

60 سال سالمندی يا پیری می گويند.«
وی ادامه می دهد »البته بايد گفت سالمندان، 
مزاجشان مختلف است. اما اعضای اصلی بدن 
آن ها اغلب سرد و خشــک است. رطوبت های 

بلغمی که از ضعف حرارت باقــی می ماند، در 
درون اعضای آن ها جمع می شــود. پس بهتر 
است که بر اساس عاليم ظاهری تصمیم گرفته 
شده و نسخه تجويز شــود. اگر عاليم ظاهری 
سرد و خشک باشــد، واجب است که الگوهای 
غذايی و ســبک زندگی گرم و تر تجويز شود 
و اگر عاليم ظاهری آن ها ســرد و تر باشــد، 
بهتر اســت که غذای آن ها و همه تدبیری که 
برای شــان در نظر گرفته می شــود، گرمی و 
خشکی باشــد. بنابراين رو به ســردی رفتن 
مزاج افراد با افزايش ســن، آن ها را نسبت به 
بیماری های ســرد و خشک )سوداوی( يا سرد 

و تر )بلغمی( مستعدتر می کند.« 
اين متخصص طب ســنتی در پاســخ به اين 
ســؤال که علم مزاج شناسی، تغییرات مزاجی 
افراد را با افزايش سن و ورود به دهه های پنج و 

باالتر زندگی، چگونه توجیه می کند، می گويد: 
»بر اســاس مبانی طب ســنتی ايرانی، همه 
انسان ها از بدو تولد و حتی در دوران جنینی، 
حرارتی ذاتی تحت عنوان حــرارت غريزی را 
دريافت می کنند که به همراه  رطوبت غريزی 
نقش اساســی در ســالمتی دارند و تعادل و 
تناسب هر يک و نســبت به هم متناسب بودن 
اين دو در سنین مختلف، موجب عملکرد قابل 
قبول بــدن در مزاج طبیعی ســنین مختلف 

خواهد بود.«
دکتر امامــی تأکید می کنــد: »نکته مهم آن 
اســت که حرارت غريزی به تدريج با افزايش 
سن کاهش پیدا می کند و به عبارتی نه چندان 
درست، مصرف می شود. با پايان يافتن حرارت 
غريزی، عمر انسان نیز به پايان می رسد. حال 
واضح است که در سنین پیری حرارت غريزی 
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نسخه های درمانی 
از یک بیمار تا بیمار 

دیگر تا اندازه ای 
متفاوت است و 

بهتر است بیمار را 
از نزدیک مشاهده 

و معاینه کرد و 
با رعایت سبک 

زندگی ایرانی که 
به طور مفصل گفته 

شد، می توان در 
دوران سالمندی 

سالم تر بود

که نقش حیاتی دارد، کاهش يافته و بدن رو به 
سردی می رود.« 

کنترل مشکات دوران سالمندی 
خستگی، ضعف جسمانی، مشکالت گوارشی 
و افزايش فشــار خــون از بیماری های دوران 
ســالمندی اســت که تنها با در پیش گرفتن 
سبک زندگی ســالم می توان از بروز زودرس 
آن ها جلوگیــری کــرد. اکثر ســالمندان از 
مشکالت گوارشی و عاليم بیماری های وابسته 
به ارگان های هضم و جذب شــکايت می کنند 
و به دنبــال راهکارهايی هســتند کــه بتوان 
مشکالت ناشــی از کارکرد بد اين سیستم ها 
را مرتفع کرد. به عقیده متخصصان، با افزايش 
سن و گذشــت زمان، دســتگاه گوارش مانند 
ديگر ارگان ها و اندام ها، دســتخوش تغییرات 
زيادی از جمله کاهش بزاق و غلظت آنزيم های 
گوارشــی، تغییر غلظت آنزيم هــای کبدی، 
ضعیف شــدن عملکرد مربوط به ماهیچه های 
دســتگاه گوارش و حــرکات روده ای و نازک 
شدن آســتر روده ای می شــوند. برای همین 
پیروی از الگوهای غذايی و سبک زندگی سالم 
از دوران میان ســالی می توانــد نقش مهمی 
در کنتــرل عاليــم مربوط به افزايش ســن و 

بیماری های دستگاه گوارش داشته باشد. 
دکتر ســید مرتضــی امامی ضمــن توجه به 
اهمیــت در پیش گرفتن يک ســبک زندگی 
ســالم، در خصــوص روش های پیشــگیری 
از بیماری هــای دوران ســالمندی، بــه ويژه 
مشکالت دســتگاه گوارش، با توجه به اصول 
توصیه شده در طب سنتی و مکمل می گويد: 
»نسخه های درمانی از يک بیمار تا بیمار ديگر 
تا اندازه ای متفاوت اســت و بهتر است بیمار را 
از نزديک مشــاهده و معاينه کــرد و با رعايت 
ســبک زندگی ايرانی که به طور مفصل گفته 
شــد، می توان در دوران ســالمندی سالم تر 

بود.« 
به طــور معمــول بهتريــن ســبزی ها برای 
ســالمندان چغندر )بدون جــرم آن(، کرفس 
و کمی تره اســت که با مّری )نوعی آبکامه يا 
نان خورشــی با طعم ترش از نان گندم و ... و 
بدون گوشت به دست می آيد( و روغن زيتون 
جوشانیده شــوند، به ويژه قبل از غذا که حتی 
موجب تلییــن هم می شــود. از میــان انواع 
مرباها، مصرف مربای زنجبیل و مرباهای گرم 

توصیه می شــود. مصرف کاهو بــا مصلح های 
خوشبو نیز پیشنهاد می شود. بايد گفت انجیر 
تر با آلو در فصل تابســتان يا برای افرادی که 

مزاج هــای گــرم دارند، پیشــنهاد 
مناســبی اســت و انجیر خشک 

پخته شده در آب و عسل برای 
افراد سرد مزاج مناسب بوده 
و از رژيم های  توصیه شــده 
برای فصل زمستان در دوران 
سالمندی به شمار می رود. در 

واقع سالمندان بهتر است طبق 
نظــر متخصــص از رژيم هايی بهره 

بگیرند که با مزاج شان موافق باشد.

پیروی از سبک زندگی 
صحیح 

مطابــق تحقیقــات انجــام 
گرفتــه در حوزه های علمی و 

تخصصی طب کل نگر، پیروی 
از سبک زندگی و الگوهای غذايی 

که فرصت پاکســازی و سم زدايی را در 
دوره ســالمندی به افراد می دهد، 

روش هــای  مهم تريــن  از 
بــه  ابتــال  از  پیشــگیری 
بیماری های رايــج در دوران 
سالمندی محسوب می شود. 
بســیاری از متخصصان حوزه 

علوم کل نگــر معتقدند، پیروی 
از الگوهايی مانند دستخوش تغییر 
قرار ندادن مواد غذايــی و دگرگون 

نکردن کیفیت آن ها، ساده غذا 
خــوردن، اســتفاده نکردن از 
غذاهــای فريــزری، محدود 
کــردن مصــرف گوشــتـ  
به ويژه گوشــت گوساله که 

، استفاده  طبیعت ســرد داردـ 
بیشــتر از جوانه غــالت، مصرف 

عســل، طبیعــت گــردی و مصرف 
نکردن مواد غذايی ناســازگار با يکديگر، نقش 
مهمی در حفظ سالمت ســالمندان و کنترل 

بیماری هايی مانند فشار خون دارد.
دکتر ســید مرتضی امامی در پاســخ به اين 
سؤال که از نگاه طب سنتی، بهترين الگوهای 
غذايی برای سالمندان چیست، معتقد است: 
»به دلیل ضعف معده، تکثیر غذاـ  يعنی در هر 

وعده به میزان کمتر خوردن ولی در وعده های 
، جهــت توفیر قوت و رطوبت  متعدد خوردنـ 
در سالمندان مطلوب اســت و بهتر است افراد 
در دوران ســالمندی بر اساس قوت و 
ضعف عملکرد دســتگاه گوارش، 
مواد غذايی را که دارای مقدار 
کــم و کیفیــت زياد باشــد 

انتخاب کنند.« 
اين متخصص طب ســنتی 
ادامه می دهد: »بهترين الگوها 
و تدابیــر برای ســالمندان اين 
است که آن میزان از غذا که در آغاز 
يا نیمه روز می خوردند، نان و عسل 
باشد تا معده را جال دهد و پاک 
کند و سیســتم گوارش برای 
هضم غذای کثیر مهیا شود. 
همان طور که گفته شد بايد 
نان مصرفی دوران سالمندی 
نیز خوش پخــت و دارای نمک 
معتدل باشــد تا زود هضم شــود. 
همچنین مواد غذايی مولد بلغم و سودا 
در رژيم غذايی سالمندان بايد به 
حداقــل میزان خود برســد يا 
حذف شــود، مگر به دستور 
پزشــک و در صورتــی کــه 
خاصیت دارويی داشته باشد 

مصرف شود.«
به عقیده دکتر امامی، سالمندان 
بهتر است از شــیر جوشیده شیرين 
شده با عسل و نبات به جای شیر خام 
استفاده کرده و در صورت مصرف 
بادمجان،  ماننــد  ســودازاها 
ماهی کنسرو شــده، فست 
فودهــا و مــواد غذايی نمک 
اندود شــده يا بلغم زاها مانند 
هندوانه و ماهــی صلب، مواد 
غذايــی اصالح کننده نیز مصرف 
کنند. همچنین بهتر است سالمندان 
بر اساس شرايط جسمانی و دستورات پزشکی، 
ورزش های مناســب و متعادل را جزو زندگی 
روزمره خود قرار داده و ســعی کنند با اجتناب 
از خواب روزانــه که بلغم افزاســت و پیروی از 
الگوهای بهداشــت خواب مناسب و شرکت در 
برنامه های تفريحــی و فعالیت های اجتماعی، 

 .مشکالت وابسته سن را کاهش دهند

طبق نظریات طب سنتی، شــناخت طبع و وضعیت مزاجی افراد 
در دوره های زندگی، سنگ بنای پیشگیری از ابتا به بیماری های 

وابسته به سن و کنترل عایم است
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گفتگو

مطابق با تحقیقات انجام گرفتــه در زمینه طب ســنتی، افرادی که به 
اختالالت خواب مبتال هستد، به طور مستمر نمی توانند از خواب عمیق 
و بدون وقفه بهره مند شــوند و افرادی که سرد مزاج هســتند بیشتر از 
ديگران تحت عوارض و تبعات بدخوابی يا پرخوبــی قرار گرفته و نیاز به 

توجه بیشتر دارند. 
دکتر مجید انوشــیروانی، متخصص طب سنتی و اســتاديار دانشگاه 
مشهد، ســه دســته تدابیر درمانی را برای مقابله با اختالالت خواب 
عنــوان می کند. بــه عقیده ايــن متخصــص درمان بــا روش های 
تغذيــه ای، دارودرمانی به وســیله گیاهــان و داروهــای معدنی و 
همچنین جراحی، فســد و حجامت کــه درمان های دســتی به آن 
گفته می شــود از روش هايی است که در طب ســنتی از آن به عنوان 
میان برهايی برای درمان مشــکالت خــواب اســتفاده می کنند. به 
توصیه دکتر انوشــیروانی اين روش ها بايد بــا تجويز متخصص و زير 
نظر کارشناســان مجرب انجام گیرد و انجام هرگونــه زالودرمانی و 
فسد و حجامت های بی جا، ممکن اســت اثرات سوئی بر روند درمان 

داشته باشد. 

پیروی از الگوهای مناســب خواب و توجه به بهداشت خواب و بیداری، 
يکی از عوامل مهم در ســاختار اخالط و مزاج افراد بوده و نه تنها در طب 
کل نگر و مدرن، بلکه در پزشــکی اســالمی و دينی به آن اشاره شده و 
اطبای اسالمی توجه به الگوهای صحیح خواب را در کنار تغذيه صحیح، 
حرکت و ســکون، هوا، احتباس و دفع و اعراض نفســانی، رمز سالمتی 
و شادابی افراد معرفی می کنند. در قرآن کريم، ســوره مبارکه روم، آيه 
23 نیز به اين موضوع اشاره شده اســت که از نشانه هاي قدرت پروردگار 
جهان، خوابیدن شما در شب و روز اســت. در اين آيه خداوند متعال به 
بندگانش يادآور می شــود که همه موجودات زنده براي تجديد نیرو و به 
دســت آوردن آمادگي الزم براي ادامه کار و فعالیت، نیاز به اســتراحت 
دارند؛ اســتراحتي که به طور طبیعي به ســراغ آن ها بیايد و مسلماً اگر 
خواب نبود، روح و جســم انســان پژمرده و فرسوده مي شــد و پیري و 
شکستگي بسیار زود به ســراغ او مي آمد و به همین دلیل خواب مناسب 

آرام، راز سالمت و طول عمر و دوام نشاط جواني است. 

طب کل نگر و مقابله با بی خوابی
دکتر مجید انوشیروانی، متخصص طب سنتی از بهداشت خواب و درمان بی خوابی می گوید 

آرین صداقت
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بی خوابی، عامل تحلیل روح طبی
از میان احاديث و ســفارش هايی که از ســوی معصومین)ع( نقل شده 
است، شام خوردن از آداب خواب راحت عنوان شده و مورد تأکید فراوان 
قرار گرفته اســت. براي مثال در اين رابطه امام صــادق)ع( می فرمايد: 
»اساس خرابی بدن نخوردن شام اســت« و در حديث نبوی آمده است: 
»شام بخوريد، هر چند يک خرمای خشک باشد، زيرا نخوردن شام باعث 
پیری و سالخوردگی می شود.« دکتر انوشــیروانی نیز به خواب رفتن با 
معده خالی را يکی از عوامل تحلیل روح طبــی و ضعف بدن و در نتیجه 
ابتال به پیری زودرس می داند و معتقد اســت طب ســنتی قوانین الزم 
برای زندگی سالم مبتنی بر رعايت شــش نکته گريزناپذير است که هر 
فرد برای حفظ زندگی اش به آن نیازمند اســت. اين شــش عامل از هوا، 
خوردنی ها و آشامیدنی ها، خواب و بیداری، حرکت، احتباس و استفراغ 
يعنی دفع مواد زائد و ســموم از بدن و مجموعه ای از رويدادهای روانی يا 
همان اعراض نفسانی تشکیل می شــود. از اين رو خواب کافی و سالمت 

نیز يکی از فاکتورهای الزم برای حفظ سالمت روح طبی است. 
وی اضافه می کند روح طبی به ســاحت بســیار لطیف و بخارگونه بدن 
اطالق می شــود که قوت ها و حرارت های غريزی بدن با آن مرتبط است. 
در واقع خواب و بیداری، هوا و رويدادهای روانی سه عامل مهمی هستند 
که با حفظ سالمت اين روح طبی پیوند مســتقیم دارند. همچنین نبايد 
فراموش کرد که روح هم دارای مزاج است و يکی از امور مهم برای تشکل 
و موجوديت يافتن روح، هواســت و برای اين کــه روح در تعادل مزاجی 
قرار گیرد به هوا نیاز دارد. براي مثال وقتی در خودرو يا فضاي دربســته 
نشســته ايم، تمايل داريم که دنبال جريان هوای خنک بگرديم. روحی 
که مزاج گرم دارد، نیازمند نسیم خنک است. روح طبی به خاطر لطیف 
بودنش گرم ترين عضو است و کســانی که همیشه به دنبال هوای خنک 
باشند، گرم مزاج هســتند. امور روانی و بدنی اين افراد در هوای تازه بهتر 
انجام می شود و در صورت نبودن هوای تازه دچار بی قراری خواهند شد. 
به غیر از هوا، خواب و بیداری و رويدادهای روانی با حفط سالمت مزاجی 
روح طبی ارتباط دارد. از اين رو توجه به حفظ بهداشــت خواب اهمیت 

پیدا می کند. 

الگوهایی برای خواب بهتر 
دکتر مجید انوشــیروانی متخصص طب سنتی در خصوص نقش پیروی 
از الگوهای بهداشت خواب در زندگی می گويد: »مهم ترين عملکرد روح 
انتقال دادن قوت ها و نیروها به بدن اســت. خشم، شادی، ترس، نگرانی 
و اين قبیل حالت ها را به واســطه روح طبی ادراک می کنیم. اموری که 
به تغذيه و رشــد مربوط هستند به واســطه روح انجام می شوند. رنگ و 
رخســار، افکار و رؤيا نیز به روح مربوط می شود. رنگ و رخسار مثل يک 
بچه ســالم درخشــان اســت که از يک روح دارای مزاج متعادل و سالم 
برخوردار اســت؛ معتدل در مزاج، قوام، غلظت و رقت اســت و قوت ها را 
در بدن به بهترين نحو منتقل می کند. در ســعادت و شقاوت اخروی هم 
بهتر اســت اين روح را حفظ کنیم. علم بدن علمی است که سالمت روح 

جسمانی از آن ساطع شود.« 
»نبايد فرامــوش کرد فايــده اصلی خواب اين اســت که مــا به کمک 
اســتراحت و خواب، روح طبی مــان را حفظ و از تحلیــل آن جلوگیری 

می کنیم، چراکه در بیداری، حرکات، خشــم، ترس و حتی شادی، روح 
را از دســت می دهیم. وقتی غصه می خوريم، روح طبی تحلیل می رود، 
ولی نمی بینیم، حس نمی کنیم، اهمیــت نمی دهیم و روح به مرور زمان 
تحلیل می رود. بنابراين کســی که دچار بی خوابی اســت، قوت و نیروی 
کافی ندارد و همیشه فکر می کند، نیمه جان است چون برای روح تحلیل 

رفته اش فرصتی پیش نیامده است تا دوباره بازسازی شود.« 

مزاج شناسی و بهداشت خواب 
معموالً افــرادی که مزاج گرم و خشــک دارنــد، خوابشــان کوتاه تر و 
سبک تر اســت و ديرتر به خواب می روند. همچنین کسانی که طبیعتی 
ســرد و تر دارند زودتر به خواب می روند و خــواب عمیق و طوالنی تری 
را تجربه می کنند. برای ســالم ماندن و تحلیل نرفتن روح طبی بدن، به 
طور متوسط افراد بايد يک سوم از شــبانه روز را در خواب سپری کنند 
و از ديدگاه متخصصان طب ســنتی، خواب کمتر از 6 ساعت يا بیشتر از 
12 ساعت برای سالمتی افراد مضر اســت. اما اين میزان به سرشت های 
فیزيولوژيکی افراد هم مربوط می شــود، براي مثال کسانی که طبیعتی 
گرم و خشک دارند به خواب کمتری برای تجديد قوا و آغاز فعالیت روزانه 
احتیاج دارند، در حالی که در سردمزاج ها اين زمان افزايش پیدا می کند. 
دکتر مجید انوشیروانی معتقد اســت گرم مزاج ها که معموالً به صورت 
سرشــتی نمی توانند مدت زمان زيادی از شــبانه روز را در خواب سپری 
کنند، در صورتی که بنا به داليلی مانند بیماری و خســتگی های مفرط 
کاری نیاز به خواب بیشــتری دارند، بايد بهداشت خواب را رعايت کنند. 
براي مثال اين افراد بهتر است از خورن افراطی مواد غذايی مانند خرما، 
حلوا، پسته و شــربت های شــیرين خودداری کنند، در غیر اين صورت 

دچار اختالل خواب خواهند شد. 
وی ادامه می دهد تنها مواد غذايی ســرد و تر می توانند يک خواب راحت 
را برای افرادی که در اثر مشکالتی مانند بیماری يا غم و اندوه و استرس 
دچار بی خوابی شده اند به ارمغان بیاورند. بخصوص براي آن دسته از گرم 
مزاج هايی که بايد فعالیت های سخت انجام دهند و نیاز به تمرکز و دقت 
برای انجام کارهايشــان دارند، نیاز به خواب کافی ضرورت پیدا می کند 

مهم ترین عملکرد 
روح انتقال دادن 

قوت ها و نیروها به 
بدن است. خشم، 

شادی، ترس، 
نگرانی و این قبیل 

حالت ها را به 
واسطه روح طبی 

ادراک می کنیم

 تنگناهای اعتباری موانع بزرگی بر ســر راه توسعه فیزیکی ما ایجاد 
کرد، اما سعی کردیم به تقویت نیروهای انسانیـ  ثابت و داوطلبـ  
بپردازیم و بنا شد در تمام پایگاه های کشــور حداقل ۲ نفر نیروی 

ثابت داشته باشیم
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گفتگو

و بايد از مصرف مــواد غذايی گرم خودداری کنند و طبیعتاً اين مســئله 
درباره کسانی که مزاج ســرد و تر دارند برعکس خواهد بود. البته با تمام 
اين اوصاف نبايد فراموش کرد همان طور که پیروی از الگوهای نادرست 
غذايی و کم خوری باعث اختالل خواب می شود، پرخوری هم بر سالمت 
خواب انســان تأثیر می گذارد. بنابراين اگر زياد غذا بخوريد، متابولیسم 
بدن سرعت می گیرد، سیستم هضم ســخت تر می شود و در نتیجه موقع 
خواب، مرتب در رختخواب غلت می زنید. پرخوری عالوه بر آن که موجب 
بدخوابی می شود، رؤياهای پريشان را نیز به وجود می آورد. در حديثی از 
حضرت علی)ع( نقل شده است »کســی که با شکم پر و سنگین بخوابد، 
رؤياهای غیر واقعی می بیند.« بنابراين زياد خوردن و نخوردن، دشــمن 

سالمتی و خواب سالم هستند. 

فراهم کردن محیط مناسب 
از منظر طب ســنتی، افرادی که در معرض بی خوابی های طوالنی مدت 
هســتند و بهداشــت خواب را رعايت نمی کنند، بیشتر مســتعد ابتال به 
بیماری هايی مانند وســواس، عصبی شــدن و خشــکی مغز، اختالالت 
عصبی، رواني و بدبینی هســتند. بنابراين رعايت بهداشت خواب و درمان 
بی خوابی ضروری است. دکتر انوشیروانی توصیه می کند محیط خواب بايد 

کم نور و آرام باشــد. خوابیدن در آفتاب مضر است و باعث سنگینی دماغ و 
سردرد و سوء مزاج صفراوی می شود. درجه حرارت اتاق نیز بايد با توجه به 
سرشت های فیزيولوژيکی تنظیم شود و نمی توان درجه حرارت مشخصی 
را برای همه افراد تعیین کرد. کسی که سرد مزاج است بايد در مکانی گرم 
بخوابد، اگر افراد سرد مزاج در محیط ســرد بخوابند، دچار امراض رطوبی 
در مفاصل و پوست می شوند. تماشــای بیش از حد تلويزيون يا به وجود 
آمدن ديگر محرک ها نیز خواب را مختل می کنند. براي مثال در صورتی 
که محرکی مانند خشم بر شما غلبه کرد، هرگز به رختخواب نرويد چرا که 
دچار کابوس خواهید شــد. قبل از آن يک فنجان شربت گالب و زعفران، 
خاکشیر يا ســکنجبین بنوشید و پس از آرام شــدن به رختخواب برويد. 

خشکی بیش از حد هوای اتاق هم مانع خوابیدن می شود. 

الگوهای غذایی و بهداشت خواب 
به عقیده دکتر انوشــیروانی غذاهايی که بدن را خشــک می کنند مانند 
شوری ها و شیرينی هايی مثل عسل کهنه نیز باعث بی خوابی می شوند. 
غذاهايی که طعم ترشی دارند، نمک، خیارشور، چیپس،  پنیر و گوشت 
گوساله خشک هستند و باعث بی خوابی می شــوند. ادويه های تند و تیز 
مثل زنجبیل و فلفل برای افراد مبتال به بی خوابی بسیار مضر است. شیر، 
کاهو، اســفناج، کدو و بو کردن عطر خیار باعث خواب راحت می شود و 
برعکس موســیقی های مهیج و عطرهای تند باعث گرمی و خشکی زائد 
سیستم عصبی می شود. همچنین رنگ های گرم نیز باعث خشک شدن 
بدن می شود. رنگ های تری بخش مثل آبی و فیروزه ای و سبز نیز روح را 
معتدل می کند و خواب راحت را به ارمغان می آورد. ماءالشعیر طبی هم 
می توانید درست کنید که برای خواب بسیار مفید است روش تهیه 
هم به اين صورت اســت که  50 گرم جو پوست کنده را با 
4 لیوان آب به مدت 45 دقیقه بجوشــانید، تا جوها 
کاماًل از هم باز شوند. سپس آن را صاف کنید 
و اجازه دهید در هوای اتاق خنک شود. 
اين نوشــیدنی تــا 2 روز قابلیت 
ماندگاری دارد. اين نوشــیدنی 
سرد کننده و بســیار رطوبت 

 .بخش و ُمِدر است



۹۱۷۷۶۱۲۹۵۷	 داود	تابدار-	بندرعباس
۹۳۵۴۵۴۴۹۷۵	 	ارمان	امیری-	استان	فارس
۹۱۱۷۶۰۷۰۸۵	 	عظمت	منظمي	اسالمي-	استان	گیالن
۹۱۷۳۰۷۰۲۵۱	 محمد	غالمی-	استان	فارس
۹۳۰۵۵۷۲۸۶۲	 فرزانه	افشارمنش-	استان	کرمان
۹۱۸۳۳۷۵۶۰۳	 	لیال	کارخانه-	کرمانشاه
۹۱۱۴۶۲۵۲۲۴	 	محمدجواد	کاربخش	-استان	گیالن
۹۱۷۳۲۲۵۰۱۰	 	عبدالکریم	مزارعی-	کازرون
۹۱۷۳۲۳۲۰۳۴	 صبا	رزمی	-	کازرون
۹۱۷۱۳۵۷۷۸۱	 غالمحسین	بستان	افروز-	از	فس
۹۱۳۸۷۹۴۰۸۰	 حکیمه	محمدی	-چهارمحال	و	بختیاری
۰۹۱۳۸۷۹۰۰۱۷	 سعید	کاظمی-	چهارمحال	و	بختیاری
۰۹۱۳۳۰۸۶۶۰۴	 غالمعلي	غالمی-	اصفهان
۰۹۹۰۵۰۳۳۹۲۰	 	زینت	بلوچی	استان	خراسان	جنوبی
۹۱۷۸۰۷۵۷۶۲	 	مریم	مدرسی	-استان	فارس
۹۱۸۹۱۹۶۸۰۵	 فریبرزهمتی	-	کرمانشاه
۰۹۳۰۵۲۶۷۹۱۷	 محمود	میرزاعلی-	استان	گلستان
۹۳۷۴۲۸۶۷۱۸	 	شهربانوخلیق	از	استان	اردبیل
۹۱۳۶۳۵۲۲۳۴	 	اواشاهرخی	-	کرمان			
۹۳۵۷۶۲۹۴۱۴	 مریم	ربانی،استان	گلستان
۹۱۸۳۳۱۱۰۸۸	 	کامران	تاتلی-	کرمانشاه
۹۱۱۶۰۰۱۰۵۷	 افسانه	محمدي	پور-	ازرشت
۹۱۳۹۴۱۰۷۳۰	 	کامبیز	محمدی	-	استان	کرمان
۹۱۵۸۲۱۸۳۸۹	 حجت	هادی	-	خراسان	رضوی
۹۱۷۱۵۰۸۳۰۱	 	محمد	مهدی	خواجه	ای	-	استان	فارس
۹۱۸۹۹۴۸۰۰۴	 خدادادامپری	-	کرمانشاه
۹۱۶۵۵۵۸۳۳۵	 هانیه	جهانیان-	لرستان
۹۳۶۴۴۰۸۳۵۶	 مهدی	بای	-	گلستان	گرگان
۹۱۱۲۸۳۲۸۱۰	 	علی	احمدی	_	استان	گیالن
۹۱۸۳۴۴۸۸۴۱	 بشره	ره	نورد	از	استان	ایالم
۹۱۷۱۱۵۱۶۰۸	 مرتضی	بخرد	هالل	احمر	شیراز
۹۱۳۳۶۵۸۵۷۹	 فهیمه	رفیعی	شفیق-	استان	اصفهان
۹۱۲۴۷۱۵۱۲۸	 محمدرضا	میرزاخانی
۹۱۳۹۲۶۷۹۸۶	 الهام	علوی	پور-	استان	اصفهان
۹۱۳۹۷۷۵۲۵۶	 محمد	هلل	گانی	دزکی	-چهارمحال	وبختیاری
۹۱۲۲۸۱۶۲۱۴	 پریسا	رضایی	استان	قزوین
۹۱۸۹۴۰۲۳۳۵	 	رضا	فروزش	-	استان	ایالم
۹۱۳۱۰۰۵۴۹۳	 بهرام	کریمی	-	اصفهان		
۹۱۵۶۵۸۶۵۸۲	 رحیم	رحیمیان	-	خراسان	رضوی
۹۱۵۱۸۳۱۴۵۲	 محمد	رضائی	رکن	آبادی	-	استان	خراسان	رضوی	
۹۱۹۶۳۶۲۵۷۹	 	شهال	اژدری	-	آذربایجانشرقی
۹۱۲۵۴۱۷۷۶۵	 فریبا	دانش	پژوه-	ستاد	زنجان
۹۱۲۷۵۲۴۶۱۱	 حسن	نمازی	نیاسری-ساوه
۹۳۸۲۹۲۸۷۴۴	 محرم	نصیروند	-	قم
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باشـگاهمـهرومـاه

++++

نشريه مهر و ماه در نظر دارد در هر شماره، عكس هاي گرفته شده توسط 
خوانندگان را منتشــر و به برترين ها جوايزي اهدا كند. عالقمندان با 

لحاظ نكاتي كه در ادامه مي آيد، مي توانند در اين مسابقه شركت كنند.
 

موضوع مسابقه
   عكس ها بايد مرتبط با سياست هاي جمعيت هالل احمر باشد؛ اين 
موارد شامل عمليات هاي امداد و نجات، سازمان جوانان، فعاليت هاي 
انسان دوستانه، كارهاي فرهنگي و خيريه و همچنين كليه برنامه هايي 

است كه توسط دفاتر نمايندگي ولي فقيه در استان ها انجام مي شود.
   الزامي نيست كه خود شما به عنوان عكاس در سوژه دخيل باشيد؛ 

يعني عكس مي تواند بازتاب فعاليت شما و يا ديگران باشد.

شرايط و مقررات مسابقه
1      شركت تمامی عالقه مندان در اين مسابقه آزاد است.

2      آثار می بايست با 2 فرمت TIF ياJPG ، با رزولوشن 300 دی پی آی و ابعاد 
X 25 20 سانتيمتر ارسال شود.

3      فايل مربوط به هر اثر عكاسی، به نام صاحب اثر، موضوع، محل و 
زمان عكسبرداری نامگذاری شود.

4      آثار می بايست كاماًل مســتند بوده و از هرگونه دستكاری يا 
حک و اصالحی كه جنبه مستند بودن عكس را مخدوش می سازد، 

اجتناب شود.

مسابقه عكس مهر و ماه

آثار خود را به نشاني:
 m e h r o m a h . h e l a l @ g m a i l . c o m

ارسال بفرماييد. 
توضيح: برندگان مسابقه شماره قبل در شماره بعدی مهرو ماه اعالم می شوند

برندگان شماره  12 
مهروماه



مسابقه پيامكي مهروماه

عالقمندان  به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سواالت زير، پاسخ 
آن را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.

پاســخ شــما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت 
است. به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شماره 2 صحيح است و در سوال 2 گزينه شماره 4 

و در سوال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد كنيد.

بهبرگزيدگانجوايزياهداميشود.

SMS

 15مهر
 پيام تا

زمان ارسال

01
نامرمزعملیاتآزادسازیگروگانهایآمريکايیدرايرانچهبود؟

ج	-	دانه	های	شن 	 		 ج	-	طبس	 	 ب-	رهایی	 		 الف-	پنجه	عقاب		

02
نامکودتاینوژهچهبود؟

د	-	رنسانس 													ج	-	نقاب																																														 	 																												ب	-	کویر	یک		 	 الف	-	کاسه	برنج	

03
شهیداهللدادیدرچهتاريخیبهشهادترسید؟

د	-	تیر	۱۳۹۳ 	 ج	-بهمن	۱۳۹۴		 	 ب-	بهمن	۱۳۹۳			 	 الف-	تیر	۱۳۹۱		

04
سنگیبرگورینوشتهکیست؟

د	-	داستایوفسکی 																					 ج	-	جالل	آل	احمد		 	 ب-	محمد	پویا				 الف-	مجتبی	گلستانی																					

05
فیلمدوندهبرندهکدامجايزهبینالمللیشد؟

		د	-جشنواره	برلین 											ج	-جشنواره	اسکار																			 	 		ب	-جشنواره	کن		 الف-	جشنواره	سه	قاره	نانت																		

06
پنجمرحلهمهمدرزندگیعبارتنداز:شیفتگی،جنگقدرت،...،ثبات،مشارکت

																																																																										د	-پایداری ج	-	همراهی		 																																											 																																				ب	-همدلی		 						 الف-	دانش		
					

07
تفسیرالمنارنوشتهکیست؟

د	-	بهرام	پور 					 ج	-	فاضی	عنایه																									 																																				 الف	-	عالمه	طباطبایی																																																	ب	-	رشید	رضا		

08
امامهادیعلیهالسالمچندسالبهامامتمردمپرداختند؟

																																		د	-۳۳	سال 								 																																				ج	-	۳۱	سال		 	 ب	-	۳۰	سال			 																																					 الف	-	۳۲	سال		

09
تاقبلازپیروزیانقالبچهمقدارازوسعتايرانجداشد؟

ج	-	یک	و	نیم	میلیون	کیلومتر																																			د	-	دو	میلیون	متر	مربع ب	-	یک	میلیون	متر	مربع																								 الف	-	یک	میلیون	کیلومتر																		

10
درفرهنگدينیمارزقوروزیدرگروچیست؟

	د	-	مشورت 	 ج	-	ازدواج																				 																									 	 ب	-علم		 																																						 الف-	توکل		
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