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کلمه نخست

کاروان امید و نشاط
المپیک ، یادگار ســالمت جویی و رقابت سالم انســان از قرن ها پیش به یادگار مانده است 
و هر چهار ســال یک بار در هیاهوی سرعت شــتافتن به آغوش فناوری ، دلبستگی ماست 
به جنبه هایی از وجود انســان که کم مقدارتر گشته اســت. اکنون رقابت های المپیک در 
رشته های متعدد ورزشی در کشور برزیل برگزار می شود و کاروان ورزشی جمهوری اسالمی 
ایران با شصت و چهار ورزشكار زن و مرد در این مسابقات شرکت کرده است. در این باره چند 
نكته شایسته توجه است . نخست توجه بیش از حد به حاشیه های این حضور به جای توجه 
به زیبایی های فراوان آن است . موضوع طراحی لباس های این کاروان، چند روز به عنون یكی 
از مهمترین موضوعات اجتماعی مورد توجه مردم و کاربــران فضای مجازی قرار گرفت در 
حالی که نسبت به اهمیت اصل حضور ورزشــكاران اهمیت چندانی نداشت و نتیجه ای نیز 
که از این فشار اجتماعی حاصل شد چندان مطلوب نبود . نكته دیگر حضور  زنان ورزشكار 
در این کاروان اســت . بانوی پرچم دار کاروان ایران معلولی اســت که در سالهای گذشته با 
همت و تالش کم مانند به بزرگترین موفقیت های ورزشی در جهان دست یافت و به عنوان 
پرچم دار ایران در این رویداد معرفی شد .تمجید ازاین روحیه و امید به پیشرفت و دستیابی 
به موفقیت های بزرگ توسط این بانوی ایرانی می تواند مثالی باشد برای ترویج روحیه امید و 
تالش در میان جوانان ایرانی .حضور چند بانوی محجبه در کاروان ایران تصویری شورانگیز از 
پارسایی و پیشرفت بانوان ایرانی است و به خوبی نشانگر نسلی است که توجه به روح زندگی و 

امیدواری را به زیباترین شكل تجسم بخشیده است . 
یكی از نكات مهم دیگر توجه به تعداد قابل توجه ورزشكاران ایرانی در این مسابقات است. 
امسال شصت و چهار ورزشكار ایرانی ســهمیه حضور در این رقابت ها را به دست آوردند که 
در میان کشورهای منطقه بی رقیب است . همچنین در تعداد مدال های کسب شده در دوره 

گذشته رکورد خوبی به دست آمد که امید است در این دوره این تعداد افزایش یابد .
پس از مسابقات المپیک مسابقات پارالمپیک آغاز می شود که در این رقابتها نیز ورزشكاران 
ایرانی جایگاهی ممتاز و سابقه قابل احترامی دارند . می دانیم جامعه جوان و پرنشاط ما در 
زمینه های مختلف رو به پیشرفت دارد و شتاب این حرکت با اهتمام بیشتر و فراهم آوردن 
امكانات الزم و زمینه های مناسب افزون تر خواهد گردید . در جمعیت هالل احمر نیز حضور 
جوانان در ســازمان جوانان و در بین داوطلبان و دســتاوردهای ممتاز این حضور، نیروی 

مضاعفی به حرکت این جمعیت بخشیده است . 
سردبير



راهبرد

اعتماد به نفس جوان ایرانی, اعتماد به نفس ملی

یکی از سنگرهای دشــمن برای تســلّط بر کشــور ما، عبارت بود از تزریق 
بی اعتقادی به خــود، بی اعتمادی به خــود، نداشــتن اعتمادبه نفس ملّی؛ 
در مقابــل چشمشــان زرق وبرق کشــورهای غربی را مشــاهده می کردند، 
پیشــرفت های علمی و پیشــرفت های فّناوری و زرق وبرق تمّدنی ماّدی آنها 
را می دیدند و در ]کشــور[ خودشان این ها نبود، در کشــور این چیزها نبود، 
عقب ماندگی بود، لذا احســاس بی اعتمــادی به خود می کردند، احســاس 
ناباوری به خود می کردند. آن روز در دوران پهلوی، یکی از ارکان دولت گفت 
که ایرانی باید برود لولهنگ بسازد! شماها نمیدانید لولهنگ چیست؛ لولهنگ 
آفتابه  ِگلی ]اســت[، آن هم نه آفتابه ی از جنس فلــز. آن قدیِم قدیم معمول 
بود که از جنس ِگل آفتابه درســت می کردند. می گفت ایرانی لیاقتش همین 
اســت که برود لولهنگ بســازد؛ ایرانی را چه به اختراعات! آن روز این جوری 
می گفتند. یک نفــر دیگــر از برجســتگان آن دوران می گفت کــه ایرانی 
اگر بخواهد پیش برود، بایســتی از فرق سر تا پا بشــود غربی و اروپایی؛ باید 
همه چیِز خودش را شبیه آن ها بکند، شاید بتواند جلو برود؛ یعنی به خودشان 
باور نداشــتند. خب، انقالب آمد این ناباوری را به کلّــی تبدیل کرد به باور به 
خود، اعتمادبه نفس ملّی.امروز جوان ایرانی می گوید ما می توانیم. در بسیاری 
از موارد در پیشرفت های علمی -غیر از آنچه حاال امروز بحمداهلل در دسترس 
قرار گرفته اســت و پیشــرفت هایی که تحّقق پیدا کرده استـ  جوان های ما 
گاهی اوقات یک فکرهای نویی را مطرح می کنند که دســتگاه های مسئول 
توانایی ندارند این هــا را جمع وجور کنند؛ جوان ایرانــی اعتمادبه نفس دارد. 
وقتی باور به خود نبود، پیشــرفت هم نیست؛ وقتی باور به خود بود، شعار »ما 
می توانیم« بود، توانایی هم می آید؛ کشور می شــود توانا، ملّت می شود توانا. 

امروز ما این را داریم مشاهده می کنیم.
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بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعى از دانشجویان1

ترسیم میدان مبارزه خیر و شر

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

لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.
  

شما برای این که مشکالت را حل کنید، احتیاج دارید به مجاهدت، به مبارزه و این 
مبارزه و مجاهدت، متوّقف است بر یک نیروی درونی. آن کسی می تواند در میدان 
مبارزه بایســتد که از آن نیروی درونی برخوردار باشــد؛ آن وقتی می تواند درست 
بفهمد و تشخیص بدهد و دنبال تشــخیص حرکت بکند که آن عامل درونی در او 

فّعال باشد و قوی بشود؛ آن عامل درونی ایمان است.
لذا در ســوره  احزاب مشــاهده می کنید: »َو لَّما َرَءا الُمؤِمنوَن االَحزاَب قالوا هذا 
ما َوَعَدنَا اهلُل َو َرُسولُُه َو َصَدَق اهلُل َو َرُســولُُه َو ما زاَدُهم اِّل ایمانًا َو تَسلیًما.«2 قضّیه 
احــزاب، قضّیه مهّمی بــود؛ یعنی در مقام مقایســه، اگر بخواهیــم جبهه  امروز 
دشمن علیه جمهوری اســالمی را در صدر اسالم مشابه ســازی بکنیم، می شود 
جنگ احزاب. امروز خب مشاهده می کنید دیگر؛ همه دنیاپرستان، قدرت طلبان، 
جنایت کاران و اهل زور و ظلم و طغیان در سرتاســر عالــم، در رده های مختلف 
اقتدار، در مقابل جمهوری اسالمی صف کشــیده اند و حمله هم کرده اند و دارند 
از همه جوانب حملــه هم می کنند؛ عیــن همین قضّیه در جنــگ احزاب اتّفاق 
افتاد. خب همه  جمعّیت مدینه آن روز شــاید به ده هزار نفر نمی رسید؛ زن و مرد 
و کوچک و بزرگ و بّچــه و مانند این ها. احزابـ  یعنی کّفار و مشــرکین مّکهـ  از 
تمام اقوام موجــود در آن منطقه، مردان زبده جنگی شــان را انتخاب کردند، ده 

ایمان

راهبرد

بیست وششم ماه مبارک رمضان، حسینیه امام خمینى رحمه اهلل علیه

هزار نفر شــدند! حمله کردند به مدینه؛ این قضّیه کوچکی نبود. گفتند می رویم 
مدینه، همه را قتل عام می کنیم؛ هم خود آن مّدعی نبــّوت راـ  یعنی پیغمبر را 
ـ هم اصحابش را؛ قال قضّیه را می َکنیم، تمــام می کنیم قضّیه را. با این که َدأب3 
پیغمبر این بود که وقتی جنگ می شــد، این جنگ را بیاورد بیرون شــهر و در 
شهر نمانَد، اّما این حادثه این قدر ُمهیب، هولناک و سریع اتّفاق افتاد که پیغمبر 
مجال نکرد نیروهای خودش را ترتیب بدهد و بیــاورد آماده کند برای مثاًل یک 
بســیِج بیرون شهر مدینه، مجبور شــد ]ُدور[ شــهر مدینه را خندق بزند که به 
جنگ خندق معروف است. حادثه بســیار مهّمی بود. خب مؤمنین در مقابل این 
حادثه قرار گرفتند. مردمـ  همان هایی که تحت لــواء پیغمبر زندگی می کردند 
ـ دو دسته شدند: یک دسته آن هایی هســتند که در همین سوره احزاب حدود 
هفت، هشت، ده آیه قبل از این آیه ای که من خواندم، از قول آن ها نقل شده: »َو 
اِذ یَقوُل الُمنافِقوَن َو الَّذیَن فی ُقلوبِِهم َمَرض«،4 کســانی که دل هایشان مریض 
بود، این ها گفتند که پیغمبر به ما راســت نگفت، گفت شــما پیروز می شــوید؛ 
بفرما! لشــکر دشــمن آمده و دارد می آید، پدر ما را در می آورنــد. یعنی یأس و 
ناامیدی و خودکم بینِی در مقابل دشمن و یک گرایش قلبی پنهان به دشمن در 
آن ها وجود داشــت؛ اّما عّده دیگر که اکثریّت بودند گفتند نه، قضّیه این جوری 
نیســت، »هذا ما َوَعَدنَا اهلُل َو َرســولُه«؛ این دشــمنی را قباًل خدا و پیغمبر به ما 
گفته بودند؛ گفته بودند که شما وقتی وارد این میدان شدید، همه عوامل کفر و 
استکبار با شما دشــمنی می کنند؛ همانی که پیغمبر به ما گفته بود، همانی که 
خدا گفته بود، همان اتّفاق افتاده؛ یعنی آمدن دشــمن و حمله دشمن، به جای 
این که روحّیه این ها را تضعیف کند، »ما زاَدُهم اِّل ایمانًا َو تَســلیًما«،5 ایمانشان 
را تقویت کرد؛ تسلیمشــان در مقابل خــدا را تقویت کرد؛ عــزم و جزم آن ها را 
نســبت به مواجهه و مقابله تقویت کــرد؛ این به خاطر ایمان اســت؛ ایمان این 
است. وقتی ایمان در دل ریشه دار شد، قوی شــد، مواجهه با همه این مشکالتی 
که شــماها گفتیدـ  و بنده هم این ها را، هم می دانم، هم بیشــترش را می دانم، 
]یعنی[ از این ها بیشــتر را هم بنده می دانمـ  مشکل نمی شــود؛ مواجهه آسان 

می شود؛ منتها مواجهه راه دارد.
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تقوا

َّوا ِمنُکم یَوَم الَتَقی  این نقطه مقابل آن مطلبی است که من در جلســه کارگزاران نظام در اوایل ماه رمضان6 گفتم که »اِنَّ الَّذیَن تََول
ــیطاُن بَِبعِض ما َکَســبوا«7 این هم آیه  قرآن ]اســت[. روز جنگ اُحد عّده ای نتوانستند مقاومت کنند،  َُّهُم الشَّ ََّما اسَتَزل الَجمعاِن اِن
میدان را رها کردند، پیروزی را تبدیل به شکســت کردند. در جنگ اُحد مســلمان ها پیروز شــده بودند، منتهــا غفلت، خیانت یا 
دنیاطلبی و کوته بینی عّدة معــدودی، همان پیروزی را تبدیل کرد به شکســت. قرآن می گوید آن کســانی که موجب این حادثه 
یطاُن بَِبعِض ما َکَســبوا«؛ این کارهایی که قباًل آن ها با خودشان کردند، آن ها را در معرض این لغزش قرار  َُّهُم الشَّ ََّما اسَتَزل شدند، »اِن
داد. عزیزان من! گناهان، بی توّجهی به خود، عدم رعایت تقوا این جوری اســت. اگر می خواهیم در مقابل جبهه استکبار ایستادگی 
و مقاومت کنیم، به آن عّزت، آن شــرف، آن اقتداری که جمهوری اســالمی الیق آن اســت و انقالب به ما وعده آن را داده برسیم، 

احتیاج داریم به این که در رفتار شخصی خودمان رعایت های الزم را بکنیم؛ آن تقوا را حفظ کنیم؛ ]این[ نیاز ماست.
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قرآن در دو جا اشاره می کند به انحطاط ملّت هایی که اّول ایمان آوردند 
و بعد در نســل بعد دچار انحطاط شــدند. یک جا در ســوره  مریم است 
واِت  ــهَ لوَة َواتََّبُعوا الشَّ که می فرماید: »َفَخلََف ِمن بَعِدِهم َخلٌف اَضاُعوا الصَّ
َفَســوَف یَلَقوَن َغیًّا«؛8 یعنی اّولی ها مبارزه کردند و ایمان آوردند، منتها 
بعدـ  معنای »َخلْف« با ســکون الم، بــا »َخلَف« با فتحــه الم، ضّد هم 
اســت؛ »َخلْف« یعنی بازمانده  بد، »َخلَف« یعنی بازمانده  خوب؛ این جا 
می گوید: َفَخلََف ِمن بَعِدِهم َخلٌفـ  بازمانده های بدی روی کار آمدند که 
لوة«؛ اّولین کارشان این بود که نماز را ضایع کردند؛ َو اتََّبُعوا  »اَضاُعوا الصَّ
َهوات؛ دنبال شهوات رفتند، دنبال شهوات شــخصی رفتند؛ َفَسوَف  الشَّ
یَلَقوَن َغیًّا؛ این دو عاملـ  عامل ضایع کردن نماز و دنباله روی از شهوات 
ـ این نیروهایی را که باید در مقام جهاد و مبارزه ایســتادگی کنند و این 
ایستادگی قطعاً به پیروزی منتهی خواهد شد، این ها را تضعیف می کند؛ 
این ها را پوک می کند. این که بنده درباره ]عدم[ اختالط های دانشجویی 
این همه تأکید کردم و چندین بار گفتمـ  که باز شــنیدم متأّسفانه وجود 
دارد، حاال هم یکی از برادرها این جا گفتنــد، بنده هم گزارش هایی دارم 
و مســئولین دانشــگاه ها باید جواب بدهندـ  به خاطر این است. دانشجو 
نیروی مورد امید یک کشــور است، دانشجوســت که می تواند در مقابل 
مشکالت بِایســتد؛ دانشــجو، هم جوان اســت، هم عالم است؛ اوست 
که فردای کشــور را باید اداره بکند، اوســت که باید آگاه باشد تا سنگر 
ایســتادگی را در مقابل زیاده خواهان و فرصت طلبــان و دیگران تقویت 
بکند، این باید محکم باشد؛ اگر »َو اتََّبُعوا الَشَهوات« شد، نمی تواند. بنده 
آدم خشکه مقّدسی نیســتم که خیال کنند بنده از روی خشکه مقّدسی 
یک حرفی می زنم؛ نخیر، مســئله این اســت: اختالط دو جنس از نظر 
اسالم یک چیز مطلوبی نیست. بله، در جلسات رسمی اشکالی ندارد، زن 
باشد، مرد باشد، بنشینند، بحث کنند؛ مجلس شورای اسالمی، مجلس 
مذاکره، مجلس مشورت اّما در محیط هایی که این اختالط ها حدومرزی 

ندارد، این ها ضرر می زند، دل ها را خراب می کند.
در یک جای دیگر همین موضوع در ســوره اعراف ]آمــده[: »َفَخلََف ِمن 
بَعِدِهم َخلٌف َوِرثُوا الِکتاَب یَأُخذوَن َعَرَض هَذا االَدنی«؛9 ]یعنی[ یک بار 

انحطاط

دیگر این »َفَخلََف ِمن بَعِدِهم َخلٌف« در قرآن تکرار شده و در دو جا آمده، 
این جای دّومی اســت. َوِرثُوا الِکتاَب؛ حقایق را به دســت گرفتند منتها 

جذب دنیاطلبی شدند، یَأُخذوَن َعَرَض هَذا االَدنی.
این ها مشکالتی است که بایستی در درجه اّول، درصدد رفع این مشکالت 
بود و شــما جوان ها می توانید. من توصیه می کنم به جوان های عزیزمان 
و جوان های دانشجو که به مســائل تقوای شخصی، پرهیزکاری شخصی، 
پاکدامنی شــخصی اهّمّیت بدهید، بپردازید؛ حتماً تالوت قرآن را روزانه 
فراموش نکنیدـ  ولو یک صفحه، ولو نیم صفحهـ  قرآن را هر روز بخوانید، 
با قرآن ارتباطتان را برقرار کنید. این دعاهــا مضامین فوق العاده ای دارد، 
این دعاها رشته ارتباط شما را با خدای متعال مستحکم می کند، این اصل 
قضّیه است. این که دیدید امام بزرگوار ما ایســتاد؛ خب، امام اّول کار تنها 
بود، بعدها مردم آمدند، بعدها خواص آمدند و توده مردم آمدند؛ از همان 
اّول که تنها بود محکم ایستاد، تا آخر هم می گفت که اگر همه هم پشت 
به من بکنند من این راه را خواهم رفت، خدا به پیغمبرش هم می فرماید 
که اگر تو تنها هم بودی باید بروی جهاد؛ تک و تنها هم بودی باید بروی 
ِض الُمؤِمنیَن َعلَی الِقتاِل«،10 به دیگران هم بگو اّما اگر  جهاد؛ البّته »َحِرّ
تنها هم ماندی باید بروی؛ این به خاطر ایمان است، وقتی ایمان در کسی 
قوی شد تنها هم بماند می رود. آن وقت این مشکالتی که حاال گوشه کنار 
پیدا می شــود که یکی طعنه ای می زند، یکی یک حرفی می گوید، یکی 
یک مخالفتی می کند، این ها دیگر در ســر راه، مانع به حساب نمی آید. 
قرآن را حتماً بخوانید، دعاهــا را بخوانید، به صحیفه ســّجادیه اهمیت 
بدهید. در صحیفه ســجادیه دعــای پنجم خیلی مهم اســت. دعاهای 
صحیفه همه اش خوب است، اّما من اگر بخواهم توصیه کنم، دعای پنجم 
و دعای بیســتم که معروف به دعای مکارم االخالق ]است را می گویم[. 
این ها همه اش ترجمه هم شده؛ خوشبختانه ترجمه های خوبی هم امروز 
از صحیفه ســّجادیّه در اختیار است؛ دعای بیســت ویکم هم همین جور 
است. این دعاها پُر از مطالبی است که دل های شما را قرص می کند، گام 
شــما را محکم می کند و می توانید حرکت بکنید؛ خب، الحمدهلل توفیق 

ماه رمضان را هم پیدا کردید.

راهبرد
1



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  12  |       مرداد  1395    9

ملّت ایران چــه بخواهد چه نخواهد درگیر یک مبارزه سرنوشت ســاز 
است و طبعاً مجموعه دانشــجویی جزو این مبارزه و جزو پیشروان و 
پیشران های این مبارزه اســت. این مبارزه هم از این جا آغاز می شود 
که ملّت ایران مایل اســت که مســتقل باشد، عزیز باشــد، پیشرفته 
باشــد، خودش از امکاناتش اســتفاده کنــد؛ و اگر ایــن کارها اتّفاق 
بیفتد، یک قدرت نوظهوری در دنیا خواهد شــد؛ بــا تفّکرات خاص 
و با جهت گیری های خــاص. این با منافع قدرت های مســلّط جهانی 
معارض اســت، لذا نمی خواهند بگذارند این اتّفــاق بیفتد؛ مبارزه از 
این جا شــروع می شــود. این که بعضی ها نظام را مّتهم کنند به این که 
»ســِر جنگ با این و آن دارند و نمی گذارند که کشــور نفسی بکشد و 
کاری بکند«، این ها حرف های سطحی و نااندیشیده است؛ حرف های 
درستی نیست، حرف های غلطی اســت. حاال مثاًل فرض کنید ممکن 
اســت که امروز سیاســت های فالن دولتـ  مثاًل آمریکاـ  اقتضا بکند 
که بین ســردمداران نظام جمهوری اســالمی تفکیکی قائل بشود و 
بگویند این خوب اســت، آن بد اســت اّما آن وقتی که فرصت بکنند 
همان خوب هم تبدیل می شــود به بــد؛ این را همــه بدانند. تا وقتی 
مســئله ای به نام جمهوری اســالمی وجود دارد و افکار و آرمان هایی 
به عنوان آرمان های جمهوری اســالمی مطرح اســت، ایــن با مزاج و 
ذائقه قدرت های جهانی ســازگار نیســت و با این مبارزه می کنند تا 
او را در ُمشــت بگیرند؛ همچنان که در گذشــته و امروز هم در بعضی 
کشورهای دیگر، و در گذشته کشور خود ما ]هم[ در ُمشت آن ها بود. 
خب ایران کشــور مهّمی اســت، ظرفّیت های مهم اقتصادی و مالی و 
فرهنگی و تاریخی و غیره دارد، همه  ایــن مجموعه در اختیار آمریکا 
بــودـ  اّول انگلیس؛ بعد هم آمریــکاـ  حاکمــش را او معّین می کرد، 
رضاخان را انگلیس ها ســِرکار آوردنــد؛ محّمدرضا را آن ها ســِرکار 

مبارزه

آوردند؛ بیست وهشــتم مرداد را آن ها به وجــود آوردند؛ دخالت های 
گوناگون در سیاســت های ارتباطاتــی و اقتصادی و غیــره؛ همه در 
اختیار آن ها بود؛ آن ها ایــن را می خواهند؛ همچنان که امروز در مورد 

کشورهای دیگر هست.
خب، یک کشــور اســالمی که یک روزی مصر را به خاطر ارتباط کمپ 
دیوید11 طرد کردند و از جامعه عرب بیرون کردند، صریحاً با اسرائیلـ  با 
رژیم صهیونیستیـ  اعالم ارتباط می کند! این به خاطر چیست؟ به خاطر 
این اســت که آمریکا این را می خواهد. این ها هــم مایلند که جمهوری 
اسالمی و کشــور عزیز ما هم همین جور باشد: هرجور آن ها می خواهند، 
ما همان جور عمل بکنیم؛ هرطرف آن هــا می گویند، به آن طرف حرکت 
کنیم؛ با یکی ببندیــم، با یکی قهر کنیــم؛ به یکی بفروشــیم، به یکی 
نفروشیم؛ دعوا از این جا شروع می شــود. این ملّت به حکم غیرت خود، 
به حکم ســابقه خود، به حکم هویّت خود و به حکم اسالم ایستاده است! 
اســالم اجازه نمی دهد؛ مبارزه این اســت. بنابراین یک مبارزه ای وجود 
دارد و این مبارزه با نظام جمهوری اســالمی خواه ناخواه هست؛ تا وقتی 

جمهوری اسالمی هست، ]این مبارزه[ هست.
اگر بخواهند این مبارزه از بین برود فقط باید یکی از دو حالت پیش بیاید: 
یا باید جمهوری اسالمی آن قدر نیرومند و قوی بشــود که بتواند حرف 
خودش را به کرسی بنشاند و طرف ]مقابل[ جرأت نکند به او تعّرض بکند 
که ما دنبال این راهیم؛ یا بایســتی هویّت اصلی خودش را از دست بدهد 
و صورت بی جانی باشد، اسم بی مسّمایی باشــد، مثل بعضی کشورهای 
دیگری که اسمشان جمهوری اسالمی است و از اسالم هم در آن ها هیچ 
خبری نیســت. یکی از این دوتا راه است؛ راه ســّومی وجود ندارد. خب 
بنابراین این مبارزه یک مبارزه  حتمی و اجتناب ناپذیر است؛ یک میدان 

مبارزه است.

مّلت ایران چه بخواهد چه نخواهد درگیر یک مبارزه سرنوشت ساز 
است و طبعًا مجموعه دانشجویی جزو این مبارزه و جزو پیشروان 

و پیشران های این مبارزه است
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اصل نظام
اّولین آماج آن ها هم در این میدان مبارزه، اصل نظام اســالمی است؛ 
نظام اسالمی آماج اصلی آن هاست، بقّیه  مســائل، مسائل بعدی است 
یا مســائل فرعی اســت؛ آن چیزی که هویّت اصلی نظام را تشــکیل 
می دهد، آماج حمله آن هاســت. البّته من بارها در مــورد حفظ نظام 
صحبت کرده ام؛ این که امام فرمودند ]حفــظ نظام[ از اوجب واجبات 
است یا اوجب واجبات است،12 بعضی تصّور می کنند که منظور از نظام 
که در این جا گفته می شــود صرفاً همین ساختار سیاسِی موجود است 
که این را ما باید به هر قیمتی حفظ کنیم؛ ]نه[، تنها این نیســت، نظام 
فقط ساختار سیاسی نیست؛ نظام یعنی ســاختار سیاسی با مجموعه 

اهداف و آرمان هایی که در آن اســت. حفظ نظــام، یعنی حفظ همه 
ارزش هایی که نظام اســالمی خــودش را متعّهد بــه آن ها می داند؛ 
مثل عدالــت، پیشــرفت، معنویّت، علــم، اخالق، مردم ســاالری، 
قانون گرایی، آرمان گرایی؛ آرمان گرایی جــزو مؤلّفه های اصلی نظام 
اسالمی است و نظام اســالمی بدون آرمان گرایی یک چیز سطحی و 
صوری است. خب، حاال دانشــجو که زبده و عصاره ی توانایی های یک 
ملّت اســتـ  چون جوان است و عالم اســت و آینده دار است و آینده 
مملکت دســت اوســتـ  نمی تواند خودش را از این مبــارزه برکنار 

بداند؛ باید مبارزه کند.



روزنگار

خبر و تحلیل
ـ 8 مرداد بزرگداشت سهروردی

ـ 25 شوال شهادت امام صادق )ع(
ـ 23مرداد روز مقاومت اسالمی

ـ 14  مرداد روز حقوق بشر و کرامت  انسانی
ـ 11  ذیقعده والدت حضرت امام رضا)ع(
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درخت تنومند فلسفه اســامی، ثمره نهالی 
اســت که توســط »یعقوب کندی« و پیش 
از وی توســط »ایرانشــهری« غرس شــد و 
فارابی و ابن ســینا و شــاگردان آن ها، آن را 
آبیاری و تنومند کردند و در فلســفه اشــراق 
و ســپس حکمــت متعالیه بــه اوج ثمردهی 
رسید. فلسفه اشــراق، حدفاصل فلسفه مشاء 
و حکمــت متعالیه اســت و می تــوان آن را 
اصاح گر و زمینه ســاز قلمداد کرد؛ اصاح گر 
فلسفه مشــاء و زمینه ســاز حکمت متعالیه. 
فلسفه اشــراق، علی رغم ضعف ها و کاستی ها، 
از قوت و برجســتگی های فــراوان برخوردار 
بود که توانست این رســالت را بین دو مکتب 
بزرگ فلســفه اســامی عهده دار گــردد. در 
این نوشتار به مناسبت ششــم مردادماه، روز 
بزرگداشت شیخ اشــراق، به معرفی اجمالی 

فیلسوف شهید
حجت االسالم والمسلمین حسن معلمی

دبیر مجمع عالی حکمت اسالمی
وی و مکتب فلســفی او، مشــهور به حکمت 
فلســفه  می پردازیم.تأثیرپذیــری  اشــراق 
اسامی از قرآن کریم و سنت معصومین)ع( 
در حکمت اشراق نســبت به دیگر کتاب های 
فلســفی، عرفانی، مکاتب فلســفی و عرفانی 
روشن و نمایان است و همچنین سیر تکاملی 
فلسفه اسامی را نیز به خوبی می توان در آن 
مشــاهده کرد؛ یعنی این حقیقت در نقدها و 

نوآوری های آن نمایان است. 
همه مکاتب فلســفی و نقادی های آن، فلسفه 
یونان باستان، فلسفه ایران باســتان، تعالیم 
قــرآن مجید و مطالــب عرفانــی را می توان 
مجموعــه ای از مقدمــات و زمینه های الزم 
جهت پیدایش حکمت اشــراق قلمداد کرد.  
فلسفه اشراق همچون فلسفه های قبل از خود 
قصد دارد نظام هماهنگی از هســتی و مراتب 

آن و جایگاه همــه موجــودات در این نظام، 
مخصوصاً جایگاه انسان ارائه دهد و این کار را با 
روش اشراقی و برهانی عرضه می کند و معتقد 
است که اســتدالل و برهان به تنهایی کارساز 

نیست؛ گرچه الزم و ضروری است.
دیدگاه مشــاء در فلســفه اســامی، نخست 
توســط فارابی و ابن سینا و ســپس شاگردان 
وی، همچون بهمنیــار و ابوالعبــاس لوکری 
کامًا تبیین و منتشــر شــد و فلســفه چنان 
رواج یافت که در قرن چهــارم و پنجم به اوج 
شکوفایی خود رسید. این دوره را می توان دوره 
زرین علوم عقلی قلمداد کرد؛ زیرا قدرت های 
محلی به دلیل پیروی از مذهب تشیع، گرایش 

شدیدی به فلسفه داشتند.
از قرن پنجم به بعد، به دلیل تســلط اشــاعره 
بر ممالک اسامی، زمینه برای حمات غزالی 

به مناسبت روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی مقاله
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به فلسفه فراهم شد. گرایش کامی و عرفانی 
غزالی موجب مخالفت وی با فلســفه شــد و 
کتاب »تهافــت الفاســفه« را در این باب به 
نگارش درآورد. از طرف دیگر، انتقاد گروهی از 
فقها، عرفا و متکلمین نیز موجب رکود و کساد 
تفکر فلسفی شــد. در ادامه، فخر رازی گرچه 
با فلســفه به مخالفت برنخاســت، ولی اکثر 
مباحث مشائیان را مورد نقد و بررسی قرار داد 
و همه این امور، باعث رکود فلسفه به طور عام و 
فلسفه مشــاء به طور خاص شد. البته ابن رشد 
با کتاب »تهافت التهافت « به مبارزه با غزالی 
برخاســت، ولی حمات غزالــی و حاکمیت 
دستگاه فکری اشعری و اشکال های فخر رازی 
موجب شد که تاش ابن رشــد نتواند به طور 
صد در صد مانع این رکــود و نزول گردد. این 
امر موجب شد که فلســفه استداللی تضعیف 
گــردد و زمینه بــرای پیدایش یک فلســفه 
اشــراقی، اما اســتداللی فراهم آیــد. در این 
شــرایط و فضا بود که فلسفه اشراق با دستگاه 
نوین فلســفی خود، جانی تازه به فلســفه و 
مباحث فلسفی بخشید و بار دیگر علوم عقلی 

رونق جدی یافت.1
گذشته از مطالب مذکور، باید توجه داشت که 
ابن ســینا در اواخر عمرش گرایش خاصی به 
عرفان و مباحث عرفانی پیــدا کرد و نمط 8ـ  
9 اشارات و تنبیهات و داستان حی بن یقظان 
)زنده بیدار( را در این زمینه به نگارش درآورد 
و می توان همین شیوه و کار پایانی وی را یکی 
از زمینه های آغاز فلسفه اشــراق دانست. به 
نظر می رسد که شیخ اشراق نیز همین شروع 
را به طور قوی تر دنبال کرد و ســعی در جمع 

بین برهان و شهود و عرفان داشت.2
از سوی دیگر تأثیر شیخ اشراق از تعالیم قرآن 
مجید را نباید از نظر دور داشت، زیرا در موارد 
زیادی مطالب فلسفی خود را با تأویل و تفسیر 
آیات و حتی روایات تأییــد و تأکید می کرد و 
قاعده نــور و انــوار الهیه که به مثابه ســتون 
فقرات فلسفه اشراق است را می توان بارقه ای 
َماَواِت َوالْْرِض َمَثُل  ُ نُوُر السَّ از آیه شریفه »اللَّ
نُوِرِه َکِمْشَکاٍة...«3 دانست، البته این بدان معنا 
نیست که فلسفه اشراق تفسیر صد در صد این 
آیه شریفه اســت، ولی تأثیر این آیه شریفه را 
به خوبی در فلسفه اشــراق می توان مشاهده 
کرد. سیر و ســلوک عرفای زمان شیخ اشراق 
و قبل از وی نیز از جمله مــوارد تأثیرگذار بر 

فلسفه اشراق است. شــیخ اشراق مبدأ هستی 
را نور مطلــق و نوراالنوار و همــه مراتب دیگر 
را تجلی و پرتو همین نور بــا حفظ مراتب نور 
از حیث شدت و ضعف به شــمار آورده و عالم 
جسمانی را ســایه و به عبارتی، بخش ظلمانی 
این سلســله دانسته است و انســان را ملزم به 
رها شــدن از قیود مادی برای رفتــن به عالم 
نور و پیمــودن مراتب متکامــل آن می داند. 
این تفکر، روش استداللیـ  شــهودی را ابزار 
ایــن راه قلمداد کرده و شــهود را در مرتبه ای 
عالی تر از اســتدالل قرار داده و معتقد است: 
استدالل بدون شهود به جایی نمی رسد، ولی 
شهود بدون استدالل راهگشاست و استدالل و 
شهود به ضمیمه یکدیگر کمال الزم و کافی را 

به همراه دارد. 
حکیم و حکمت واقعی

تصوری که ســهروردی از تاریخ فلسفه داشته 
نیز جالب توجه اســت؛ چون جنبه اساســی 
حکمت اشــراق را نشــان می دهد. بنا به نظر 
ســهروردی و بعضــی از نویســندگان قرون 
وســطایی دیگر، حکمت یا حکمــت الهی از 
جانب خداونــد و از طریق وحی بــه ادریس 
پیغمبر یا هرمس رســیده اســت و ادریس را 
در سراسر قرون وسطی در شــرق و در بعضی 
از مکتب های غرب مؤســس فلســفه و علوم 
می شــمردند. حکمت پس از آن به دو شاخه 
منقســم شــد که یکی از آن ها به ایران آمد و 
دیگری به مصر رفت. از آن جــا به یونان رفت 
و سپس وارد تمدن اســامی شد. سهروردی 
مهم ترین ســلف باواســطه خود را در جهان 
اسام، فاســفه معروف نمی دانســت، بلکه 
نخســتین صوفیــان می دانســت. در یکی از 
نوشــته های خود از رؤیایــی حکایت می کند 
که در آن با مؤلف کتاب اثولوجیای ارســطوـ  
که وی آن را از ارســطو می دانســت و در واقع 
از فلوطین استـ  روبه رو شــده و از او پرسیده 
است که آیا مشــائیانی چون فارابی و ابن سینا 
را می توان فیلسوف واقعی در اسام دانست یا 
نه؟ ارســطو در جوای وی گفته است که یک 
در هزار هم چنین نیست، بلکه حکمای واقعی 

بسطامی و تُستری صوفی بوده اند.
شــیخ اشــراق خود را همچون نقطه کانونی 
می دانســته اســت که دو میراث حکمتی که 
از شاخه واحد نخســتین پیدا شده بود دوباره 
در آن نقطه به هم رســیده و یکی شده است. 

اندیشــه وی آن بــود که حکمت زردشــت و 
افاطون را با یکدیگــر ترکیب کند، همان گونه 
که گمیستوس پلثون، ســه قرن بعد، به چنین 
کوششی در تمدن مجاور روم شرقی برخاست، 
گو این که تأثیر و اهمیت ایــن دو مرد کامًا با 

یکدیگر متفاوت بوده است.4
در واقع شــیخ اشــراق، حکمت و فلسفه خود 
را نقطــه تاقی برهان و شــهود، حکما و عرفا، 
ایران و روم می داند و همین شیوه و توصیه اش 
به دیگران، در فلسفه و فاســفه بعد از او مورد 
توجه و ماک عمل قرار گرفــت و ماصدرا را 
می توان نقطه اوج این ســیر قــرار داد که در 
جمع بین قرآن و برهان و عرفان تاش فراوان 
داشته و فاســفه بعد از او؛ همچون ماهادی 
سبزواری و عامه طباطبایی و شهید مطهری، 
امام خمینــی)ره( و ... پیروان همین مســیر و 
کامل کننده آن به حســاب می آینــد. تبیین 
منطقی این شــیوه نیز در این نکته نهفته است 
که حقایق هیچ گاه بایکدیگر تضاد ندارد، بلکه 
مکمل همدیگرند و راه رســیدن به این حقایق 
گاهی عقل است و گاهی کشف و شهود عرفانی 
و در رأس همه آن ها وحی الهی اســت و محال 
است آنچه حق است و عقل و شهود سلیم بدان 
راه یافته، با وحی الهی معارض و متضاد باشــد، 
البته این ســخن بدین معنا نیست که در همه 
مواردی که یک فیلســوف بین ســه شیوه در 
مسئله خاصی تاقی ایجاد کرد، حتماً صحیح 
و یا قابل قبول فاســفه دیگر باشد، زیرا موارد 
خاص ممکن اســت مورد اختاف نظر باشد، 
ولی عنایــت و توجه به این شــیوه و حرکت به 
ســمت حقیقت واحدی که مورد تأیید عقل، 
وحی و شهود است، حرکتی به سمت حقیقت 
واحدی که مــورد تأیید عقل، وحی و شــهود 
اســت، حرکتی اســت الهی که حجت بیرون 
و درون آن را پذیرفتــه و مــورد تأکیــد قرار 

 .می دهند

شیخ اشراق، 
حکمت و فلسفه 
خود را نقطه 
تالقی برهان و 
شهود، حکما و 
عرفا، ایران و روم 
می داند و همین 
شیوه و توصیه اش 
به دیگران، در 
فلسفه و فالسفه 
بعد از او مورد 
توجه و مالک عمل 
قرار گرفت

1. نصر، سیدحســین، سه حکیم مسلمان، ص 
61- 64. مطهری، مرتضی، آشــنایی با علوم 

اسامی)بخش کام(
2.  ابن سینا، اشــارات و تنبیهات، نمط 8ـ  9؛ 
فخری، ماجد، سیر فلسفه در جهان اسام، ص 

33ـ  34.
3.  نور/35

4.  سه حکیم مسلمان، ص 70ـ  73.

 تأثیر شیخ اشراق از تعالیم قرآن مجید را نباید از نظر دور داشت، 
زیرا در موارد زیادی مطالب فلسفی خود را با تأویل و تفسیر آیات 

و حتی روایات تأیید و تأکید می کرد
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دکتر محمدنصیری
استاد دانشگاه ادیان ومذاهب قم

 بیست و پنج شوال، شهادت  امام صادق علیه السالم

امام جعفر صــادق)ع( در مــاه ربیع االول 
سال 83 ه.ق، در زمان حکومت عبدالملک 
به دنیا آمد و در ســال 148 ه.ق، در زمان 
حکومــت ابوجعفــر منصور عباســی به 

شهادت رسید. 
اوضاع سیاسی و فرهنگی 

دوره امام صادق)ع(
دوران امامــت امام صــادق)ع( بــا اواخر 

حکومت امویان و اوایل ســلطه عباسیان 
مصادف بود. نزدیک به 18 ســال از امامت 
آن حضــرت در دوران خافت پنج خلیفه 

اموی گذشت.1
این دوره از نظــر سیاســی دوره ضعف و 
تزلزل بنی امیه بــود. از زمان هشــام بن 
عبدالملــک تبلیغات و مبارزات سیاســی 
علیه امویان آغاز شد؛ در سال 129 ه.ق به 

مرحله مسلحانه رســید و سرانجام در سال 
132 ه.ق عباسیان روی کار آمدند و تا سال 
656 ه.ق حکومت کردند. گروه های مخالف 
و مبارز علیه دســتگاه اموی را به طور کلی 
بنی هاشم )علویان و عباســیان( تشکیل 

می دادند.
در ایــن عصر در کنــار حــوادث فریبنده 
سیاســی، حوادث اجتماعــی و ابهام های 

پیشوای صادق

تاریخ 
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گفتگوهای 
گوناگون علمی 
امام با رقبای 
سیاسی اموی و 
عباسی، آشکارا 
نشان می دهد که 
هدف او از تبلیغ 
امامت اثبات حق 
حکومت برای 
امامان معصوم و 
دعوت به مبارزه 
برای بازگرفتن 
این حق و بیرون 
آوردن قدرت 
سیاسی از دست 
نااهالن شمرده 
می شد

فکری و روحی نیز پدیــد آمد. برخورد این 
افــکار و آرا، آن هم در ابعــاد مختلف و از 
جانب مکاتب صاحب اندیشــه، مقتضیات 
خاصی را به وجود آورد.2 به عبارت دیگر در 
کنار جبهه مبارزه با دستگاه فاسد خافت، 
جبهه های فکــری و فرهنگی جدیدی نیز 

گشوده شد.3
در محوری از این جبهه، زنادقه و دهریان، 
مانند ابن ابی العوجا و ابوشــاکر دیصانی و 
حتی ابــن مقفع با اندیشــه های بنیان کن 
ضد دینی قرار داشــتند، در محوری دیگر 
بزرگان معتزله چون عمرو بن عبید و واصل 
بن عطا که مردانی اندیشــمند بودند و در 
مســائل دینی، اجتماعی و الهیات سخن 
داشتند، به چشــم می خوردند؛ صاحبان 
مذاهب فقهی چون ابوحنیفــه، مالک و ... 
که مشکات و پرســش های درون فرقه ای 
را طــرح و در پی راه حلی مناســب بودند، 
در محوری دیگر جا داشــتند، متصوفه که 
برداشــت انحرافی خاصــی از ارزش های 
دینی را به تجربه نشسته بودند، در سمتی 
دیگر فعال بودند. افزون بر این، نیاز حیاتی 
جامعه شیعه به ایدئولوژی اســتوار و پویا 
و تفســیر روشــن از حکمت و سرچشمه 
حاکمیت خداوند یعنــی اصل امامت که از 
همه نیازها مهم تر و ضروری تر بود، فراروی 

امام)ع( قرار داشت.
ایــن عرصه ها بــا دشــواری ها و خطرات 
نفس گیر همراه بود، اگر نظــام حاکم امام 
را به شــدت زیر نظر داشت و اجازه فعالیت 
سیاسی و مبارزه مسلحانه به وی نمی داد، 
کار فکــریـ  یعنــی مبارزه بــا تحریف ها 
و بدعت هــاـ  نیز در حقیقــت بریدن رگ 
زندگی دســتگاه خافت بــود و با واکنش 
فرمانروایان روبه رو می شــد. توجه به این 
نکته که یک دعــوت مســلکی کامل که 
می خواهد به کار بردن قدرت را از هر گونه 
زورگویی و تجاوز بــه آزادی مردم دور نگاه 
دارد و اصول و موازین اساســی اســام را 
مراعات کند، به هیچ وجه نمی تواند بدون 
دعوتــی فراگیر در جهت پذیــرش امامت 
انجام گیرد، پیچیدگی و دشواری انتخاب 

و اقدام را بیشتر آشکار می سازد.

رازتحریف و ابهام ها
سّر ابهام ها و برخی از تحریف ها در زندگی 
سیاســی، اجتماعی و حتی فرهنگی امام و 
پیروان وی در دو واقعیــت درونی و بیرونی 
تاریخی نهفته است؛ آنچه مربوط به واقعیت 
درونی اســت، ماهیــت چنیــن کارهایی 
تشــکیاتی اســت که اگر با اصول درست 
پنهان کاری همراه باشــد، همــواره پنهان 
می مانــد و رازداری صاحبانش نمی گذارد 
گوش نامحرمی آن را دریابــد ولی اگر کار 
به ثمر نشــیند و قدرت را در دست گیرند، 

دقایق ریز پنهان آشکار می شود. 
مبارزه پایدار در قالب تبیین

 مسئله امامت
واژه امامت به معنای پیشــوایی است و در 
فرهنگ اســامی بیشــتر به پیشوایی در 
شــئون اجتماعی اطاق می شــود. فرق 
برداشــت برخی از مســلمانان و شیعیان 
از امامت آن اســت که در فرهنگ شــیعه، 
امامت عاوه بر رهبری سیاســی، رهبری 
فکــری و تهذیــب روحــی را نیــز در بر 
می گیــرد. آمیختگی این ســه مفهوم در 
امامت، ناشی از آن اســت که اسام نه تنها 
این سه جنبه را از یکدیگر تفکیک نکرده، 
بلکه کمال انسان را در پرتو این سه جهت 
ممکن می داند. گویا دلیل عمده ای که امام 
صادق)ع( امامت را عنصر برجسته دعوتش 

قرار می دهد نیز همین است.
امــام)ع( با تبین این مســئله خــود را در 
مرحله ای از مبــارزه می دید کــه باید به 
طور مســتقیم و صریح حکام زمان را نفی 
و خویشــتن را به عنوان صاحب واقعی این 
مقام به مردم معرفی کند. در مواردی امام 
صادق)ع( عــاوه بر اثبات آشــکار امامت 
خویش، از امامان راســتین و پدران پاک 
خود نام می برد، سلســله امامت اهل بیت 
را به طور متصل مطــرح و پیوند خود را با 
پیامبر بیان می کنــد. تبلیغ امام صادق)ع( 
در مراســم حج و در برابر نمایندگان همه 
مناطق مسلمان نشین، یک نمونه از معدود 
گزاره های تاریخی ثبت شــده است. راوی 
می گوید: دیدم امام در میــان انبوه مردم 
ایستاد، با صدایی بلند ســه بار پیام خود را 

گفت. روی به سمت دیگر گرداند و سه بار 
همان ســخن را تکرار کرد. پیام که دوازده 
بار تکرار شــد، چنین بود: ای مردم، امامت 
و پیشــوایی امت بعد از رسول خدا)ص( به 
عهده علی بن ابیطالــب)ع( بود و بعد از آن 
حسن بن علی)ع( و... )به ترتیب نام امامان 

را برد.(4
گفتگوهای گوناگون علمــی امام با رقبای 
سیاســی اموی و عباسی، آشــکارا نشان 
می دهد که هــدف او از تبلیغ امامت اثبات 
حق حکومت برای امامان معصوم و دعوت 
به مبارزه برای بازگرفتن این حق و بیرون 
آوردن قدرت سیاســی از دســت نااهان 
شــمرده می شــد. هر چند ابعاد فراتر این 
اقدام می تواند در زوایای دیگری نیز مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
نمونه این نوع مبارزه سیاســیـ  فکری در 

قلمرو ادبیات نیز قابل مشاهده است. 

سایر فعالیت های سیاسی و 
تشکیالتی

مــراد از تشــکیات، حــزب بــه مفهوم 
امروزی اش نیســت، بلکه منظور جمعیتی 
از مردم اســت که هدفی مشــترک دارند 
و زیر فرمان یک فرمانــده کارها و وظایف 
گوناگــون انجام داده، از نوعی پیوســتگی 
فکری و عملــی برخوردارند. شــیعیان در 
عصر امام صادق)ع( از چنین تشــکیاتی 
برخوردار بودند و یاران حضرت حول محور 
مطمئن والیت در جهت بازیافتن حق اهل 
بیت)ع( و تشــکیل نظام علوی و اسامی 
می کوشــیدند. فشار گســترده سیاسی بر 
اهــل بیــت)ع( و شــیعیان در آن دوران، 
گویای این حقیقت اســت که یاران امام به 
منظور مصون مانــدن از گزند حکام اموی 
و عباســی ناگزیر بودند به طور کامل تقیه 

کنند و از کمترین بی احتیاطی بپرهیزند.5
تأکیدهــای مکرر امام صــادق)ع( بر تقیه 
نشــان دهنده فعال بودن تشکیات سری 
یاران امــام و تصمیم جــدی حکومت بر 
ســرکوب کردن حرکت هاســت. این که 
امام گاه ترک تقیه را با ترک نماز مســاوی 
اعام می کند، می تواند بیانگر بســیاری از 

دوران امامت امــام صادق)ع( با اواخر حکومــت امویان و اوایل 
سلطه عباســیان مصادف بود. نزدیک به 18 ســال از امامت آن 

حضرت در دوران خالفت پنج خلیفه اموی گذشت
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منصور عباسی 
در مدینه 

جاسوسانی 
داشت، آن ها 

کسانی را که با 
شیعیان جعفر 

رفت و آمد داشتند، 
گردن می زدند. 
کیفر کمترین 

اتهام، می توانست 
هزار شالق باشد، 

چنان که یکی از 
اطرافیان امام 
صادق)ع( زیر 

شالق جان سپرد

حوادث و دشــواری های مبارزه ای باشد 
که تاریخ به دالیلی از ثبت آن ها خودداری 
کرده اســت.6 برخــی از روایت ها نشــان 
می دهد شدت فشــار چنان بود که حتی 
شیعیان بدون اعتنا به یکدیگر از کنار هم 
می گذشتند.7 برخی از تاریخ نگاران درباره 
جاسوسان دستگاه عباسی چنین گفته اند: 
منصور عباســی در مدینه جاسوســانی 
داشت، آن ها کسانی را که با شیعیان جعفر 
رفت و آمد داشتند، گردن می زدند. کیفر 
کمترین اتهام، می توانســت هزار شــاق 
باشــد، چنان که یکی از اطرافیــان امام 

صادق)ع( زیر شاق جان سپرد.8

امام و رخدادهای مهم سیاسی
جنبــش مســلحانه زیــد بن علــی بن 
الحســین)ع(، یکی از حوادث مهم دوره 
امام است. زید از رجال بافضیلت، شجاع، 
زاهد، دلیر و دانشــمند خاندان نبوت بود 
و برای ســازمان دهی گروه هــای مخالف 

بنی امیه بســیار کوشــید، ولی موفقیت 
چشمگیری به دســت نیاورد. زید پس از 
پشت سر گذاشــتن درگیری های لفظی با 
هشــام بن عبدالملک تصمیم گرفت علیه 
قدرت حاکم برخیزد. او در صفر سال 123 
ه.ق در کوفه دست به یک حرکت انقابی 
زد و پــس از دو روز درگیــری و مقاومت 
نظامی به شهادت رســید. با همه تدابیری 
که یاران زید بــرای حفظ حرمت پیکر وی 
انجام دادند؛ حاکم کوفه آن را از گور برون 
آورد، ســر از تنش جدا ساخت؛ پیکرش را 
در محله کناســه کوفه به دار آویخت و تا 

سال ها بر چوبه دار نگاه داشت.9
هرچند دربــاره زید و ادعا یــا عدم ادعای 
امامت وی گزارش های ضد و نقیضی نقل 
شده است، ولی بر اساس برخی از روایاتی 
که مورد قبول اســت، زیــد امامت امامان 
معصوم عصر خود را باور داشت و از پیروان 
آن ها شــمرده می شــد.10 امام صادق)ع( 
درباره زید می فرمایــد:» خدا رحمت کند 

او را، فــردی مؤمن، عارف، عالم و راســت 
گفتار بود که اگر پیروز می شــد، ]به پیمان 
خود[ وفا می کرد و اگر زمام امور را به دست 
می گرفت، می دانســت آن را به چه کسی 

بسپارد.«11
بدین ترتیب می توان گفت قیام باشــکوه و 
شــورانگیز زید بن علی)ع(، قیامی اصیل و 
مورد رضایت معصوم بوده اســت. هرچند 
ائمه خــود را تنهــا در چارچــوب انقاب 
سیاســی با تغییــر فرهنگی و یــا اصاح 
اجتماعــی محدود نمی کردنــد و حرکتی 
فراگیر داشتند، ولی بدون تردید از هر اقدام 
ســتم ســتیز با توجه به مقتضیات زمان، 

پشتیبانی می کردند.12
بر این اســاس اگر امام صــادق)ع( دعوت 
ابوســلمه، ابومســلم و یــا برخــی دیگر 
از جنبش هــای انحرافــی یــا افراطی را 
نمی پذیرد، به سبب شــناخت موقعیت و 
اهــداف انحرافی و ناخالــص گردانندگان 

 .آن هاست

پی نوشت ها:
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دیدگاه

موضع متناســب را اتخاذ کنیم، البته در حد توانایی 
و شرایط محیطی.

در قبال حاکمیت نامشــروع که از آن تعبیر به طاغوت 
می شــود، در مبانی خودمان کفر ورزیدن به طاغوت 
یعنی اطاعت نکــردن از طاغوت، مبــارزه با طاغوت، 
برنتابیدن ســلطه و قدرت او، تمکین نکردن نسبت به 
اُغوِت َویُْؤِمْن بِالَلّ َفَقِد  او مطرح است )َفَمْن یَْکُفْر بِالَطّ
اْسَتْمَســَک بِالُْعْرَوِة الُْوثَْقی ال انِفَصاَم لََها(، این طبیعتاً 
مفروض است که باید نسبت به حاکم طاغوت، زاویه و 

مبارزه داشته باشیم و آن را به رسمیت نشناسیم. 
در اصول و قواعد ما بحث نفی ســبیل مطرح اســت. 
در اســام هیچ گاه ســبیل، ســلطه و قدرت کفار بر 
جامعه اسامی به رسمیت شــناخته نشده است، اعم 
از این که این ســبیل و قدرت آن ها، قدرت سیاســی 

اگر ما بخواهیم این واژه را از ادبیات اســامی برداریم 
و یا آن را نادیده بیانگاریم، به معنای نادیده انگاشــتن 

بسیاری از اصول و مبانی مسلم اسامی است.
به عنوان نمونه بــه چند مورد از قواعد اســامی در 
این خصوص اشــاره می کنم: در اسام به صورت عام 
و در فقه به صورت خــاص، اصول و قواعدی داریم که 
این اصول و قواعد ما را به ایــن واژه رهنمون می کند. 
مثًا قاعده ای به نــام »ال تَظلُِمــون و ال تُظلَُمون: نه 
ظلم کنید و نه در قبال ظلم ســکوت کنید.« طبیعتاً 
همچنان که اسام به ما اجازه نمی دهد به کسی ظلم 
کنیم، اگر کســی به ما در امور شــخصی ظلم کند و 
یا در امور اجتماعی، حکومتی و سیاســی جور کند، 
حتماً موظف هســتیم در قبال ظلــم و جوری که در 
جامعــه اتفاق می افتد ســکوت نکنیــم و در قبال او 

وقتی بحث »مقاومــت« به میان می آیــد، طبیعتاً در 
مقابل این واژه ظلم، تهاجم و ســلطه نامشروع مطرح 
اســت؛ یعنی در واقع واژه مقاومــت، در مقابل معانی 
رقیب یا ضدی مانند: سلطه و استعمار، تهاجم، دولت 

نامشروع و ... مطرح می شود. 
طبیعتاً نظام اسامی نظام نامشروع را برنمی تابد و در 
قبال نظام نامشــروع، بحث مقاومت مطرح می شــود. 
همچنیــن در قبال ظلم و جور بحــث مقاومت مطرح 
می شود. در قبال نظام سلطه هم بحث مقاومت مطرح 
می شود. در خصوص نفی سبیل و سلطه کفار بر کشور 
اســامی نیز بحث مقاومت مطرح می شود. به همین 
خاطر اگر بتوان تجمیع کرد می توان گفت مجموعه ای 
از معارف اســامی در خصوص تقابل نظام مشــروع 
و نظام نامشــروع را می توان ذیل ایــن واژه جای داد و 

فلسفه مقاومت اسالمی
حجت االسالم والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

به مناسبت23مرداد روز  مقاومت  اسالمی
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نظام اســامی قطعاً با هنجارها و قوانین مشــّخص، 
ســلطه مبانی کفار بر خــودش را نمی پذیــرد. اگر 
رژیمــی مانند رژیــم صهیونیســتی بــه مثابه غده 
سرطانی در جامعه اســامی وجود داشــته باشد و 
درصدد ســلطه بر آن ها باشــد طبیعتاً همچنان که 
یک غده اگر در بدن باشــد همه اعضای بدن فعالیت 
می کنند تا غده را دفع کنند و ســامت بدن را تأمین 
کنند و این غده ســرطانی )رژیم صهیونیســتی( در 
کنار جوامع اســامی به مثابه غده ســرطانی بزرگی 
است که همگان باید نســبت به این پدیده مقاومت 
کنند و آن را از خــود برانند و هزینــه نابودی اش را 
فراهم کنند که اگر این گونه نشود، این غده سرطانی 
گریبانگیر آن ها خواهد شــد. همچنــان که در نظام 
محیط زیســت، بحــث مقاومت جدی اســت و اگر 
مقاومــت نکنیم، گرفتار خواهیم شــد، در نظام های 
سیاســی و اجتماعی همین قضیه محقق است، اگر 
مقاومتی شــکل نگیرد، اگــر هوشــیاری و بیداری 
شــکل نگیرد، ایــن غده دردسرســاز خواهد شــد. 
بر این اســاس بحث مقاومت، اوالً و بالــذات با بحث 
هوشیاری گره خورده است. مســلمانان باید هوشیار 
باشــند و مقاومت کنند، نه خــواب و غافل. از طرف 
دیگر، پیش فــرض مقاومت بحث ســلطه بیرونی و 

بحث تهاجم بیرونی اســت، بحث ظلم است. در نظام 
اســامی باید بیدار و هوشــیار بود و نســبت به ظلم 
بی تفاوت نبود و بایــد طاغوت را نفــی و طرد کرد و 
متناســب با هجــوم و ناامنی، باید واکنش مناســب 
نشان داد. اگر هجوم و ســلطه از جنس فرهنگ باشد، 
طبیعتاً بحث مقاومت فرهنگی، بازدارندگی فرهنگی 
و تولیــدات فرهنگی محور عمل اســت و اگر ســنخ 
هجوم و سلطه، از قبیل اقتصادی باشد، بحث مقاومت 
اقتصادی محور عمل قرار گرفتــه و اقتصاد مقاومتی 
نامیده می شود اگر ســلطه و نفوذ، در بحث حاکمیت 
سیاســی و نظامی مطرح باشــد، مقاومــت رویکرد 
نظامی پیدا می کند که البته می تواند هم بازدارندگی 
و هم بحث دفاع مشــروع در مقابل هجوم هوشمندانه 

مورد نظر باشد.
این فرآیندی اســت که امروزه در جهان اسام وجود 
دارد و باید گونه هجوم را رصد کرد و متناســب با آن، 
گونه مقاومت مطلوب را ترســیم کرد و بر آن اســاس 
رفتار کرد تا هم ظلم و سلطه کفار بر جهان اسام دفع 
شــود و هم مصونیت در جهان اسام و جامعه اسامی 

 .ایجاد شود

باشد مثل فلسطین اشــغالی که در آن، سلطه کفار 
بر مسلمانان محقق شده اســت و آن ها عمًا سلطه و 
سبیل بر مسلمانان دارند و نسبت به آن ها ظلم و جور 
می کنند، یا سبیل فرهنگی و ســلطه فرهنگی باشد 
که بحث تهاجم فرهنگی به این معنا از سلطه عنایت 
دارد،یا بحث سلطه و هجوم اقتصادی باشد که عمدتاً 
مستلزم مقاومت در این خصوص است و این بحث در 
اقتصاد مقاومتی خود را نشان می دهد و ما به عنوان 
نظام اسامی باید ســلطه آن ها را برنتابیم و مقاومت 

اقتصادی داشته باشیم. 
طبیعتاً در همــه ایــن موضوعات؛ حــوزه اقتصاد، 
سیاســت، حاکمیت و حوزه فرهنــگ، »مقاومت«، 
کلید اساسی بســیاری از مفاهیم است و به اصطاح 
سرسلسله مفاهیم تعبیر می شود که از آن به مفهوم 
کان می توان یاد کــرد و اگر ما بــه مفهومی به نام 
مقاومت باور داشته باشــیم مسلماً نمی توانیم نسبت 
به جامعه اســامی به معنای داراالســام ســکوت 
کرد و در هر نقطــه ای از جامعه اســامی اگر ظلم و 
جوری محقق شود، به مثابه این است که بر تک تک 
مسلمان ها وارد شــده، از باب »َمن اَصَبَح َو لَم یَهَتَمّ 
بُِاموِر الُمســلِمیَن َفلَیَس بُِمســلِم«، یا »تََعاَونُوا َعلَی 
ْقــَوی« )مائده/2( یا »َوال تَعاَونــوا َعلَی اإلِثِم  الِْبِرّ َوالَتّ
َوالُعدواِن« )مائده/2(، فرض است که ما نباید نسبت 
به سرنوشت مســلمانان بی تفاوت باشیم، آن ها را در 
مقاومت همراهی و همکاری کنیــم، چون در اصل، 
مقاومت برای آن ها نیست، برای کل جامعه اسامی 
اســت. در هر منطقه ای هــر کس باید متناســب با 

توانایی خودش دست به فعالیت و مقاومت بزند.
این که ما در میان ایام ســال، روزی را به نام مقاومت 
اســامی یاد کنیم، نمادی اســت برای این که ما در 
قبال نظام ســلطه نباید ســکوت کنیم، نباید راضی 
باشــیم، چنان چه  خداوند در قرآن می فرماید: »َولَن 
ِبَع ِملََّتُهم«  تَرضی َعنَک الَیهوُد َواَل الَنّصــاری َحّتی تََتّ
)بقره/120(؛ آن ها هیچ وقت راضی نمی شوند، مگر ما 
به دین، عقاید و باورهای آن ها تمکین و تبعّیت کنیم 
و این قضیه از ســوی مقام معّظم رهبــری به جهاد 

کبیر یاد شده است.

 اگر هجوم و سلطه از جنس فرهنگ باشــد، طبیعتًا بحث مقاومت فرهنگی، بازدارندگی فرهنگی و 
تولیدات فرهنگی محور عمل است و اگر سنخ هجوم و سلطه، از قبیل اقتصادی باشد، بحث مقاومت 
اقتصادی محور عمل قرار گرفته و اقتصاد مقاومتی نامیده می شود اگر سلطه و نفوذ، در بحث حاکمیت 

سیاسی و نظامی مطرح باشد، مقاومت رویکرد نظامی پیدا می کند
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ْمَنا بَِنــي آَدَم َوَحَملَْناُهْم  خداوند در قرآن کریم می فرمایــد: »َولََقْد َکرَّ
ْن  لَْناُهْم َعلَــی َکِثیٍر ِممَّ ّیَباِت و َفضَّ فِي الَْبّر َوالَْبْحــِر َوَرَزْقَناُهْم ِمــَن الطَّ
َخلَْقَنا تَْفِضیًا: به راســتی که فرزندان آدم را گرامی داشــتیم و آنان را 
در خشــکی و دریا روانه داشــتیم و به این ها از پاکیزه ها روزی دادیم 
و آنان را بر بســیاری از آنچه آفریده ایم چنان که باید و شــاید برتری 

بخشیدیم.«1
آیه مورد نظر، فرزندان آدم را به نحو عام مــورد خطاب قرار می دهد و 
می فرماید: »ما انسان ها و فرزندان آدم را کرامت دادیم.«2 بحث بسیار 
مهمی در این جا الزم اســت که ایــن کرامت، چه نوع کرامتی اســت. 
آیا کرامت ذاتی است یا کرامت اکتســابی؟ در این زمینه دیدگاه های 
مختلفی وجــود دارد که بنا بــر آنچه در حکمت متعالیه آمده اســت، 
می توان گفت این کرامت ذاتی انسان اســت که با کسب برخی صفات 

اکتسابی تعمیق می یابد.
گفته شــده اســت که کرامت به معنای عزت و شایســتگی است و به 
فضائلی اختصاص دارد که انســان را در نظر خودش و در نظر دیگران 
شایســته نوعی تکریم و احترام می کند؛ به این معنا که انســان واجد 
ویژگی هایی است که بر اساس آن ها شایسته احترام و تکریم می شود. 

در واقــع کرامت به معنای وجود ارزش هایی در انســان اســت که او را 
شایســته قدر و احترام می ســازد. یکی از این ویژگی ها وجود قوه عقل 
در انســان اســت. این که انســان، خردمند، خردورز و دارای قوه تعقل 
اســت، از اختصاصات و ویژگی های منحصربه فرد انسان است. بنابراین 
از این منظر، انســان از دیگر جانداران متمایز و شایسته احترام و تکریم 
می شود و کرامت می یابد که ذاتِی انســان است. هر عملی هم که انسان 
انجام می دهد می بایســت با فضای انســانیت و عزت و کرامت خودش 
لحاظ شــود و مورد توجه قرار گیرد تا کار و فعالیتــی را انجام ندهد که 
این شایستگی احترام و تکریم را مخدوش کند و به آن خللی وارد شود.

در موضوع کرامت، توجه بســیار خوبــی در قانون اساســی جمهوری 
اســامی به عمل آمده اســت که به نوعی مبانی دیــن ورزی و مؤمنانه 
زیستن را بر خاف آن چیزی که مرســوم است و در سنت اندیشه ای ما 
شامل پنج اصل توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت است، کرامت هم به 
آن اضافه می کند؛ یعنی اصل ششــمی به مبانی اندیشه ای و دین ورزی 
ما افزوده شده که آن هم کرامت انسان است و نشــان از جایگاه ویژه و 
پراهمیت این موضوع در اندیشــه بنیان گزاران جمهوری اسامی دارد. 
در قانون اساســی هم مانند آنچه در قرآن آمده است از کرامت انسان به 
نحو عام یاد شــده و فقط به مســلمانان و یا دین ورزان اختصاص نیافته 
است. کرامت بر شایســتگی اي که انســان دارد حمل می شود و به هر 
حال انسان، شایسته کرامت دانسته می شــود؛ خارج از این که مسلمان 

باشد یا غیرمسلمان.
ویژگی دیگری که انســان را شایســته کرامت می کند، موضوع آزادی 
است. آزادی، در کنار عقل، عزت انسان را تأمین می کند. اگر ما کرامت 
را به معنای عزت در نظر بگیریم و این که انسان شایسته احترام و تکریم 
است، عناصری در درون انسان وجود دارد که این عناصر همانند تعقل، 
می تواند انســان را شایســته این ویژگی کند. در واقع آزادی نیز عزت 
انســان را تأمین می کند. اگر انســان آزاد نباشد، مســئولیت پذیر هم 
نیســت و طبیعتاً قابل احترام هم نیســت. این از آن روست که اختیار 
و آزادی، گوهر و جوهر انســان را تشــکیل می دهد. عزت انسان وقتی 
تأمین می شود که آزاد باشد. انسان آزاد، شایسته احترام و تکریم است 
و انســان غیر آزاد، درخور احترام و تکریم نیســت. ما از انسانی سخن 
می گوییم که از این گوهر الهی که در درونش به ودیعه گذاشــته شــده 

است پاسداری  و خود را شایسته عزت و احترام می کند.
آیت الل جوادی آملی بر این نظر اســت که مقّوم اصیل هویت انســان را 
کرامت او تشکیل می دهد. اگر کسی فاقد کرامت باشد، سهمی از هویت 
اصیل انسانی ندارد. در ادامه ایشان ســه نوع کرامت را بر می شمارد که 
اولین نوع آن کرامت ملکوتی اســت. این نوع از کرامت فراطبیعی است 
و مربوط به فرشتگان می شــود و در حوزه انسانی جایی ندارد. نوع دوم، 
کرامت طبیعی اســت که مربوط به موجودات طبیعی اســت. نوع سوم 

کرامت انسان؛ حریت انسان 

دکتر شریف لکزایی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

منظر14  مرداد روز حقوق بشر و کرامت  انسانی
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کرامت، کرامت انسانی است و این کرامت انســانی که به تعبیر ایشان 
باید از آن به »کرامت بلند انســانی« یاد کنیم، از تلفیق بین طبیعت و 
فراطبیعت حاصل می شــود؛ یعنی فضایی بین ملکوت و طبیعت وجود 
دارد که فضای کرامت انسانی اســت. این کرامت از جمع بین کرامت 

ملکوت و کرامت طبیعت به وجود می آید و پدیدار می شود.
شاید بتوانیم بگوییم انســان هم از این جهت بر اساس حکمت متعالیه 
و آموزه های دینی ما و بر اســاس آیه 70 سوره اســراء دارای کرامت 
ذاتی است؛ اگرچه در عین حال کرامت دارای مراتب و سطوحی است 
که با برخورداری از عنصر اختیار، تعقــل، خردورزی و آزادی می تواند 
بیشتر شــکوفا شــده و ظهور و بروز پیدا کند. در فقدان آزادی، فقدان 
کرامت هم احساس می شود و انسان فاقد آزادی، دارای کرامت و عزت 
هم نخواهد بود. به نظرم ظرف بهره مندی و تشــّخص انسان با کرامت 
در بهره مندی از اختیار و آزادی نهفته اســت و معنا و مفهوم می یابد. 
عنصر اختیــار و آزادی، ایــن امکان را به انســان می دهد کــه بتواند 
شــخصیت انســانی و کرامت خود را تحقق بخشــد. از این رو کرامت 
انســان، حّریت انســان را هم اقتضا می کند. این را بــا توجه به فضای 
نگاه امام خمینــی)ره(، به خصوص به موضــوع آزادی می توانیم مورد 
توجه بیشــتری قرار دهیم. به هر حال امام)ره( در فضای سنت اندیشه 
اسامی حرکت می کند و با نگاه عرفانی و خردورزانه به انسان می نگرد 
و به ویژه در فضای بعد از پیروزی انقاب اســامی به تصریح ایشــان، 
بایســتی مردم در تعیین سرنوشت خودشــان نقش آفرینی کنند و در 
عرصه عمومی بایستی حضور جدی و مؤثری داشــته باشند. ایشان از 
این منظر به احیای کرامت انســان در دنیای جدید توجه می کند، آن 
هم نه فقط کرامت مردان، بلکه زنان هم مــورد تأکید قرار می گیرند تا 

در این فضا با تعیین سرنوشت خویش نقش آفرینی کنند. 
از دیدگاه امام)ره(، کرامت در ســه الیه ادراکی انسان باید لحاظ شود؛ 
یعنی هم الیه عقلی، هم الیه قلبی و هم الیه حســی. وقتی ســه الیة 
دیدن انســان را در بحث کرامت لحاظ می کنیم، یعنــی هم به لحاظ 
مباحث عقلی و خردورزانه انســان شایســته احترام است و کرامت او 
بایستی مورد توجه باشــد؛ هم به لحاظ قلبی که بحث اخاق و عرفان 
را در خود دارد شایســته احترام اســت؛ و هم به جهت عینی، تجربی، 
حســی، ظاهری و بیرونی که کرامت در رفتارش بایستی مشهود باشد 

و نباید رفتاری از او سر بزند که باعث شود کرامتش مخدوش شود.
شــاید بتوانیم برای تأکید بیشــتر به بحث های اخاقی امام)ره( اشاره 
کنم که تماماً می تواند در این مبحث قرار  گیرد، به خصوص کتاب شرح 
حدیث جنود عقــل و جهل. همه عناصر جنود عقــل معنایی از کرامت 
انســان را ترســیم می کند. اگر بگوییم کرامت به معنای عزت است و 
آن گاه بپرســیم که عزت چگونه تحقق می یابد، طبیعتــاً تحقق آن به 
عناصری است که امام در بحث جنود عقل برمی شمارد و همه در فضای 
کرامت انسانی مفهوم می شود. اگر انسان بخواهد شایسته احترام باشد، 
باید وجه و نسبتی با فضائلی که به عنوان جنود عقل برشمرده می شود 
پیدا کند. طرف دیگر، رذایلی است که با عنوان جنود جهل از آن ها یاد 
می شود و به جهت حفظ و استمرار کرامت انســان باید از آن ها دوری 
کنیم. به صورت کلــی می توان گفت فضائلی که امــام)ره( راجع به آن 
فکر و اندیشه ورزی می کند، این گونه قابل ترســیم و تشریح است و به 

نظر بهترین اثری که می تواند بحث کرامت انســان و مؤلفه های آن را به 
ما نشان دهد، کتاب شرح جنود عقل و جهل است. فضائلی که در جنود 
عقل توسط ایشان ذکر و مطرح می شود، نشان دهنده قوه و شایستگی ای 
است که انســان کریم باید داشــته باشــد. اگر این عناصر و ویژگی ها را 
نداشته باشــد، طبیعتاً نقطه مقابلش یعنی جنود جهل را دارد که انسان 

را از کرامت ساقط می کند.
بنابرایــن در این فضــا بحث های امــام)ره(، بحث های جــذاب، گیرا و 
کاربردی است. صفات و ویژگی هایی که ایشــان در این کتاب بر اساس 
حدیث شانزدهم اصول کافی ترسیم کرده اســت می تواند نمای کامل و 
جامعی از انســان کریم به ما اعطا کند. برای مثال برخی از فضائل مورد 
اشــاره از این قرار اســت: خیر، ایمان، تصدیق، رجاء، عدل، رضا، شکر، 
طمع، توکل، رأفت و رحمت، علم، فهم، عفت، زهد، رفق، رهبت، تواضع، 
تؤده، حلم، ُصمت، تســلیم، صبر و ... . این ها برخی از جنود عقل هستند 
که کرامت انســان را تعمیق می بخشــند. جنود جهل به عنوان صفات 
رذیله در مقابل این هاست که برخی از آن ها عبارتند از: شر، کفر، جحود، 
قنوط، جور، سخط، کفران، یأس، حرص، قساوت و غضب، جهل، حمق، 
هتک، رغبت، ُحرق، جرأت، کبر، تســّرع، ســفه، هذر، انتقام، استکبار، 
شک، جزع و ... . رذائل برشمرده شــده در جنود جهل درست در مقابل 
فضائلی اســت که در جنود عقل از آن ها یاد می شــود، در صورتی که در 
جنود عقل، بحث صبر و تحمل اســت، اما در مقابلش جزع و بی طاقتی 

است، آن جا تسلیم و این جا شک است.
به نظر می رســد بتوان از آنچه امام خمینی با عنوان جنود عقل و جهل 
یاد کرده است، درباره ویژگی های انســان کریم و انسان ناکریم سخن 
به میان آورد. از این رو اگر از اندیشــه امام خمینی این پرســش مطرح 
شود که انسان کریم کیســت، باید گفت انســان کریم از نظر امام)ره( 
کســی اســت که واجد صفات و فضائل جنــود عقل باشــد. همچنین 
می توان این پرســش را درباره جامعه کریم پرســید که چه جامعه ای 
از نظر امام کریم است؟ پاسخ روشن اســت: از نظر امام)ره(، جامعه ای 
کریم اســت که واجد صفات جنود عقل باشــد. همچنین در پاسخ این 
پرســش که چه نوع سیاســتی کریم و مورد تأیید امام)ره( است، باید 
گفت سیاستی که واجد همه فضائل پیش گفته باشد. طبیعتاً جامعه ای 
که واجد جنود جهل باشــد، کرامتش مخدوش شــده و در پایین ترین 
مراتب کرامت زیســت می کند. اگر کرامت را ذاتــی تلقی کنیم، در این 
صورت کرامت انسان و جامعه کدر شده و بایستی به سمتی حرکت کند 
که فضائل حضــور دارد تا به یک نقطه واجد کرامت و شایســته احترام 
برســد؛ یعنی به عنوان یک انســان به او نگاه کرد و احترام گذاشت. به 
جامعه ای که واجد این صفات و فضائل اســت، مي توانیم به دید جامعه 

 3.کامل و باکرامت نگاه کنیم

1. این مقاله در پایگاه اطاع رســانی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام 
موسی صدر و یا کتاب نای و نی منتشر شده است.

2. سوره اسراء، آیه 70
3. تفصیل بیشــتر این بحث در مقاله »آزادی، اختیار و کرامت انسان 

در آیینه ذهن امام خمینی)ره(« به قلم نویسنده آمده است.

عنصر اختیار 
و آزادی، این 
امکان را به 
انسان می دهد 
که بتواند 
شخصیت انسانی 
و کرامت خود را 
تحقق بخشد. از 
این رو کرامت 
انسان، حّریت 
انسان را هم 
اقتضا می کند

انسان آزاد، شایسته احترام و تکریم اســت و انسان غیر آزاد، درخور احترام و 
تکریم نیست. ما از انسانی ســخن می گوییم که از این گوهر الهی که در درونش 

به ودیعه گذاشته شده است پاسداری  و خود را شایسته عزت و احترام می کند
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با زیردستان و مردمان عادی
در مورد معاشرت آن بزرگوار با مردمان عادی و 
زیردستان، صدوق)ره( به سند خود از ابراهیم 
بن عباس که ســال ها در خدمت آن حضرت 

بوده روایت کرده که گوید: 
»هیچ گاه ندیدم حضرت رضا)ع( با کســی در 
سخن خود جفا کند، و ندیدم که سخن کسی را 
قطع کند تا از گفتار فارغ شود، و ندیدم حاجت 
هیچ کس را که قدرت بر انجام آن را داشــت رد 
کند، و هیچ گاه پای خود را در برابر کســی که 
نشســته بود دراز نمی کرد و در برابر کسی که 
روبه رویش نشسته بود تکیه نمی کرد، و هیچ گاه 
ندیدم یکی از غامان و بردگان خود را دشــنام 
دهد، و هیچ گاه ندیدم آب دهان خود را بیندازد 
و خنده  قهقهه از او ندیدم بلکه خنده اش تبسم 
بود، و شــیوه اش چنان بود که چون سفره غذا 
برای او پهن می کردنــد، همه  نوکران و بردگان 
را سر ســفره  خود می نشــانید حتی دربانان و 

مهتران و دامپروران را.«1 
و در حدیث مرحوم کلینی در کتاب شــریف 
کافی آمده کــه: هنگامی به امام هشــتم)ع( 
مهمانی رســید و امام)ع( شــب هنگام در نزد 
مهمان نشسته و سخن می گفتند، در این وقت 
فتیله چراغ خراب شــد و مهمان دست خود را 
دراز کرد تا فتیله را اصاح کند، امام)ع( او را از 
این کار باز داشــته و خود مشغول اصاح چراغ 

شده و فرمود:
»ما مردمی هســتیم کــه مهمانان خــود را 
استخدام نمی کنیم! )و از آن ها کار نمی کشیم(2 

و نیز در همان کتاب از یاسر خادم و نادر روایت 
کرده که گویند: امام رضا)ع( به ما فرمود:

»اگر من بر سر شما ایستادم و شما مشغول غذا 
خوردن هســتید، برنخیزید تا آن گاه که از غذا 
فارغ شوید، و چه بسا بعضی از ما را صدا می زد و 
می گفتند: مشغول صرف غذا هستند و امام)ع( 

می فرمود: بگذارید تا از غذا فارغ شوند.(3

و با مستمندان و آرزومندان
در احواالت امام هشــتم علیه الســام در کافی 
کلینی آمده که به ســندش از یســع بن حمزه 

روایت کرده که گوید:
در محضر رضا)ع( نشسته بودم و جمع بسیاری 
از مردم نزد آن حضرت آمده و از حال و حرام از 
آن بزرگوار سؤال می کردند، در این وقت مردی 
گندمگون و بلند قامت بیامد و سام کرد و گفت: 
من مردی از دوستان شما و پدران و اجداد شما 
هستم که از سفر حج باز می گردم و پولم گم شده 

و چیزی ندارم که به شــهر و دیار خود بروم، اگر 
بتوانی مقداری به من بده تا به شهر خود برسم 
و پس از رسیدن به شهر خود آن را از طرف شما 
صدقه خواهم داد چون خود مســتحق صدقه 

نیستم.
امام)ع( به او فرمود: بنشین خدایت رحمت کند، 
و رو به مردم کرده و بــه دنباله گفتگوی خود با 
آن ها ادامه داد تا وقتی که یکــی یکی رفتند و 
جز من و ســلیمان جعفری و خیثمه و آن مرد 
کســی نماند. آن گاه امام)ع( از ما اجازه گرفته و 
برخاست و به اندرون خانه رفت و پس از ساعتی 
پشت در اطاق آمد و دســت خود را از باالی در 

بیرون آورده فرمود:

ـ مرد خراسانی کجاست؟ آن مرد برخاسته عرض 
کرد: مــن این جایم! فرمود: این دویســت دینار 
)اشــرفی( را بگیر و در خرج راه خود مصرف کن 
و صدقه هم نده و از این جا برو که من تو را نبینم و 

تو هم مرا نبینی. و پس از این جریان بیرون آمد.
سلیمان جعفری عرض کرد: قربانت گردم! شما 
احسان و کرم کردی پس چرا روی خود را از این 

مرد پوشاندی؟ فرمود:
ـ از تــرس آن که خــواری ســؤال راـ  به خاطر 
قضای حاجتشـ  در چهره  او مشاهده کنم. مگر 

نشنیده ای که رســول خدا )صلی الل علیه و آله( 
فرماید:

»کســی که کار نیک را پنهان دارد با هفتاد حج 
معادل است، و کسی که کار بدی را آشکار سازد 
خوار و زبون گردد، و گناه در پنهانی مســتحق 

آمرزش است«4 
و در مناقب ابن شهر آشــوب آمده که مردی نزد 

امام هشتم)ع( آمد و عرض کرد:
به من به اندازه کرم و مــروت خود عطا کن! امام 
علیه السام فرمود: من که قدرت این کار را ندارم!

عرض کرد: پس به اندازه کــرم و مروت خودم به 
من عطا فرما! فرمود: اما این آری! و سپس به غام 

خود فرمود: دویست دینار به این مرد عطا کن!5

لطف ها  می کنی ای خاک  درت  تاج سرم
آیت اهلل سید هاشم رسولی محالتی

دیدگاهبیست وچهار مرداد / یازده ذیقعده،  والدت امام رضا علیه السالم



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  12 |       مرداد 1395    22

و در همان کتاب آمده که امام هشــتم)ع( در 
روز عرفه در خراسان، تمام دارایی خود را میان 

مستمندان تقسیم کرد، فضل بن سهل گفت:
این زیان بزرگی بود؟ امام)ع( فرمود: »بلکه این 
غنیمتی بود، چیزی که من بدان وسیله پاداش 
و کرامت خریداری کردم آن را زیان به حساب 

نیاور.«6 
و در عیون االخبــار آمده که ابونواس شــاعر، 
چهار بیت شعر در مدح آن بزرگوار سروده بود 
و هنگامی کــه امام)ع( از خانــه  مأمون بیرون 
می آمد و بر اســتری ســوار بود نزد آن بزرگوار 
آمده و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا من چند 
بیت شعر در مدح شما سروده ام و دوست دارم 
آن را از من بشنوی! فرمود: بگو. ابونواس چهار 

بیت را خواند.
امام)ع( او را تشویق و تحسین کرده، آن گاه به 
غام خود فرمود: آیا از خرجــی ما چیزی با تو 
هست؟ عرض کرد: سیصد درهم! فرمود: آن را 
به این مرد بده، سپس فرمود: گویا آن را اندک 
پنداشــتی!؟ آن گاه فرمود: ای غام این استر را 

هم برای او ببر!7
و به شــاعران دیگر گاهی تا ده هــزار درهم از 
درهم های مســکوک به نام آن بزرگوار صله و 
جایزه می داد و داســتان پیراهنی که با ده هزار 
درهم به دعبل خزاعی داد و فرمــود: »در این 
پیراهن، در هزار شب، هزار رکعت نماز خوانده ام 
و هزار ختم قــرآن در آن کــرده ام«8 معروف 

است!

و اما نسبت به دوستان
ابن شهر آشــوب در کتاب مناقب از موسی بن 
ســیار روایت کرده که گوید: به همراه حضرت 
رضا)ع( بودم و در نزدیکی های دیوارهای طوس 
رسیده بودیم که صدا و شــیونی شنیدیم و به 
دنبال آن شــیون رفتیم و در آن جا جنازه ای را 
دیدم. در این وقت مشــاهده کردم که موالیم 
از اسب پیاده شد و به ســوی جنازه رفت و آن 
را برداشــته و همچون فرزندی کــه مادر را در 
برمی گیرد آن جنازه را در بر گرفت ســپس رو 

به من کرده فرمود:
»کســی که جنازه  دوستی از دوســتان ما را 
تشــییع کند از گناهان خود پاک گردد مانند 
روزی که از مادر متولد شده« و سپس به دنبال 
جنازه تا لب قبــر آمد. آن گاه مــردم را از کنار 
جنازه به یک ســو زد و نزدیک آمــد تا به کنار 

میت رسید و سپس دســت مبارک خود را روی 
سینه میت گذارد و فرمود: »ای فانی مژده گیر 
به بهشت که از این ساعت دیگر خوف و ترسی بر 

تو نیست.« 
من عرض کــردم: قربانت گردم! آیــا این مرد را 
می شناختی! این جا سرزمینی است که پیش از 
این قدم در آن نگذارده ای؟ فرمود: »ای موســی 
بن سیار! مگر نمی دانی که اعمال شیعیان ما را 
هر صبح و شــام بر ما عرضه می کنند، پس هر 
تقصیری که در کارهای آن ها باشــد، ما از خدا 
می خواهیم که از آن بگذرد و آنچه کارهای واال و 
نیک باشد، ما سپاس و تقدیر صاحب آن کار را در 

خواست می کنیم!9
و در حدیثی که شــیخ مفید)ره( به ســندش 
از غفاری روایــت کرده وی گویــد: مردی از 
خاندان ابی رافع، آزاد شده رسول خدا)ص(، از 
من طلبی داشت و مرتباً از من مطالبه می کرد 
و مرا تحت فشــار قرار داده بود. من که چنان 
دیدم روزی از روزهــای ماه رمضان نماز صبح 
را در مســجد مدینه خواندم و به قصد زیارت 
حضرت رضا)ع( و استمداد از آن بزرگوارـ  که 
در »عریض« چند فرســخی مدینه ســکونت 
داشــتـ  بدان ســو حرکت کردم، و چون به 
نزدیک در خانه  آن حضرت رســیدم، او را که 
بر االغی ســوار بود و پیراهــن و عبایی در تن 
داشت مشاهده کردم که بیرون می آید. چون 
او را دیدم، شــرم و حیا مــرا گرفت )و چیزی 
نگفتم( امام)ع( که به من رســید ایســتاد و 
نگاهی بــه من کرد، من ســام کردم و عرض 
کردم: فانی که یکی از دوســتان شماســت، 
طلبی از من دارد، و به خدا ســوگند نام مرا بر 
سر زبان ها انداخته و مرا رسوا کرده )از بس که 
از من مطالبه کرده اســت( و من با این گفتار 
پیش خود فکر کردم که امــام)ع( به آن مرد 
طلبکار دســتور می دهد از مطالبه خودداری 
کند، و به خدا ســوگند نه گفتم طلب او چقدر 

است، و نه چیزی دیگری گفتم!
امام)ع( به من دستور داد بنشــینم تا برگردد. 
من در حالی که روزه بودم همچنان نشســتم 
تا هنگام مغــرب و نماز مغــرب را نیز خواندم و 
دیگر دلم گرفته بــود و خواســتم برگردم که 
دیدم آن حضرت پیدا شــد و مــردم دورش را 
گرفته اند و جمعی از مسکینان و سائان هم سر 
راهش نشســته بودند و امام)ع( به آن ها صدقه 
می داد و احسان می کرد و همچنان آمد تا وارد 

خانه شد و طولی نکشــید که بیرون آمده و مرا 
بــه درون خانه دعوت نمود. من برخاســته و به 
درون خانه رفتم و نزد آن حضرت نشســتم، و از 
ابن مســیب، امیر مدینه برای او شروع به سخن 
کردم، و زیاد می شــد که من از ابن مسیب برای 
آن حضرت سخن می گفتم، و چون سخنم تمام 
شد، امام)ع( فرمود: گمان دارم افطار نکرده ای؟ 
عرض کردم: نه، امــام)ع( ظرف غذایی طلبید و 
پیش من گذارد و من با غامان خوردیم، و چون 
فارغ شدیم فرمود: این تشــک را بلند کن و هر 
چه که در زیر آن اســت بردار. من تشک را بلند 
کردم و دینارهایی را در زیــر آن دیدم. آن ها را 
برداشــته و در جیب آســتینم نهادم و سپس 
چهار تن از غامان خود را مأمــور کرد تا همراه 
من بیایند و مرا به خانه ام برســانند. من عرض 
کردم: قربانت گردم! شــب گردان ابن مســیب 
اطراف شهر می گردند و من خوش ندارم مرا به 
همراه غامان شــما ببینند!. امام)ع( به غامان 
دســتور داد همراه من بیایند تا هر کجا که من 
گفتم بازگردند و آن ها همین کار را کردند، تا من 
نزدیک شهر رسیدم و به آن ها گفتم بازگشتند و 
خود به خانه آمدم و چراغ را خواستم و دینارها را 
شمردم دیدم چهل و هشت دینار است و طلبی 
که آن مرد از من داشت بیست و هشت دینار بود، 
و در میان دینارها دیناری را دیدم که برق می زد 
و می درخشــید، از آن دینار خوشــم آمد، آن را 
برداشته و نزدیک چراغ بردم دیدم به خط خوانا 
و آشکار روی آن نقش شده: »طلب این مرد از تو 
بیست و هشت دینار است و بقیه مال خودت!« و 
به خدا سوگند من به آن حضرت مقدار طلب آن 

 10.مرد را نگفته بودم

پي نوشت
1. عیون االخبار ج 2 ص 184.
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اکران بین المللی فیلم محمد)ص(
پــس از اکــران فیلم ســینمایی محمــد)ص( به 
کارگردانــی »مجیــد مجیــدی«، بایــد اکــران 
بین المللی این فیلم را مهم ترین دغدغه کارگردان 
و تهیه کننــده فیلم دانســت. تــاش اولیه ای که 
برای اکــران بین المللی فیلم پیــش از اکران داخلی 
آن انجام گرفت بــا موفقیت همراه نشــد، چراکه به 
دلیل جوســازی هایی که برخی رسانه های عربی در 
کشورهای اســامی علیه این فیلم به وجود آوردند، 
فضای نامناســبی بــرای اکران این فیلــم در جهان 
اســام شــکل گرفت. پس از پایان اکــران داخلی، 
سازندگان فیلم محمد)ص( ظاهراً برای جلوگیری از 
این َجوسازی ها، سیاست پیگیری در سکوت را پیش 
گرفتنــد و مذاکراتی را با شــرکت های خارجی آغاز 
کردند. طی اخباری که به تازگی برخی از رسانه های 
ایرانــی، از جملــه ســینما انقاب منتشــر کردند، 
مذاکراتی با مؤسســات خارجی انجام شده که اکران 
بین المللی فیلم را تســهیل خواهد کرد. مسئوالن و 
پخش کننــدگان بین المللی فیلم های ســینمایی از 
کشــورهایی مانند عراق، ترکیه،  تونس، انگلیس و ... 
قراردادهایشان بسته شده، اما پخش فیلم سینمایی 
در این کشورها به صورت همزمان نیست و هر کدام 
بر اســاس سیاســتی که پیش خواهند گرفت اکران 

 .فیلم را انجام می دهند

جنون پوکمون گو
دنیای مجازی این بــار با ظهور بــازی پوکمون گو، 
کاربران و کارشناســان دنیای مجــازی را غافلگیر 
کرده اســت. پوکمون یک بازی نینتنــدو بود که در 
۱۹۹۰ میادی تولید شد، اما چندان مورد استقبال 
قرار نگرفت. ایــده این بازی با ترکیــب فناوری های 
جدید در قالب بــازی پوکمون گو، ایــن روزها وارد 
دنیای مجازی شــده و در مدت کوتاهی رکوردهای 
خیره کننده ای از خود بر جای گذاشته است. پوکمون 
گو از جی پــی اس تلفن همراه اســتفاده می کند و بر 
مبنای مکانــی که که کاربر در آن قرار گرفته اســت 
نوعی از هیوال را آشــکار می کنــد و کاربر در صورتی 
که بتواند این هیوالها را شکست دهد، می تواند آن ها 
را به خدمت بگیرد و در ادامه بازی از آن ها اســتفاده 
کند. این ایده جدید باعث شــد تا بازی پوکمون گو 
تقریباً همه رکوردهای مربــوط به بازی های موبایلی 
را بشــکند و برای نینتندو، شــرکت ســازنده اش، 
خبرهای بسیار خوشــی بیاورد و قیمت سهام آن را 
در بورس ژاپن به شــدت افزایش دهد. از سوی دیگر 
این بازی اعتراض هایی را هم برانگیخت. یک ســری 
از این اعتراض ها از سوی مســئوالن »دیوار ندبه« و 
موزه های هولوکاســت اسرائیل و واشــنگتن بود که 
این افراد خواســتار حذف مکان های مذکور از نقشه 
جی پی اس این بازی شــدند، چراکــه عاقمندان به 
این بازی درون »دیوار ندبه« و موزه های هولوکاست 
دنبال هیوالهای جیبی می گردند. »عباس شومان«، 
قائم مقام االزهر مصر، از دیگــر معترضان این بازی 
بود. شــومان با بیــان این که جســتجو بــه دنبال 
پوکمــون در خیابان ها، مغازه هــا، اداره های پلیس، 
ســاختمان های دولتــی، خانه های مــردم و حتی 
مساجد باعث شده اســت که مردم مانند افراد مست 
در خیابان ها و جاده ها حرکت کنند، تا از طریق تلفن 
همراه محل پوکیمون را بیابند و او را به دام بیندازند، 
مشغول شــدن به این بازی را اقدامی بیهوده شمرد 
و ابراز امیداواری کرد که مردم با کنار گذاشــتن این 

 .بازی سر عقل بیایند

خبر

طرح بد، رنگ بدتر!
دقایقــی از رونمایــی لبــاس ایــران در رژه کاروان 
کشــورمان در بازی های المپیک ریو نگذشته بود که 
ســیل انتقادها در شــبکه های مجازی منتشر شد و 
خیلی از این شبکه ها با مقایسه لباس کاروان ایران با 
اشــکال مختلف مثل پاک کن و لباس رژه کشورهای 

دیگر، آن را به تمسخر گرفتند.
واکنش مردم در شــبکه های مجازی باعث شــد تا 
همان شــب، کمیته ملی المپیک با انتشار بیانیه ای 
ضمن احترام بــه نقطه نظرات کارشناســان و مردم 
در خصوص لباس مراســم رژه کاروان ورزشی، اعام 
کرد: »انتقاد پذیر هســتیم و به هیچ عنوان اصراری 
بر بی خطا بــودن تصمیماتمان نداریــم، لذا هر چند 
فرصت زیادی برای ســفارش لباس جدید نیســت 
اما بنا بر خواســت عموم مــردم در فرصت باقیمانده 
با همفکری گروه دیگــری از طراحان، تغییرات الزم 
را در این زمینه انجام خواهیــم داد تا به لباس فرمی 

 ».نسبتاً مناسب برسیم
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خبر

درج جنسیت های دیگر در 
کارت  شناسایی کانادایی

درحالی که اقدامات مقامات غربی در حمایت از دگرباشان 
جنسی رو به گسترش است، »جاســتین ترودو« نخست  
وزیر کانــادا، از افــزودن گزینه جنســیت های دیگر غیر 
از مذکــر و مونث در کارت های شناســایی شــهروندان 
این کشــور خبر داد. به گفته ترودو شــهروندان کانادایی 
 ،x می توانند در کنار دو جنســیت مذکور با انتخاب حرف

 .جنسیت دیگری را برای خود انتخاب کنند

رواج دوباره زبان فارسی در بصره
گســترش مبادالت اقتصادی و فرهنگی میان ایران 
و عراق در چند ســال اخیر باعــث رواج دوباره زبان 
فارســی در شــهرهای زیارتی و بندری عراق شده 
است. روزنامه  شرق االوسط در گزارشی به این پدیده 
پرداخت و اعام کرد که  در اســتان بصره  عراق،   زبان 
فارســی، به  یکی از زبان های متــداول و روزمره  بین 

 .مردم این استان تبدیل شده  است
مبادله کتاب در کیوسک های تلفن

کیوســک های تلفن که زمانــی کاربــرد زیادی در 
شهرهای جهان داشــت، به گونه ای که چندین فیلم 
سینمایی هم با لوکیشن کیوسک تلفن ساخته شد، 
این روزها به نمادی از یک تکنولوژی منسوخ شــده 
تبدیل شده اســت. با این وجود در برخی شهرهای 
جهان دســت به ابتکارهای جالبی برای اســتفاده از 
این جایگاه ارتباطی زده انــد. در تازه ترین ابتکارات، 
شــهروندان آلمانــی در طرحــی که با اســتقبال و 
همراهی رسانه های این کشور نیز همراه شده است، 
کیوســک های قدیمی تلفن را تبدیل به محلی برای 
تبادل کتاب کرده اند. شهروندان آلمانی کتاب هایی 
که دیگر نیازی به آن ها ندارند را در این کیوســک ها 
قرار می دهنــد و در میان کتاب های قرار داده شــده 
در کیوســک،  به دنبال کتاب های مورد عاقه خود 

 .می گردند

ارتقا جایگاه بین المللی زبان فارسی
»محمدجواد دهقانی«، سرپرســت پایگاه استنادی 
علوم جهان اســام، در مصاحبه با مهــر، از ارتقاء دو 
پله ای زبان فارســی به عنوان زبــان علمی دنیا خبر 
داد و گفت: »براســاس اطاعات پایگاه اســتنادی 
اســکوپوس، زبان فارســی به عنوان زبان علمی دنیا 
در سال ۲۰۱۵ نسبت به ســال ۲۰۱۴ دو رتبه ارتقا 
یافت و به جایگاه پانزدهم جهان رسید«. طبق گفته 
وی براساس اطاعات پایگاه اســتنادی اسکوپوس، 
در ســال ۲۰۱۵ حدود ۹۲ درصد علــم دنیا به زبان 
انگلیسی منتشــر شــده و بعد از زبان انگلیسی زبان 
چینی قــرار دارد که حدود ۴ درصد از ســهم دنیای 
نشــر را به خود اختصــاص داده اســت. زبان های 
اسپانیایی، آلمانی و فرانســه هم هر کدام ۱ درصد از 
نشر علم دنیا را به خود اختصاص داده اند. زبان ژاپنی 
حدود ۰/۵ درصــد زبان پرتغالی و روســی هر کدام 
حدود ۰/۴ درصد از نشر علم دنیا را در اختیار دارند. 
بعد از این ها زبان ایتالیایی قــرار دارد که حدود ۰/۲ 
درصد و زبان های ترکی، لهســتانی، کره ای، چکی و 
دانمارکی نیز هر کدام حــدود ۰/۱ درصد از علم دنیا 
را به خود اختصاص داده اند. بر اســاس این گزارش 
حدود ۰/۰6 درصد از علم دنیا به زبان فارسی منتشر 

 .می شود
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توزیع مواد غذایی در روستاهای بحران زده
رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر با 
اشاره به وضعیت معیشتی مردم و گرد و غبار حاکم بر 
منطقه سیستان و بلوچستان گفت: با کمک خیرین 
در طرح محرومیت زدایی مردم تــاش می کنیم با 
هماهنگی اســتانداری به خانواده هایــی که دارای 
مشکل هســتند و طوفان شــن زندگی آنها را تحت 

تاثیر قرار داده است کمک و امداد رسانی کنیم.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی جمعیت هال احمر 
به نقل از نــدای هیرمند ،  ناصر چرخ ســاز در بازدید 
از روستاهای شــمال شهرســتان هیرمند گفت: با 
توجه به اینکه این منطقه، یــک منطقه محروم بوده 
و طوفان های شــن این محرومیت را تشــدید کرده 
است جمعیت هال احمر بر اساس وظیفه ذاتی خود 
در تسکین آالم بشــری و احترام به سامت انسانها 
تاش دارد برای رفع مشــکاتی که در زمان حادثه 
و طوفان به وجود می آید با کمک خیرین بخشــی از 

این محرومیت را در مقطعی محرومیت زدایی  کند.
وی افزود: بــرای دومین بار اســت کــه در منطقه 
سیســتان حضور پیدا کردیم به همراه نماینده مردم 
سیستان در مجلس و فرماندار شهرستان که بتوانیم 
به راهکاری زیربنایی برای منطقه بیندیشــیم تا در 

زمان بحران به مردم کمک کنیم.
وی تصریح کرد: بخشــی از کمک ها قرار اســت در 
منطقه سیســتان انجام گیرد و بــا توجه به وضعیت 
معیشــتی و گردوغبــار حاکم بــر منطقــه و عدم 
دسترســی مردم به مــواد غذایــی، جمعیت هال 
احمرســبد غذایی برای برای مــردم در نظرگرفته و 

 .توزیع خواهد کرد

چرخش نخبگان و تغییرات
 شورای پروانه نمایش 

یک روز پــس از آن که »حجــت اهلل ایوبی«، رئیس 
سازمان سینمایی اعام کرد که تمام اعضای شورای 
پروانه نمایش در راستای »چرخش نخبگان« تغییر 
می کنند، »علــی جنتی« وزیر ارشــاد، طی حکمی 
»ســید مهدي خاموشي«، »رســول صدرعاملی«، 
»محمدرضا جعفري جلــوه«، »طه مرقاتي«، »عماد 
افروغ«، »شــهاب اســفندیاري«، »مجید رضا باال«، 
»حســین کرمی« و »فرشــته طائرپور« را به عنوان 
اعضای جدیــد منصوب کــرد. اعــام ناگهانی این 
تصمیم باعث شد تا گمانه زنی های گوناگونی درباره 
چرایی این تغییــرات رخ بدهد و برخی از رســانه ها 
مدعی شدند صدور پروانه ســاخت برخی فیلم های 
مسئله دار، یکی از دالیل اصلی این اتفاق بوده است. 
برخی از رســانه ها نیز ســخنان انتقادی تعدادی از 
اعضای شورا علیه برخی فیلم ها را علت این تغییرات 
دانستند. در حالی که این گمانه زنی ها ادامه داشت، 
نخستین جلســه شــورای جدید با حضور ایوبی در 

 .روزهای پایانی تیرماه برگزار شد

امضای تفاهم نامه میــان جمعیت هالل احمر و 
سازمان جمع آوری و فروش امالک تملیکی

با امضای تفاهم نامــه میان جمعیــت هال احمر و 
ســازمان جمع آوری و فروش امــوال تملیکی مقرر 
شــد تا کاالهای وارداتی غیرمجازی که تعادل بازار 
را به هــم نزده و بــرای تولید کننــده داخلی ضرر و 
زیانی به همراه نداشته باشــد، با اخذ مجوزهای الزم 
و فروش به هال احمر در راه کمک و خدمت رســانی 
 به نیازمنــدان و مردم کشــور به کار گرفته شــود.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی جمعیت هال احمر 
دکتر ســید امیرمحســن ضیائی؛ رئیــس جمعیت 
هال احمر در مراســم امضــای تفاهم نامــه میان 
جمعیت هال احمر و ســازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی گفت: جمعیــت هال احمر به عنوان 
ســازمانی امدادی، عام المنفعه و مردمی، در تماس 
مستقیم با آســیب دیده ترین افراد جامعه بوده و لذا 
هر اندازه بتوان منابع بیشــتری را در اختیار داشت، 
 می تــوان خدمات بهتــری را به مــردم ارائــه داد.
وی با اشــاره به اینکه امضای ایــن تفاهم نامه برای 
هر دو سازمان ســودمند خواهد بود، افزود: از سویی 
هال احمر با بیش از ۹۴ سال سابقه خدمت به مردم، 
آشنایی کاملی نســبت به نیاز مردم و مردم نیازمند 
داشته و از سویی دیگر سازمان اموال تملیکی، اموالی 
را در اختیار دارد کــه با رعایت اســتاندارها و انجام 
کارشناســی های الزم، باید تعیین تکلیف شوند، به 
عاوه هال احمر نیز امکاناتی چون شبکه وسیعی از 
انبارها را در اختیار دارد که می تواند آنها را در اختیار 

 .سازمان اموال تملیکی قرار دهد
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خبر
اصالح قانون ماهواره

ســخنان »علی جنتی« وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
درباره ضرورت تغییر قانون ماهــواره، بحث های تازه ای 
را در ایران به راه انداخت. ســخنان جنتی پس از آن ایراد 
شــد که برخی از هنرمنــدان در دیدار بــا رئیس جمهور 
درخواست کردند اجازه تبلیغات فیلم های سینمایی ایرانی 
در شبکه های ماهواره ای داده شــود. جنتی در مصاحبه با 
خانه ملت چنین گفت بود که: »اصالح این قانون بســیار 
ضروری است و حتمًا باید اصالح شود چراکه استفاده افراد 
از ماهواره غیرقانونی است، اما اکثریت مردم از آن استفاده 
می کننــد. در واقع حداقل 70 درصد مــردم خالف قانون 
رفتار می کنند. مادامی که قانون ممنوعیت از ماهواره وجود 
 .»دارد قوانین زیرمجموعه آن نیز اعمال خواهد شد

حاشیه های پرویز تناولی
دوازدهم تیرماه، زمانی که »پرویز تناولی« برای شــرکت 
در مراســم رونمایی یکی از جدیدترین آثارش راهی ایتالیا 
بود ، در فرودگاه امام خمینــی متوجه ممنوع الخروجی اش 
شد. در ابتدا برخی از رسانه های داخلی مدعی شدند علت 
این ممنوع الخروجی شــکایت نیــروی انتظامی از وی به 
اتهام نشر اکاذیب و تشــویش اذهان عمومی است. چند 
روز پس از این اتفاق تناولی در مصاحبه با ایســنا به شرح 
ماجرا پرداخت و گفــت: »بعد از چندین بــار رفت و آمد و 
پیگیری متوجه شــدم این یک مســئله خصوصی بوده و 
فردی که یک گالری دار و نه مجموعه دار بوده، ادعاهایی 
را درباره من مطرح کــرده و همین باعث ممنوع الخروجی 
بنده شد. من از کسی شــکایتی ندارم و وکیلم پیگیر این 
موضوع اســت، اما حرف هایی که درباره گرفتن بیعانه یا 
معامله با من زده شــد به هیچ عنوان صحیح نیست و من 
آن را تکذیــب می کنم. من نه از کســی بیعانه ای دریافت 
کرده و نه با کسی چنین معامله ای کرده ام«. وی همچنین 
شــایعاتی را که درباره جمع کردن بخشی از آثارش منتشر 

 .شده بود، رد کرد

تقدیم یک جایزه
پس از دریافــت جایزه نخل طالی بهتریــن بازیگر مرد 
جشــنواره کن توسط »شــهاب حسینی« شــبکه های 
ماهواره ای فارســی زبان خارج از کشــور در گزارش های 
گوناگونی به تمجید از این بازیگر سینمای ایران پراختند. 
اما زمانی که شهاب حسینی جایزه خود را به امام زمان)ع( 
تقدیم کرد، این شــبکه ها با تغییر رویه خــود به انتقاد از 
وی و اقدام او پرداختند. این اقدامات به نوبه خود واکنش 
شهاب حســینی را به دنبال داشــت و وی با بیان این که 
»باز هم اگرجایزه ای بگیــرم به صاحبان اصلی اش تقدیم 
می کنم« به انتقاد از افــرادی پرداخت »که به آزادی بیان 
و اندیشــه معتقدند،  اما خودشــان در مقام مفتش عقاید 

 .»برمی آیند

بزرگ ترین ارکستر جهان در فرانکفورت
در تیرماه یک اتفاق جالب توجه در موسیقی آلمان رخ داد 
و آن حاضر شــدن 7۵۴۸ نوازنده آلمانــی در فرانکفورت، 
برای تشکیل بزرگ ترین ارکســتر جهان در ورزشگاه این 
شــهر بود. این نوازندگان با اجرای مراســم باشکوهی که 
ترتیب دادند، رکورد ارکستر بریزبن استرالیا را که در 2013 
میالدی با 722۴ نوازنده برگزار شــده بود شکستند و نام 

 .خود را در کتاب گینس ثبت کردند

تغییر مسئولیت صدور مجوز
 کنسرت های موسیقی

پس از جریان هایی که در یک سال گذشته برای برگزاری 
برخی کنسرت های موسیقی در شهرهای کشور به وجود 
آمد، هیئت وزیران در مصوبه ای در ســیزدهم تیرماه که با 
استقبال اهالی موسیقی همراه شــد، نیروی انتظامی را از 
فرایند صدور مجوز کنســرت های موسیقی حذف و نقش 
آن را بــه اقدامات انتظامــی و ترافیکی بــرای برگزاری 
کنســرت محدود کرد. طبــق این مصوبه صــدور مجوز 
کنسرت های موســیقی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گذاشته شد. با این اتفاق پیش بینی می شود فرایند 
طوالنی مدت صدور مجوز کنسرت های موسیقی به میزان 
قابل توجهی کاهش یابد. گفتنی است عدم صدور به موقع 
مجوز در سال های گذشــته، اعتراضات زیادی را به دنبال 
داشــته که جنجالی ترین آن ها به لغو کنســرت »کیهان 

 .کلهر« در خرداد 9۴ مربوط می شود
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توئیت ظریف در واکنش به 
سر بریدن کودک دوازده ساله

وزیر خارجه کشورمان در واکنش به انتشار ویدیوی 
ســر بریدن یک کودک دوازده ســاله در سوریه به 
دست تروریســت ها در صفحه خود در توئیتر نوشت: 
ظاهراً سر بریدن یک پســر بچه دوازده ساله توسط 
تروریســت های مورد حمایت غرب، یــک امر عادی 

جدید است. سکوت غرب کر کننده است.
جنبش تروریســتی موســوم به نور الدین الزنکی در 
اقدامی تروریســتی و به دور از انســانیت در سوریه، 
یک کودک فلسطینی را ســر برید. نکته جالب توجه 
این که آمریکا گروه تروریســتی نورالدین زنکی را در 
لیست گروه های معارض میانه روی سوریه قرار داده 

 .است

تحقیر وزیر امور خارجه جوان عربستان
معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری در واکنش به 
سخنان وزیر خارجه عربســتان، در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشــت: زمانی کــه در مدینه  مذکره 
النصیحه  نوشته می شد و پدران شــما افراط و ترور 
را بر اســاس آن صادر و امام برای دنیا تعیین کردند، 

شما کودک بودید.
ابوطالبــی گفتــه: تــا بــه زانــو درآمــدن و اتمام 
بودجــه نفتی شــما زمــان الزم اســت، و در زمان 
افزایــش هزینــه هــای شــما در دخالــت هــای 
منطقــه ای تــا رســیدن بــه نقطــه بحرانی تان، 
 صبر مــا زیاد اســت؛ بــرای گفتگو خواهیــد آمد.

ســه دهه، رابطه پدران شــما و ایران دوستانه بوده؛ 
کودکان که وزیر می شــوند، ابتدا پدرانشــان را نقد 

 .می کنند؛ این خود بزرگ پنداری است

استعفای مدیرعامل خانه سینما
»رضا میرکریمی« در اردیبهشــت ۹۴ پس از کش و 
قوس های طوالنی که خانه ســینما درگیر آن بود، به 
مدیرعاملی خانه ســینما برگزیده شــد. اما برخاف 
آنچه تصور می شد، حضور میرکریمی در خانه سینما 
چندان طول نکشید و در زمستان گذشته خبرهایی 
مبنی بر استعفای وی به گوش رســید. این خبر در 
تیرماه به واقعیت پیوســت و خبراستعفای وی تأیید 
شد. پس از این خبر بود که »منوچهر شاهسواری« از 
سوی هیئت مدیره خانه سینما به عنوان مدیرعامل 
جدید خانه سینما معرفی شــد. از سوی دیگر درباره 
چرایی اســتعفای میرکریمی گمانه زنی هایی مطرح 
شــد؛ یکی از آن ها برنامه میرکریمی برای ســاخت 
فیلم »شــهید همت« بود و دیگــری نزدیکی وی به 
»محمدباقــر قالیباف«، شــهردار تهران اســت که 
گفته می شــود میرکریمــی خود را برای ســاخت 
فیلم انتخاباتی وی درصــورت نامزدی قالیباف برای 

 .انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند

بیابان لوت در فهرست جهانی یونسکو
در هفته پایانی تیرماه، ســرانجام ســازمان پژوهش 
فرهنگی ملــل متحد، یونســکو، در نشســت خود 
در اســتانبول، رأی به ثبت بیابان لوت در فهرســت 
جهانی خود داد تا بدین ترتیب کویر لوت نخســتین 
اثر طبیعی ایران باشــد که در این فهرســت به ثبت 
جهانی می رسد. طبق گزارش ایرنا پرونده بیابان لوت 
با همکاری سازمان جنگل ها، حفاظت محیط زیست، 
مؤسسه جغرافیایی دانشگاه تهران و سازمان میراث 
فرهنگی آماده شده بود و ارزیابان یونسکو در آبان ماه 
سال گذشــته از لوت بازدید کردند. سازمان میراث 
فرهنگی ایران هم اعام کرده اســت که ثبت جهانی 
بیابان لوت می تواند پیشگام ارائه پرونده های طبیعی 

 .بیشتری از سوی ایران باشد
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خبر

اِموجی های گوگل زنانه تر شد
در آســتانه  روز جهانی اموجی ها در تیرماه، گوگل از ایجاد 
تحوالتی در اموجی ها یا همان صورتک ها و آدمک های 
گوگل با هــدف ایجــاد برابــری جنســیتی در دنیای 
تکنولوژی خبر داد. طبق تصمیم تازه گوگل اموجی های 
جدید گوگل قرار اســت زنان بیشتری را در موقعیت های 
شــغلی یا فعالیت هایی نظیر ورزش نمایش دهند. گفتنی 
اســت در حال حاضر بیشــتر صورتک ها و آدمک های 
گوگل کــه کاربرد بســیار زیادی در مکالمــات افراد در 
دنیای مجازی یافته اند، مردانه هســتند. به نظر می رسد 
تصمیم گوگل بــرای زنانه تر کــردن اموجی های خود 
بیش از آن که رویکردی فرهنگی اجتماعی داشته باشد، 
رویکردی اقتصادی دارد چراکه طبــق آخرین یافته ها، 
اســتفاده از اموجی  ها در بازاریابی موبایلی افزایش قابل 
توجهی در فروش محصوالت برخی شــرکت ها به وجود 

 .آورده است

پنجمین جشنواره آفتابگردان
رئیس ســازمان جوانان هال احمر از آغاز پنجمین 
جشــنواره »آفتاب گردان« از ۱7 مرداد ماه خبر داد 
و گفت: ســازمان جوانان وظیفــه دارد برای تقویت 
فرهنگی خانواده کارکنان هــال احمر برنامه ریزی 
کند چرا که داشــتن یک خانواده ســالم و موفق در 

کارآمدی فعالیت های هال احمر تاثیر گذار است.
به گــزارش روابط عمومــی ســازمان جوانان هال 
احمر؛ پنجمین جشــنواره  »آفتاب گــردان« ویژه 
فرزندان کارکنان ســتادی جمعیت هــال احمر به 
تفکیک مقاطــع تحصیلی برای دختران و پســران 
6 تا ۱۵ ســال از ۱7 مرداد ماه جاری آغــاز و تا یک 
ماه آینده ادامه خواهد شــد. در این جشنواره عاوه 
بر برگــزاری کاس های امــدادی، فرهنگی، هنری، 
مذهبی و ورزشــی؛ بازدید از جاذبه های گردشگری 
اســتان تهران با رویکرد تفریحی و سرگرمی برگزار 

خواهد شد.
دکتر مسعود حبیبی در نشست با دست اندرکاران و 
مربیان پنجمین جشنواره آفتاب گردان با بیان اینکه 
برخی اوقات کارکنان جمعیت هــال احمر به علت 
مشغله زیاد کاری از خانواده هایشان غافل می شوند؛ 
گفت: ســازمان جوانــان وظیفه دارد بــرای تقویت 
فرهنگی خانواده های این کارکنان برنامه ریزی کند 
چرا که داشتن یک خانواده ســالم در کارآمدی و اثر 
بخشــی فعالیت های هال احمر موثر است. زمانی 
می توانیم موفق باشــیم که خانواده موفقی داشــته 

باشیم.
رئیس سازمان جوانان هال احمر با بیان این که این 
جشــنواره در بین فرزندان کارکنان جمعیت هال 
احمر بازخورد بســیار خوبی را در سال های گذشته 
داشــته اســت؛ افزود: جمعیت هال احمــر هر آن 
چه دارد از تاش و همت پدران این فرزندان اســت 
به همین دلیــل باید به اندازه محبــت این پدران به 

 .فرزندانشان محبت کنیم

افزایش مخاطب شبکه کودک و نوجوان
بر اساس نظرســنجی های مرکز پژوهش و سنجش 
افکار در تیرماه ســال های ۱3۹۴ و ۱3۹۵، شــبکه 
کودک و نوجوان با رشــد بی سابقه شش درصدی در 
جذب مخاطب کودک مواجه شــده و برای نخستین 
بار 8۲ درصد کودکان ۵ تا ۱۰ ساله در سراسر کشور، 
بیننده این شــبکه بوده اند. این در حالی اســت که 
این شبکه تنها با دســتگاه هاي پخش دیجیتال قابل 
دسترسي است و ۱7 درصد کودکان، امکان دریافت 
امواج این شــبکه را در تلویزیون های خــود ندارند. 
طبق گزارشی که این شــبکه منتشر کرده است، این 
اتفاق در شــرایطی رخ داده که در یک سال گذشته 
کل مخاطبان کودک سیما یک درصد کاهش داشته 
است. گفتنی اســت طی یک سال گذشــته، شبکه 
ماهواره ای جم جونیور افزایش دو درصدی و شــبکه 
ماهواره ای هدهد افزایش ســه درصــدی مخاطب 

 .کودک را تجربه کرده اند
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ســاخت مدرسه در شــهرهای زلزله زده اهر، 
هریس و ورزقان

به گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر استان 
آذربایجان شرقی، در آستانه سالگرد زلزله ۲۱ مرداد 
ماه سال ۹۱ ارســباران   حجت االسام و المسلمین 
فضل اهلل ذاکری؛ معاون نظارت و امور شــرعی حوزه 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر در 
حاشیه بازدید از شــهرهای اهر، هریس و ورزقان  با 
تبریک والدت با ســعادت حضرت معصومه )س( و 
روز دختر و هفته کرامــت از تصمیم جمعیت هال 
احمر برای ســاخت تعدادی مدارس در شــهرهای 
متاثر از زلزله ۲۱ مرداد ســال ۹۱ خبــرداد و گفت: 
به مناسبت سالگرد زلزله ارســباران جمعیت هال 
احمر در نظر دارد تعدادی مدرسه در شهرهای زلزله 
زده اســتان آذربایجان شــرقی با کمک و همیاری 
فرمانداری هــا و اداره کل آموزش و پــرورش و اداره 
کل نوســازی و تجهیز و نوســازی مدارس  استان 

 .آذربایجان شرقی احداث کند

مخارج آرایش اوالند، دستمایه
 طنز فرانسوی ها شد

انتشــار خبری مبنی بر هزینــه 9۸9۵ یورویــی آرایش 
»فرانسوا اوالند« دســتمایه انتقاد و طنز فرانسوی ها شد. 
اوالند که در زمان تبلیغات انتخاباتی، »نیکوال سارکوزی« 
را به دلیل هزینه های جنبی اش مــورد انتقاد قرار می داد، 
اکنون به دلیل ولخرجی هایش مورد نقد قرار گرفته است. 
از سوی دیگر جمعی از فرانســوی ها با طراحی مدل های 
مختلف مــوی هجوآمیــز و انتشــار آن در شــبکه های 

 .اجتماعی به تمسخر اوالند پرداختند

حضور پررنگ ایرانی ها در فضای مجازی
بنــا به گفتــه رئیــس مرکــز فنــاوری اطاعات و 
رســانه های دیجیتال، ۵3 درصد مــردم ایران و به 
عبارتی دیگــر 7۲ درصــد جوانان ۱8 تا ۲۹ ســال 
حداقل در یکی از شــبکه اجتماعی عضو هســتند. 
همچنین میانگین روزانه ســاعت حضــور ایرانی ها 
در فضای مجازی ۵ تا ۹ ســاعت اســت در حالی که 

میانگین جهانی، ۱6 ساعت در ماه است.
در این گــزارش اعام شــده، به ترتیــب وبگاه های 
ارائه کننــده خبــر، تبلیغــات، بــازی و نــرم افزار، 
شــبکه های اجتماعــی و محتوای آموزشــی مورد 
اســتقبال ایرانی هاســت که نشــان از ارتقای سواد 

رسانه ای دارد.
ایرانی ها  عــاوه بر اســتفاده از گــوگل و یوتیوب، 
بیشــترین عضویــت را در شــبکه های اجتماعــی 
تخصصی دارنــد، برای مثال بیشــترین عضویت در 
شــبکه اجتماعی لینکدین در منطقه بــه ایرانی ها 

 .اختصاص دارد

دردسرهای خانه هیتلر
دردســرهای »خانه هیتلر« دیکتاتور آلمان، برای دولت 
اتریش همچنان ادامه دارد. ســاکنان شــهر براوناو، واقع 
در شمال غربی اتریش، ســاختمان زردرنگی را که زادگاه 
»آدولف هیتلر« اســت، با وجود آن کــه وی تنها چندماه 
نخست زندگی اش را در آن سپری کرده است، خانه هیتلر 
نام گذاشــته اند. این بنای قدیمی به این دلیل که به یکی 
از پرســتش گاه های طرفداران فاشیســم و نئونازی های 
سراسر جهان تبدیل شــده، به کانونی دردسرآفرین برای 
دولت اتریش بدل شده اســت. دولت اتریش در روزهای 
گذشته طرح توقیف این ساختمان را تصویب و اعالم کرد 

 .که هنوز کاربردی برای آن در نظر نگرفته است
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سری دوم شهرزاد
سری دوم سریال پرطرفدار »شــهرزاد« به تهیه کنندگی 
»ســید محمد امامــی« و کارگردانی »حســن فتحی«، 
در تیرماه مجوز ســاخت گرفت. پیش تر امامی از نگارش 
چهارده قســمت اول ســری دوم توسط حســن فتحی 
و نغمه ثمینی  خبــر داده و طبق برنامه اولیــه قرار بود که 
تصویربرداری این ســریال در تیرماه آغاز شود، اما چندی 
بعد امامی در مصاحبه بــا مهر از به تعویــق افتادن آن تا 
شــهریور به دلیل وســواس های خاص حسن فتحی خبر 
داد. ظاهراً بازیگران اصلی ســریال همان شخصیت هایی 
هستند که در فصل اول حضور داشــتند و بنا به مقتضیات 
داســتان بازیگران جدیدی هم به کار اضافه می شــوند. 
لوکیشــن های جدیدتری نیز به کار اضافه خواهند شد که 

 .بیشتر خارجی هستند

مانتوهای کویین و نگرانی های فرهنگی
مد شــدن مانتوهای جلوباز کویین در ماه گذشــته توجه 
رسانه های داخلی و خارجی و نهادهای فرهنگی را به خود 
جلب کرد. درحالی که تولیدکنندگان این نوع پوشــاک به 
دنبال بازاریابی و کسب درآمد خود هستند،  اما جلوباز بودن 
این مانتوها که برخالف عرف رایج مانتوهای ایرانی است 
در کنار نوشته های انگلیسی پشت لباس، حساسیت برخی 
نهادهای فرهنگــی را برانگیخت. برخی از کارشناســان 
فرهنگی هم خواســتار نظارت بهتر بــر تولیدکنندگان و 

 .توزیع کنندگان داخلی این مدل از مانتو شدند

از »شاهزاده روم« به »فیل شاه«
سازندگان انیمیشن موفق »شاهزاده روم«، پس از اکران 
سودآور این انیمیشن، مدتی است دســت به کار ساخت 
انیمیشــن جدیدی به نام »فیل شاه« شــده اند. تا کنون 
کاراکترها و لوکیشــن های این انیمیشن طراحی شده اند 
و پروانه ســاخت آن هم صادر شــده اســت. طبق گفته 
»هادی محمدیان«، کارگردان انیمیشــن، قرار اســت 
ایـن انیمیشـن در سـی و پنجمین جشنواره فیلـم فجـر 
نمایش داده شــود. در خالصه داســتان »فیل شاه« آمده 
اســت: »در جنگلی در آفریقا، رئیس گله فیل ها صاحب 
فرزندی می شود که همه انتظار دارند جانشین رئیس گله 
باشد، اما برخالف تصور همه، فیل شــاه بسیار دست و پا 
چلفتی است و هیکل گنده اش همیشــه سبب تخریب و 

 »...خرابکاری می شود

اتاق مشاوره سه دین 
پخش برنامه  تلویزیونی »اتاق مشــاوره سه دین« از 
سوی شبکه تلویزیونی رسمی ژاپن، توجه رسانه های 
ایرانی را به خود جلب کــرد. در این برنامه تلویزیونی 
اساتیدی از دین های اسام و مسیحی و آیین بودایی 
حاضر شــدند و به معرفی دین خود پرداختند. شیخ 
»سعید ساتو«، اسام شناس معروف ژاپنی، به عنوان 
اســتاد مســلمان در این برنامه حضور یافت. وی در 
این برنامه ضمــن معرفی دین اســام، چگونگی به 
جای آوردن نمــاز را هم برای بینندگان این شــبکه 

 .تلویزیونی اجرا کرد

نه یعنی نه! قانون جدید جرایم جنسی در آلمان
در هفته های گذشــته، قانون جدید جرایم جنســی آلمان 
توسط مجلس فدرال این کشــور به تصویب رسید. طبق 
این قانون از این پــس، هر تماس جنســی که به خالف 
تمایل کســی انجام گیرد، ولو با مقاومت هم همراه نبوده 
باشد، تجاوز شــمرده می شود. گفته می شــود مبنای این 
قانون یک جمله اســت: »نه یعنی نه«. به نظر می رســد 
این قانون در واکنش به افزایش تجاوزات و خشونت های 

 .جنسی در آلمان به تصویب رسیده است



اندیشه

 روز جهانی مسجد
سی ام مرداد یادآور یکی از داشته های بزرگترین دین الهی اســت، روز جهانی مسجد که به پیشنهاد 
 جمهوری اســامی ایران در ســی امین نشســت ســازمان کنفرانس اســامی به تصویب رسید.

 سی ام مرداد ســال 1348 مسجداالقصی به دست صهیونیســت ها به آتش کشیده شد، سال ها بعد 
و به همین مناســبت به پیشــنهاد جمهوری اســامی ایران و تصویب اعضای ســازمان کنفرانس 
 اســامی در ســی امین نشســت این ســازمان، این روز به نام روز جهانی مســجد نامگذاری شد.

مکانی که از زمان تولد اســام مهمترین جایگاه برای تمامی عرصه های مذهبی، اعتقادی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی جهادی بوده و نقش مهمی نیز در شکل گیری انقاب اسامی ایران داشته است.

 مسجد
نماد  جامعه  اسالمی 

مسجد، خاستگاه جنبش های اسالمی
 عمران معنوی مساجد

مشارکت پذیری مطلوب جوانان
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مقاله

اگرچه ســران حکومت اموی و عباســی با هدف 
جدایی دین از سیاست کوشــیدند تا مساجد را 
از آگاهی ،  دانش،  قوه تحلیل و فهم سیاســی دور 
کنند اما همواره مسلمانان در برهه های مختلف 
تاریخ، جنبش هــای آزادی خواهانه و حق طلبانه 

خود را از این مکان مقدس آغاز کرده اند. 
در دوران صدر اسام نیز مسجد، تنها مکانی برای 
نماز جماعــت و عبادت خاصه مســلمانان نبود،  
بلکه افزون بر آن، هــم دارالعلم بود و هم دارالفکر؛ 
هم دارالسیاسه بود و هم دارالذکر. در واقع مسجد 
از یک سو محل اجتماع معنوی مردم برای ارتباط 

با پروردگار بود و از سوی دیگر با رویکردی الهی، 
زمینه ارتقای علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
مردم را فراهم می کرد. چــه این که هر عملی که 
همراه با نیت الهی از بنده صادر شــود، عبادت به 
حســاب می آید. بنابراین تمامــی فعالیت های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که با رویکرد الهی 
و دینی انجام گیرد، عبادتی پســندیده است که 

مسجد می تواند جایگاهی شایسته برای آن باشد.

جنبش های مردمی
بررســی اکثر قریب به اتفاق تحوالت سیاسی و 
حرکت های اجتماعی در گذشته و دوران معاصر، 
نشــان می دهد تمامی جنبش ها و حرکت های 
مردمی که با هدف ایجاد اصاح و یا دگرگونی در 
ساختار نظام های حاکم شــکل می گیرد، دارای 

محلی ویژه به عنوان خاستگاه و پایگاه بوده است. 
به عنوان نمونه خاســتگاه و مقــر انقاب کبیر 
فرانســه که در ســال 1789 میــادی به وقوع 
پیوست، »زندان باستیل« در شــهر پاریس بود. 
در انقاب اکتبــر 1917 میادی روســیه نیز، 
محیط هــای کارگــری، کارخانجــات و جوامع 
دهقانی نقش زمینه ســازی و گسترش جنبش 

مارکسیستی را برعهده داشته اند.
در میان مسلمانان هم مســاجد به عنوان مراکز 
شــکل گیری جنبش ها و حرکت های مردمی در 
مبارزه علیه ظلم و ستم به ویژه در دوران معاصر، 

نقش تعیین کننده ای داشته اند. 

مسجد، خاستگاه جنبش های اسالمی
تاریخ صدر اســام نشــان می دهد که خاستگاه 

مسجد، خاستگاه جنبش های اسالمی
سید حسین میرخلیلی 

پژوهشگر
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انقاب بزرگ پیامبر اســام)ص( مسجد الحرام 
بوده اســت. پیامبر خدا از ظرفیــت بزرگ حج و 
حضور چشــم گیر مردم در این مــکان مقدس 
بهترین استفاده را برای انتقال حقایق آسمانی به 
مردم کرده اند. پس از آن نیز قــرآن، بزرگ ترین 
فتح و پیرزی اســام و مســلمانان را فتح مکه و 
پاک سازی خانه خدا از شرک و بت پرستی معرفی 

کرده است.
پس از هجرت، مســجد النبی در دوران مبارزاتی 
پیامبر اکرم)ص(، مرکزی برای قیام و جهاد علیه 

کفار بوده است.
پــس از پیامبر نیــز به طــور معمــول تمامی 
جنبش های گوناگون دینی از همین نهاد مقدس 
آغاز شده است. قیام بی بدیل امام حسین )ع( در 
کوفه، توســط مســلم بن عقیل در مسجد کوفه 
شــکل گرفت. قیام توابین، قیام مختار، زیدیه و 
دیگر قیام ها و جنبش های بزرگ اسامی معموالً 

از دل مسجد شروع شده است.

جنبش های اسالمی معاصر
در تاریــخ ایران و ســایر کشــورهای اســامی 
نمونه های فراوانی از نقش مساجد در حرکت های 
انقابی ثبت شده است. تاریخ معاصر جهان اسام 
نیز گویای نقش آفرینی مســاجد در جنبش های 
اسامی است. فارغ از این که این جنبش ها به کجا 
منتهی شده و چه نتیجه ای داشته است، می توان 
به دو حرکت قابل توجه در دنیای معاصر اشــاره 

کرد.
به عنوان نمونه مســجد، یکی از اساســی ترین 
ابزارهــای تبلیغات سیاســی حرکــت »اخوان 
المســلمین« در مصر بود. پس از کشــته شدن 
حسن البّناء، رهبر و مرشد عام اخوان المسلمین، 
در نتیجه سختگیری های زیاد و سنگ اندازی های 
حکومــت مرکــزی مصــر، مرکــز اجتمــاع 
اخوان المســلمین جایی جز مسجد نبود. یکی از 
این مساجد، مســجد جامع قاهره بود که اخوان 
قاهره، برای برپایی نمــاز جمعه در آن جا گرد هم 
می آمدند. آن ها از امکانات مسجد برای تبلیغات 
و اشاعه افکار خود استفاده می کردند. حسن البّناء 
در اولین مقاله خود در مجله »الشبان الحسین«، 
در نوامبر 1925 م اعام کرد: »مسجد از مهم ترین 
وســایل تعلیم و تربیت و تعلّم و نیز تهذیب نفس 

است.«1
انقاب الجزایر در شمال آفریقا هم نمونه دیگری 
از ارتباط جنبش های دینی با مسجد است. مقام 
معظم رهبری که در مورد انقاب الجزایر، مطالعه 
داشته و از این کشــور بازدید کرده و از نزدیک از 

وضعیت این جنبش اطاع یافته اســت، در مورد 
نقش مســجد در انقاب مــردم الجزایــر بیان 

می کنند:
»مســجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور 
عزیز اســامی ما، بلکه در نقــاط مختلف عالم و 
در طول تاریخ، منشــأ آثار بــزرگ و نهضت ها و 
حرکت های اســامی بزرگی شــده است. مثًا 
قیام مردم کشورهای شــمال آفریقا که مسلمان 
هســتندـ  مثــل الجزایــر و دیگر کشــورهایی 
که ســال ها در زیر ســلطه ی نظامی اســتعمار 
فرانســوی ها بودندـ  از مساجد شــروع شد، که 
به پیروزی هم رســید و کشــورها استقال پیدا 
کردند. انقاب در این کشورها هم، آن روزی رو به 
شکست رفت و دوباره ملّت ها استقال خودشان را 
از دست دادند که رابطه   خود را با مساجد و با دین 

و ایماِن مساجد قطع کردند.«2
ایشان در جای دیگری می فرماید:

»انقاب الجزایر، انقاب مساجد، انقاب اسامی 
و انقاب علمــای دین بود؛ انقاب، از مســاجد، 
از مدارس دینــی و از حوزه های علمیه شــروع 
شــدـ  مثل انقاب خود ماـ  لیکن حتی یک روز، 
حکومت دینی در الجزایر به وجود نیامد! از همان 
اول، فرانسوی ها توانســتند هم فرهنگ و آداب 
خودشان، هم بی اعتقادی به دین را در الجزایرـکه 
تحت نفوذشــان بود و داشــت از استعمارشان 

خاص می شدـ  نفوذ بدهند!«3

مساجد، زمینه ساز شکل گیری انقالب اسالمی
نمی توان تأثیر مســاجد در شکل گیری نهضت 
مردم ایران و پیروزی انقاب اسامی را انکار کرد. 
بی شک مساجد بودند که زمینه ساز این حرکت 
بزرگ مردمی شــدند و در نهایت نقشی اساسی 
در تعمیق و تثبیت تحوالت انقــاب ایفا کردند. 
بنابراین هیچ کــس نمی تواند این پیــروزی را 

مدیون سازمانی به نام مسجد نداند. 
مسجد نه تنها در شــکل دهی مبارزه علیه ظلم و 
استبداد نظام شاهنشــاهی نقش مهمی داشته 
اســت، بلکه می توان به جایگاه مؤثر آن در دوران 
دفاع مقدس و پس از آن در مواجهــه و مبارزه با 

هجمه فرهنگی غرب اشاره کرد.
در طول هشــت ســال دفــاع مقــدس، پایگاه 
منشعب مســاجد بود که از یک سو محل بسیج 
نیروی انســانی جنگ تحمیلی بود و از ســوی 
دیگر ستاد پشتیبانی جبهه ها محسوب می شد. 
مشــارکت های مردمی برای پشــتیبانی مالی و 
تأمین بعضــی از اقام مورد نیــاز رزمندگان در 
پایگاه مســاجد شــکل می گرفت. عاوه بر آن،  

1. شریف پور، رضا، مسجد و انقاب اسامی ،ص 83
2. بیانات در جمع مردم قم، سال 1375

3. بیانات در دیدار شرکت کنندگان همایش آسیب 
شناسی انقاب 1377/12/15

پشتیبانی معنوی رزمندگان، و تأثیر مهمی که در 
ایجاد آرامش اجتماعی داشــت، مساجد را محور 
ساماندهی بسیج و اتحاد مردم در دفاع یکپارچه 

از کشور ساخته بود.
پــس از دوران جنگ نیــز، مســاجد متکثر در 
جای جای کشور، شــاید تنها پایگاه جدی مقابله 
با هجوم همه جانبه فرهنگ غــرب و به تعبیری 
شــبیخون فرهنگی، به حســاب بیاید. مساجد 
به عنوان مرکــز فرماندهی در قــرارگاه دینی و 
فرهنگی انقاب اســامی در عرصه های مختلف 
دفاع و صیانت از اســام ناب محمــدی)ص( و 
فرهنگ و اعتقادات دینی مردمان این مرزو بوم، 

ظرفیت و ساختاری بی بدیل دارند.

نقش  تعیین کننده مسجد در
 تقویت جایگاه جریان های اسالمی

انقاب اسامی و جنبش های اسامی در دوران 
کنونی، بیش از گذشــته به ســاختار اجتماعی 
نهاد مسجد در جوامع وابسته است و اگر ماهیت 
اجتماعی و ســاختار منحصربه فرد آن را نادیده 
بگیریم و بــر جنبه های ظاهری یــا کارکردهای 
حداقلــی متمرکز شــویم، زنگ خطــری برای 
تضعیف موقعیت جریان هــای انقابی حاکم در 
معادالت سیاســی و فرهنگی آینده اســت. نگاه 
حداقلی و ظاهری به نهاد مسجد، یکی از خطاهای 
استراتژیک در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها 
خواهد بود که ممکن است از ســوی بدخواهان 
انقاب و نهضت اســامی طراحــی و پیگیری 
شود. همان گونه که در گذشــته هم اثبات شده، 
ساختار اجتماعی مســجد و ظرفیت های آن در 
ایجاد انسجام و اتحاد تا پایین ترین سطوح جامعه 
بی بدیل و غیرقابل جایگزین است. از این رو نهاد 
مسجد، یکی از امتیازات جوامع اسامی است که 
در شرایط کنونی می تواند به راحتی معادله را در 
مناسبات سیاسی و فرهنگی به نفع جریان های 

انقابی و اسامی تغییر دهد.
بی شــک حفظ و نگهبانی از جایگاه انقاب های 
اســامی و تثبیت موقعیت جریان های اسامی، 
سخت تر و دشــوارتر از شــکل گیری و راه اندازی 
آن اســت و شــاید بتوان گفت اگر در این زمینه 
نقش آفرینی مســاجد نادیده گرفته شــود، باید 

 .نگران وضعیت آینده باشیم

مسجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسامی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم 
و در طول تاریخ، منشأ آثار بزرگ و نهضت ها و حرکت های اسامی بزرگی شده است. مثًا 
قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستندـ  مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که 

سال ها در زیر سلطه ی نظامی استعمار فرانسوی ها بودندـ  از مساجد شروع شد

نمی توان تأثیر 
مساجد در 
شکل گیری 
نهضت 
مردم ایران 
و پیروزی 
انقالب 
اسالمی را 
انکار کرد. بی 
شک مساجد 
بودند که 
زمینه ساز این 
حرکت بزرگ 
مردمی شدند 
و در نهایت 
نقشی اساسی 
در تعمیق 
و تثبیت 
تحوالت 
انقالب ایفا 
کردند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  12   |       مرداد 1395    34

مسجد طراز اسالمی در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین احمد صادقی 

عمران معنوی مساجد
مسجد طراز اسالمی عنوانی است که نخستین بار مقام معظم رهبری در پیامی که به نوزدهمین اجالس سراسری نماز دادند، خواستار 
رسیدن به چنین مسجدی شده اند. منظور از مسجد طراز اسالمی، رسیدن به مسجدی بر اساس قاعده و روش صدر اسالم است. در 
بخشی از پیام ایشان آمده است: »پدید آوردن هویتی به نام مسجد، نخست در قبا و سپس در مدینه، در شمار زیباترین و پرمغزترین 
ابتکارهای اسالم در آغاز تشکیل جامعه اسالمی است. خانه  خدا و خانه  مردم؛ خلوت اُنس با خدا و جلوت حشر با مردم، کانون ذکر 
و معراج معنوی و عرصه  علم و جهاد و تدبیر دنیوی؛ جایگاه عبادت و پایگاه سیاست، دوگانه های به هم پیوسته ای است که تصویر 
مسجد اسالمی و فاصله  آن با عبادتگاه های رایج ادیان دیگر را نمایان می سازد. در مسجد اسالمی، شور و بهجت عبادت خالص، با 
نشاط زندگی پاک و خردمندانه، در هم می آمیزد و فرد و جامعه را به طراز اسالمی آن نزدیک می کند. مسجد، مظهر آمیختگی دنیا 
و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه  مکتب اسالم است.« با توجه به اهمیت این مطلب، برای روشن شدن ابعاد 
مختلف آن، با حجت  االسالم والمسلمین احمد صادقی پژوهشگر ستاد عالی کانون های مساجد کشور، گفتگو کردیم. ایشان کتابی با 

عنوان »ستارگان زمین، توصیفی از مسجد طراز اسالمی« نیز تألیف کرده اند که به زودی منتشر می شود.

گفتگو
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 با توجه به اهتمــام مقام معظم رهبری به 
مسئله مسجد طراز؛ در ابتدا تعریف خود 

را از مسجد طراز بفرمایید؟
اگر بخواهیــم واژه ای را بفهمیــم، باید ببینیم 
می توانیم معادل و متــرادف آن را پیدا کنیم یا 
خیر. لفظ طراز در اصل، کلمه فارسی است که به 
زبان عربی رفته و معرب شده است. بهترین واژه 
که می توانیم به جای طراز بگذاریم، واژه برازنده 
است. یعنی وقتی می گوییم مسجد طراز یعنی 
مســجد برازنده. وقتی می گوییم مسجد طراز 
اسامی یعنی مسجدی که برازنده اسام است. 
حاال این مسجد چه زمانی به برازندگی می رسد؟ 
زمانی که چهار رکن امامت، مأمومیت، فعالیت 
و مکانت را داشته باشــد. که امامت یعنی امام 
جماعت مســجد، مأمومیت یعنی نمازگزاران، 
فعالیت یعنــی تمامی کارهایی که در مســجد 
می توان انجام داد یا توصیه شده است و مکانت 

یعنــی ســاختمان مســجد. 
تمامی این ها بایــد در جایگاه 
خودش قرار بگیــرد؛ یعنی به 
تعبیری زمانی مسجد به طراز 
اسامی می رســد که امامتش 
به طراز اسامی رسیده باشد و 
همین طور مأمومیت و فعالیت 
و مکانتــش به طراز اســامی 
رسیده باشــد. اما عرصه هایی 
که این چهار رکــن باید در آن 
عرصه ها رشــد کند؛ مثًا امام 
جماعت چــه زمانی بــه طراز 
می رسد؛ زمانی که در این چهار 
عرصــه فعالیت عالی داشــته 

باشــد؛ این چهار عرصه عبارتنــد از: فکر، علم، 
زندگی و معنویت. بنابراین امام جماعت هم برای 
فکر مأمومش، هم برای علمش و هم برای زندگی 
و معنویتش برنامه دارد. مأمومین هم همین طور 
باید در عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت اقدام 

کنند.
این ارکان و محورهای هشــت گانه، یک جدول 
عمودی و افقی اســت که عمــودی آن، ارکان 
چهارگانه امامت، مأمومیــت، فعالیت و مکانت 
است و افقی آن، عرصه های چهارگانه فکر، علم، 
زندگی و معنویت. این مسجد یک بُعد هم دارد. 
اگر این ها را ضرب بکنیــم، یک جدول ماتریس 
در می آید: امامــت: امامت فکر، فکر امامت؛ علم 
امامت، امامت علمی؛ زندگی امام، امام زندگی؛ 

معنویت امام، امــام معنــوی و همین طور در 
یکدیگر ضرب می شود. اما این جدول که چهار 
در چهار است، سکوالر بار می آورد و یک چیزی 
کم دارد که اسامی شــود و یک بُعد کم دارد و 
اصطاحاً یک ســاحت کم دارد که ما اسم آن را 
دنیا و آخرت می گذاریم. اگــر این دنیا و آخرت 
را بگذاریم، در این صورت مســجد ما با مسجد 
وهابیت، مســجد ترکیه و کشورهای دیگر فرق 
می کند؛ چرا که آن ها امامت را می بینند و علم، 
فکر، معنویت و زندگیش را نیــز می بینند، اما 
ممکن است معنویتش سکوالر باشد، معنویت 
دنیاگرا و آخرت گرای صرف باشد. ما این بُعد را 
توأمان داریم و می خواهیم. یعنی امام مســجد، 
باید فکر امامت داشــته باشــد، امامت فکری 
هم بکند، هم در دنیا و هــم در آخرت، و هم بعد 
دنیوی داشته باشد و هم بعد اخروی. بنابراین این 
بعد، جدول ما را سه بعدی می کند و ما را به خدا 

وصل می کند؛ به صورت توأمــان دنیا و آخرت. 
این که مقام معظم رهبری فرمودند مسجد مظهر 

آمیختگی دنیا و آخرت است.
 برای روشن شــدن موضــوع یک مثال 

می زنید؟
مثًا فعالیتی مورد تأیید است که هم بُعد دنیوی 
در آن لحاظ شــود و هم بعد اخروی و قطعاً در 
یکی از عرصه های فکر، علم، زندگی یا معنویت 
باشد. مثًا ورزش می شود در مسجد انجام شود؛ 
ورزش در رکن مکانت است و در عرصه زندگی 
است، حال آیا می تواند آمیختگی دنیا و آخرت را 
داشته باشد؟ پاسخ خیر است. بنابراین مراجع ما 
فتوا می دهند که در مسجد امکان ورزش نیست. 
بنابراین موسیقی، خرید و فروش، شعر خواندن 

و هر فعالیت دیگر که آمیختگی دنیا و آخرت را 
نداشته باشد، امکان انجام آن در مسجد نیست و 
در صورتی که بر اساس آن جدول، ساحت دنیوی 
و اخروی را ایجاد نکند، نمی تواند در مسجد انجام 
شــود. مثًا آیا مأموم می توانــد مدیریت کند؟ 
می گوییم خیر، تا زمانی که امام جماعت هست 
مدیریت به دست ایشان باید باشد. این مسئله  از 
مشکاتی است که در مساجد ما دیده می شود. 
در حالی که در ذات امام جماعت اســت و در این 

صورت است که به طراز می رسد.
 پس با توجه به ایــن توضیحات می توان 
گفت، مســجدی به طراز رسیده که همه 
ارکان و عرصه هــا را در دو بعــد دنیوی و 

اخروی داشته باشد؟
بله، جامع تریــن نظریه که بنــده نزدیک به دو 
سال بر روی آن کار پژوهشــی انجام داده ام و به 
آن رسیده ام این است که زمانی مسجد به طراز 
اسامی می رســد که تمامی 
ارکان چهارگانــه مذکور در 
چهــار عرصه در بُعــد دنیا و 
آخرت توأمان باشند. بنابراین 
اگر امام جماعــت در زمینه 
فکری فعالیت نداشته باشد، 
برازنــده و در طراز نیســت. 
مثًا امام جماعتی که علم و 
فکر خوبی داشته باشد اما از 
ظاهر خوبی برخوردار نباشد، 
نمی تواند مســجد را به طراز 
برساند. البته اگر یکی از این 
ارکان و یا عرصه ها را نداشته 
باشد، مسجد هســت اما آباد 

نیست.
بنابراین اگر هر کدام از این چهار رکن را از مسجد 
بگیری، ماهیتش را از دست  می هد و نمی توانید 
رکن را  بردارید و این غیر از شاخصه و مؤلفه است 
که می توان آن را برداشــت و می شود گذاشت و 
تأکید بنده بر همین تعابیر ارکان، عرصه ها و بُعد 
اســت؛ این قضیه حالت پازل دارد که باید تمام 

ارکان آن در کنار هم باشد.
 خب سؤالی که در این جا پیش می آید این 
است که در این صورت، تکلیف این مساجد 

که طراز نیستند، چه می شود؟ 
ما ســه نوع مسجد داریم؛ 1. مســجد طراز یا به 
تعبیر قرآن کریم آباد و عمران که به قول حضرت 
امام توقع هست این مساجد مانند مساجد صدر 

 امام جماعت 
هم برای فکر 
مأمومش، 
هم برای 
علمش و هم 
برای زندگی 
و معنویتش 
برنامه
 دارد

زمانی مســجد به طراز اسامی می رســد که امامتش به طراز 
اســامی رســیده باشــد و همین طور مأمومیت و فعالیت و 

مکانتش به طراز اسامی رسیده باشد
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اسام شــود که مرکز حکومت و اداره جامعه در 
زمان پیامبر)ص( بود. 2. مســجد خراب که به 
تعبیر روایات، این مســجد، ویژگی های خوبی 
دارد، اما کم و کاستی هایی هم دارد که قابل احیاء 
است و می شــود آبادش کرد، مثًا مسجدی که 
همه چیز دارد، اما کســی در آن نماز نمی خواند، 
یا امام جماعتش ضعیف است یا فعالیتی ندارد، 
اصطاحاً مسجد خراب است که باید طراز شود. 
3. مســجد ضرار به تعبیر قرآن کریم؛ مسجدی 
که به جامعه اسامی ضرر می رساند، مسجدی 
که بانیان آن برای ضرر رســاندن به مردم آن را 
ساختند، یا امام جماعت آن که می خواهد پیکره 
جامعه اســامی را از بین ببرد، یا کسانی در آن 
فعالیت می کنند که برنامه دارند برای ضربه زدن 
به جامعه اسامی که این مسجد قطعاً باید خراب 
شــود؛ حاال این تخریب گاهي حکــم حداقلی 
دارد که خداونــد می فرماید:» التقــم فیه ابدا« 
یعنی اصًا کسی حق ندارد در آن حضور داشته 
باشد، چه برسد به این که نماز بخواند و یک حکم 
حداکثری نیز داریم که به تشخیص حاکم شرع 
اســت، در این صورت حکم حداکثری می گوید 
می توان تخریب کرد و آتش زد، مانند مســجد 
ضرار و البته این به تشــخیص ولی فقیه و حاکم 
است. حکم حداقلی غیر قابل انکار است و حتماً 
باید انجام شود و همیشه ســر جایش است، اما 
حکم حداکثری می تواند انجام نشــود و فقط به 

تشخیص حاکم شرع است.
بنابراین ما نمی گوییم مسجدی که خراب است 
و طراز نیست، حذف شود؛ بلکه باید احیاء شود 

و به تعبیر قرآن عمران معنوی ایجاد کرد. البته 
در برخی جاها نه تنها نمی شود آن را احیاء کرد 
بلکه بایــد آن را تخریب کرد و آن زمانی اســت 
که یکی از آن ارکان چهارگانــه دقیقاً در جهت 
مخالف اسام باشــد. مثًا امام جماعت منافق 
باشــد، مأمومین منافق باشــند، فعالیت برای 
تحقق اهداف فرقه های ضاله باشد، یا ساخت آن 
معماری اسامی نداشته باشد و شیطانی باشد 
که بیان شد مسجد ضرار اســت، چون »اُّسس 

علی التقوا« نیست. 
 با توجه به تعبیر جنابعالی از مسجد طراز 
که مشتمل بر ارکان و عرصه های چهارگانه 
در دو ســاحت دنیوی و اخروی اســت، 
مســاجد ما چه فاصله ای با مسجد طراز 

اسالمی دارد؟
مقام معظم رهبــری تعبیر زیبایــی در همین 
پیام اجاس دارند: » امروز در میان مســاجد ما 
کم نیستند آن هایی که می توانند نمایی از این 
تصویر زیبا و شــوق انگیز را به نمایش درآورند« 
و ما را به این طراز می رســانند. ما برای پاسخ به 
این ســؤال باید گونه های مســجد را نیز بیان 
کنیم، وقتی می گوییم مســجد طراز اسامی، 
بر اساس گونه ها می شود تعریف کرد: مثًا یک 
مسجد جامع داریم، مسجد محله داریم، مسجد 
شخصی داریم، مســجد مقبره، و... بنده یازده 
گونه مسجد را بر اساس روایات و تاریخ استخراج 
کرده ام و تأکید می کنم یازده »گونه« نه »نوع« 
که سه گانه بود و در سؤال قبلی بیان شد. در این 
صورت چون تعریف مسجد جامع با مسجد محله 

فرق می کند، می توان گفت اگرچه مساجد طراز 
خوبی داریم، اما بر اساس برآوردها و تحقیقات 
میدانی، متأسفانه با حداقل ها نیز فاصله داریم. 
به صورت کلی، از هفتاد هزار مســجدی که در 
کشور داریمـ  و همین آمار نیز متأسفانه دقیق 

نیستـ   تعداد کمی طراز هستند.
متأسفانه ما در این زمینه پژوهش بسیار کمی 
انجام داده ایم و هنوز در زمینه معرفتی، اجرایی 
و تربیت نیروی انسانی عقب هستیم. مثًا االن 
برای هتل داری، تمام بخش هــای آن آموزش 
می بینند، اما در ارتباط با خادم مسجد، هیئت 
امناء، امام جماعــت و... برنامه ریزی نکرده ایم. 
البته بنــده در کتابم، این مــوارد را به تفصیل 

تبیین کرده ام.
 به عنوان ســؤال پایانی، چه راهکارهایی 
برای رسیدن به مســاجد طراز پیشنهاد 

می کنید؟
مهم تریــن و اولویت دارترین کار این اســت که 
روحانیت و حوزه های علمیــه باید در خصوص 
تربیت امام جماعت، اهتمــام و فعالیت ویژه ای 
داشــته باشــند. بنده معتقدم اگر امام جماعت 
خوب و طراز داشته باشــیم، می توانیم مسجد را 
به طراز برســانیم. باالرفتن بقیه ارکان به سمت 
طراز، وابســتگی جدی به امام جماعت دارد. ما 
اگر یک پزشک حاذق داشته باشیم، خود به خود 
مراجعات زیاد می شود، مطبش تبدیل به درمانگاه 
می شــود، تبدیل به بیمارستان می شــود و... ما 
اگر تمام تاش مان را بــرای تربیت امام جماعت 
بگذاریم، یقیناً شاهد مساجد طراز بسیار زیادی 
خواهیم بــود و تأکید می کنم غیــر از حوزه های 
علمیه، ارکان دیگری ورود نداشــته باشد و صرفاً 
حمایتی باشد و در نهایت این که باید ارکان دیگر 

 .نیز تقویت شوند

اگر امام 
جماعت 
خوب و طراز 
داشته باشیم، 
می توانیم 
مسجد را به 
طراز برسانیم
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مسجد، اگر چه مکانی برای عبادت است، اما گویا زیربنای آن به 
گونه ای طراحی شده که رشد فردی تنها در سایه ارتقاي جمعی 

سامان می پذیرد.
از پایگاه های ارزشمند برای  از این رو مساجد را می توان یکی   
در  جوانان  هدفمند  مشارکت های  مدیریت  و  ساماندهی  جذب، 
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر شمرد. نهاد مسجد به 
عنوان مهم ترین پایگاه اجتماعی جامعه اسالمی  از ظرفیت باالیی 
در زمینه مشارکت پذیری مطلوب جوانان، که حضور داوطلبانه شان 
در سازمان جوانان جمعیت هالل احمر یکی از نمودهای ارزشمند 
و تاثیرگذار مشارکت اجتماعی و فرهنگی است، برخوردار است. 

در این مقاله به تبیین ابعاد و ظرفیت های 
همچنین  پرداخت.  خواهیم  اشاره  مورد 
است  گونه ای  به  مسجد  تربیتی  ساختار 
افراد،  اجتماعی  مشارکت  و  حضور  که 
رشد  مرحله  در  که  جوانان  خصوص  به 
جامعه  که  آن گونه  را  هستند  شخصیتی 

مطلوب اسالمی نیاز دارد، شکل می دهد.

زیرساخت اجتماعی عبادت
عبادت، به عنوان رابطه انسان با پروردگار یک 
بعد فردی و شــخصی دارد. اما وقتی خداوند 
برای این ارتباط صمیمــی، جایگاهی ویژه به 

نام مسجد طراحی می کند، ســاختاری اجتماعی به آن می بخشد و ساز 
و کار جمعی برای آن در نظر می گیرد، باید در نظر داشت که عبادت در 
این ساختار پیشرفته و چندمنظوره، از چنان ارزشی برخوردار است که 

دیگر قابل مقایسه با گونه فردی آن نیست. امام رضا)ع( می فرماید:
»َفْضلُ  الَْجَماَعِة َعلَی الَْفــْرِد ُکلُّ َرْکَعٍة بَِألَْفْي َرْکَعــٍة.« )تحف العقول، 

ص 417(
»برتری و فضیلت هر رکعت از نماز جماعت برابر با دو هزار رکعت از نماز 

ُفرادا است.« 
گویا که امــام )ع(، از یک واقعیــت بزرگ پرده برداری کــرده و در کنار 
پاداش بزرگ نماز جماعت، اشاره به حقیقتي شگفت انگیز، یعنی نیروی 
اثرگذار و نهفته آن داشــته است. در ســاختار نماز جماعت از یک سو و 

سازمان مسجد از سوی دیگر،  چنان ظرفیتی وجود دارد که بهره برداری 
تمام عیار از آن را الزم و ضروری می کند. 

رشد اجتماعی جوان در چارچوب ساختاری مسجد
نهال تازه و نورس، نیازمند زمینی حاصلخیز و بســتری آماده برای رشد 
و تعالی است. جوان و نوجوان مســلمان نیز برای رشد و پرورش، بستری 
شایسته و آماده می طلبد که هم تعالی بخش ظرفیت های او باشد و هم از 

آفات احتمالی، فاصله ای قابل توجه داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، خداوند این بستر را در ساختاری به نام مسجد 
تدارک دیده و در حقیقت مسجد، یک محیط تربیتی پیشرفته و سرایی 

آموزش محور برای حضور در اجتماع مسلمین است.
برخی از ظرفیت های اجتماعی نهاد مسجد عبارتند از:

1. وحدت و یکپارچگی
یکی از مهم ترین رمــوز موفقیت هر جامعه ای، 
وحــدت و یکپارچگی افراد جامعــه با یکدیگر 
اســت. اما از آن جا کــه گذشــتن از تمایات 
شخصی با هدف رســیدن به اهداف اجتماعی، 
نیازمند عقلی رشد یافته است، تحقق آن امری 
پیچیده و نیازمند برنامه ریــزی و فراهم کردن 

شرایط آن است.
باید دانست که دســتیابی هر اجتماعی به این 
درجه از رشد و پیشرفت، بدون فرهنگ سازی، 
آن هم از سنین کودکی و نوجوانی امکان پذیر 
نخواهد بود. امــا در میان نهادهــای گوناگون 
اجتماعی، مسجد، بهترین کارگاه برای تمرین 

و ممارست جوانان در دستیابی به اتحاد و همدلی است. 
صفوف جماعت، همه مــردم را با افکار، عقاید و ســایق گوناگون، کنار 
یکدیگر جمع می کند و از آن ها یک اجتماع یکپارچه می سازد. حتی نگاه 

کردن به این منظره یکپارچه می تواند در روحیه جوان تاثیرگذار باشد. 
رســول خدا )ص( به نمازگزاران مســجدی می آموزد که: »یَا أَیَُّها النَّاُس 
أَقِیُموا ُصُفوَفُکْم َو اْمَســُحوا بَِمَناِکِبُکْم لَِئاَّ یَُکوَن فِیُکْم َخلٌَل َو اَل تَُخالُِفوا 

ُ بَْیَن ُقُلوبُِکْم.« )المحاسن، ج  1، ص80( َفُیَخالَِف اللَّ
»ای مردم، صف ها را منظم کنید و دوش به دوش بایســتید تا فاصله ای 
میان شــما پدید نیاید. در صف ها متفرق نباشید، تا خداوند دل های شما 

را متفرق نسازد.«
2. انسجام و اقتدار سیاسی و اجتماعی

سید مصطفی بهشتی
استاد حوزه علمیه و دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم

بررسی ظرفیت های اجتماعی حضور جوانان در مسجد

مشارکت پذیری مطلوب جوانان

تحلیل
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امیرمؤمنــان علی)ع(، قدرت الهــی را در بازوان توانمنــد جمع و گروه 
ِ َمَع الَْجَماَعِة َو إِیَّاُکــمْ َو الُْفْرَقة.« )نهج  دانســته و می فرماید: »َفإِنَّ یََد اللَّ

الباغه، خطبه 127(
به همین جهت است که مسجد، نماد انســجام و اقتدار مسلمین و نماز 
جماعت، مظهر تمام عیار آن است. جوان مســجدی می داند که صفوف 
متراکم و یکپارچه نمازگزاران، تفرقه را مي زداید و ترس در دل دشمنان 
مي افکند. منافقان را مأیوس مي ســازد و خار چشــم بدخواهان است. 

پیامبر خدا )ص( می فرماید:
ْیَطاُن.«  وا بَْیَن ُصُفوفُِکْم َو َحاُذوا بَْیَن َمَناِکِبُکْم اَل یَْسَتْحِوْذ َعلَْیُکُم الشَّ »َسوُّ

)تهذیب األحکام، ج  3، ص 283(
»صف هایتان را منظم کنید و دوش به دوش هم بایســتید تا شیطان بر 

شما مسلط نگردد.«
3. همدلی، برادری و محبت 

مسجد، محل اجتماع مسلمین و مکان دید و بازدید روزانه مؤمنان است. 
رفت و آمد پیوسته به مسجد، روابط اجتماعی مؤمنان را بیشتر و همدلی 
و اخوت را میان آن ها افزون می ســازد. این صفــا، صمیمیت و همدلی 
سبب می شود تا جوان مسجدی از مشــکات و نیازهای مردم پیرامون 
خودش، آگاه باشــد و یاد بگیرد که نباید به راحتــی از کنار آن بگذرد و 

چاره ای برای آن نیندیشد.
4. مدارا

یکی از مهم ترین آموزه های اخاقیـ  اجتماعی اســام، مدارا و تحمل 
دیگر شهروندان جامعه اســت. مدارا،  از تنش های بی حاصل اجتماعی 

می کاهد و همدلی و یکپارچگی را تقویت می کند. 
مســجد و نماز جماعت، بهترین تمریــن برای مدارا با یکدیگر اســت. 
جوانان مؤمن مســجدی، باید بیاموزند که خود را با روحیه و شــرایط 
دیگران هماهنگ ســازند و با ماطفت و مدارا در کنــار مردم به عبادت 

پروردگارشــان بپردازند. پیامبر خدا )ص( می فرماید: »أَْخَیاُرُکْم أَلَْیُنُکْم 
َاِة.« )الجعفریات، ص 35( َمَناِکَب فِي الصَّ

»بهترین شما، مهربان ترین کتف ها در نماز )جماعت( است.« 
5. نظم اجتماعی

شــاکله یک نظام اجتماعی، با انضباط و هماهنگی ســامان می پذیرد و 
بدون آن، اجتماع بی معنا و از هم گسسته خواهد بود.  مسجد، تبلور یک 
نظم اجتماعی کامل اســت. نوبت های منظم و پی در پی نماز جماعت، 
صف های یک دســت و مرتب، اعمال، حرکات، اذکار و اورادی که توسط 
همه نمازگزاران به صورت هماهنگ انجام می شــود، حاکی از یک نظم 

ساختاری و تربیت کننده است.
این برنامه و ساختار منظم به جوان مســجدی نشان می دهد که هر چه 
نظم در جامعه بیشــتر باشــد، پیشــرفت، اقتدار و جمال جامعه افزون 
خواهد شد. رسول خدا)ص( در مورد ارزش صفوف یکپارچه مسلمانان، 
ا الَْجَماَعُة َفإِنَّ ُصُفــوَف أُمَِّتي فِي األْْرِض َکُصُفوفِ  الَْمَائَِکِة  می فرماید: »أَمَّ

َماِء.« )الخصال، ج 2، ص 355( فِي السَّ
»اما نماز جماعــت؛ همانا صف های امــت من کــه در روی زمین برای 

جماعت بسته شود، مانند صف های فرشتگان در آسمان است.«
6.وقت شناسی 

توجه به عنصر زمان، یکی از عوامل پیشــرفت فرد و جامعه اســت که به 
طور معمول در برنامه های مسجد لحاظ می شود. برگزاری نماز جماعت 
اول وقت، مهم ترین برنامه مسجد اســت که قطعاً تمرین وقت شناسی به 

حساب می آید.
جوان مســجدی می داند که فضیلت نماز جماعت به برگزاری آن در اول 
وقت آن است. او با این که می تواند با تأخیر و به صورت فردي و در مکانی 
جز مسجد، نماز بخواند، اما آگاهانه و با برنامه ریزی و وقت شناسی، تاش 
می کند که از این فضیلت بزرگ باز نماند. امام صادق)ع( می فرماید: »إِنَّ 

شاکله یک نظام 
اجتماعی، با 
انضباط و هماهنگی 
سامان می پذیرد و 
بدون آن، اجتماع 
بی معنا و از هم 
گسسته خواهد 
بود.  مسجد، تبلور 
یک نظم اجتماعی 
کامل است
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نَْیا.« )الکافی، ج 3،  ِة َعلَی الدُّ َفْضَل الَْوْقِت األْوَِّل َعلَی اْلِخِر َکَفْضِل اْلِخــرَ
ص 274( »همانا برتری نماز اول وقت نسبت به آخر وقت، همانند برتری 

آخرت نسبت به دنیا است.«
7.قانون مداری

برگزاری نماز جماعت در مســجد، ضوابط خاص خــود را دارد که خود 
حاکی از یک نظام قانون مند و دقیق اســت. کســی که بــه رکوع نماز 
جماعت نرسد، باید اندکی انتظار بکشد و ســپس به رودخانه خروشان 
مؤمنان بپیوندد. جوان مســجدی در پس این قوانین، می آموزد که گاه 
باید پشت چراغ قرمزها انتظار کشید و ســپس به جریان زندگی متصل 

شد.
جوان مســجدی، می داند کــه قانون هیــچ گاه ســبب جاماندن و 
عقب افتادن نخواهد شــد، زیــرا آنچه که مهم اســت، همراه بودن 
با جریان جامعه و قرار گرفتن در حرکت پرخروش مردم اســت. او 
در نماز جماعت آموخته اســت که حتی درک یــک رکعت از نماز، 
او را بــه مطلوب خواهــد رســاند، بنابراین قدری صبــر و تحمل و 
احترام گذاشــتن به حقوق دیگران در ســایه قانون مداری، چیزی 
از کماالت او کم نمی کند. امام صــادق)ع( می فرماید: »َمْن أَْدَرَک 
ْکَعِة االِخیــَرِة َفَقــْد أَْدَرَک َفْضــَل الَْجَماَعِة.«  االَماَم َو ُهــَو فِــي الرَّ

) الفقیه، ج 1، ص 408(
»هر کس در نماز جماعت، رکعت آخر نمــاز را درک کند، قطعاً فضیلت 

نماز جماعت را درک کرده است.«
8. پیشتازی و سبقت در خوبی ها

مسابقه و شــتاب در کارهای خیر، از تعالیم 
دینی ماســت. قرآن، در آیه 133 سوره آل 
عمران بــا تعبیر: »ســاِرُعوا إِلــی  َمْغِفَرٍة ِمْن 
ُِّکْم ...« و در ســوره حدید آیــه 21 با تعبیر:  َرب
ُِّکْم« )حدید، 21( به  »سابُِقوا إِلی  َمْغِفَرٍة ِمْن َرب

آن فرمان داده است.
این قانون الهی در نظام مسجد، جایگاهی ویژه 
یافته اســت. امام کاظــم)ع( می فرماید: »إِنَّ 
 ِ فِّ االوَِّل َکالِْجَهاِد فِي َسِبیِل اللَّ اَة فِي الصَّ الصَّ

َعزَّ َو َجلَ .« )الفقیه، ج 1، ص 385(
»همانــا نماز در صــف اول جماعــت )چنان 
ارزشی دارد که( همانند جهاد در راه خدا است.«

جوان در نظام اجتماعی مســجد، به این نتیجه می رســد که فقط خوب 
بودن، کافی نیست بلکه باید تاش کند تا از جمله خوب ترین ها باشد. 

9. شایسته ساالری
مسجد، سرای سبقت و شــتاب اســت. اما باید توجه داشت که این یک 
مسابقه برای کســب قدرت، جایگاه و ثروت نیســت، بلکه شتاب برای 

رسیدن به صاحیت ها و شایستگی هاست.
در مسجد، معیار پیشوایی و پیشتازی، تنها صاحیت و شایستگی است. 
نمونه بارز این نکتــه، در انتخاب امام جماعت تبلور یافته اســت. ماک 
انتخاب امــام جماعت در روایات اهــل بیت علیهم الســام، با واژه هایی 
ِ« بیان شده است  همچون »اعلم«، »افقه«، »افضل« و »أَْقَرؤُهْم لِِکَتاِب اللَّ

که همگی نشانگر شایسته ساالری است. )وسائل الشیعة، ج 8، ص 346(
بنابراین جوان مســجدی می داند که برای دســتیابی به هر جایگاهی، 
ابتدا باید صاحیت آن را کســب کند. نه این که برای رسیدن به میزها، 
پســت ها و جایگاه های اجتماعی و سیاسی، خود را در یک مسابقه منفور 
دنیوی بیاندازد. در مســجد حتی برای ایســتادن در صف اول جماعت 
هم شرایطی وجود دارد که نشان از شایســته ساالری است. امام باقر)ع( 
َِّذیَن یَلُــونَ  اْلَِمامَ  أُولِي األْْحَاِم ِمْنُکــمْ َو النَُّهی ...«  می فرماید: »لَِیُکِن ال
)الکافي، ج  3، ص 372( »سزاوار است در صف اول آگاهان و پرهیزکاران 

بایستند ...«
10. عدالت اجتماعی 

مسجد، برای همه مردم است و هیچ کس در مسجد جایگاهی متفاوت و 
ممتاز نســبت به دیگران ندارد. قرآن در مورد کعبه می فرماید: »إِنَّ أَوََّل 

َة ُمباَرکاً« )آل عمران، 96( بَْیتٍ  ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّذي بَِبکَّ
»نخســتین خانه ای که برای مردم قرار داده شــد، همان اســت که در 

سرزمین مّکه قرار دارد.« 
هیچ فرد یا گروهی در مســجد حق یکه تازی و اعمال نظر ندارند. مسجد 
برای گروهی خاص از جناح های سیاسی یا گرایشــات قومی و قبیله ای 
نیست. هیچ کس حق ندارد، جایگاه شخص دیگری را، حتی اگر کودک، 
فقیر یا ضعیف باشد، بدون اجازه او تصرف کند و اگر چنین کرد به بطان 

نماز او منتهی خواهد شد.
اگر یک غریبه وارد مسجد شــود، می تواند در 
اولین صف نماز قرار گیرد و هیچ کس حق ندارد 
او را منصــرف کند. این ها گوشــه ای از عدالت 
اجتماعی در محیط مســجد است که می تواند 
سرمنشأ تســری آن در تمامی جامعه اسامی 

باشد.
11. والیت پذیری 

مســجد، نماد حضور همیشگی در صحنه های 
اجتماعی و پیوند دائمی »امام « و »امت « است. 
پیروی از امام جماعت در مسجد، به دلیل دارا 
بودن شایســتگی های علمــی و ایمانی، امری 
عاقانه، آگاهانــه و از روی رغبت و میل باطنی 
است. جوان مسجدی می آموزد که رشد جامعه 
در گرو شناخت و پیروی از رهبری اســت که قطعاً شایستگی های علمی 
و ایمانی او بر خبرگان جامعه مشهود و روشن شده است؛ به همین دلیل 
اســت که او از روی اعتقاد و میلی عاقانه، از رهبری عادل و عالم جامعه 

اسامی پیروی و اطاعت خواهد نمود.
جوان مســجدی می داند که رشد او در سایه نزدیک شــدن به تفکرات 
رهبری جامعه خویش اســت، چراکــه تفکرات امام جامعه، ریشــه در 
مبانی دینی داشــته و ارتباط با وی همان ارتباط با دین خداســت. امام 
لَِها َما َدنَا ِمَن اْلَِماِم.«  لَُها َو أَْفَضُل أَوَّ ُفوِف أَوَّ باقر)ع( می فرماید: »أَْفَضُل الصُّ

)الکافي، ج  3، ص 372(
»بهترین صف ها، صف اول نماز جماعت اســت و برترین جایگاه در صف 

 ».اول، نزدیک ترین آن به امام جماعت است

مسجد برای 
گروهی خاص 
از جناح های 
سیاسی یا 
گرایشات 
قومی و 
قبیله ای 
نیست؛ 
هیچ کس 
حق ندارد 
جایگاه شخص 
دیگری را 
حتی اگر 
کودک، فقیر 
یا ضعیف 
باشد، بدون 
اجازه او 
تصرف کند

مسجد، نماد حضور همیشــگی در صحنه های اجتماعی و پیوند دائمی »امام « و »امت « 
است. پیروی از امام جماعت در مسجد، به دلیل دارا بودن شایستگی های علمی و ایمانی، 

امری عاقانه، آگاهانه و از روی رغبت و میل باطنی است
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ریشه شناسی ظهور هنر اسالمی در 
معماری مساجد

مسجد، آینه 
تمام نمای هنر 
اسالمی

سید مهدی بهشتی
 محقق و نویسنده

مقاله

روزی که پیامبر خدا)ص( اولین مسجد 
اسالمی را در مدینه بنا نهاد، تمام شکوه 
و جلوه این نهاد مقدس را بر پایه سادگی 
و بی پیرایگی به پا کرد. پیامبرخدا)ص( با 
دستان خودش و با مشارکت مسلمانان، 
یک بنای تأثیرگذار بنیان نهاد که به عنوان 
حاضر  عصر  تا  را  دل ها  فروزان،  کانونی 

متوجه خود ساخته است. 
اگرچه معماری این مسجد به صورتی بسیار 
ساده بود، اما چون نگین انگشتری، در 
میان مرکز حکومت اسالمی می درخشید. 
زیرا پس از آن که خانه پیامبر)ص( در کنار 
مسجد ساخته شد، برخی دیگر از اصحاب 
نیز خانه های خود را حول محور مسجد 
ساختند و در نهایت شکل و ماهیت شهر 
مدینه را دگرگون ساختند. به همین جهت 
می توان گفت که معماری مسجد، از همان 
ابتدا جایگاهی ویژه در چیدمان شهرهای 

اسالمی پیدا کرد.

بود، باقی نماند و همپای گسترش و شکوفایی 
تمدن اســامی دگرگون شد. شکل کلی بنای 
مسجد نسبت به سابق تغییر کرد و به تناسب 
دولت های جدید و ملت های صاحب تمدن از 

عناصر جدیدتری برخوردار شد.
آغــاز این تحــول را می توان از پایــان دوران 
اموی دانســت. زمانی که برخــی از خلفای 

بناي مسجد در دوران صدر اسام از دو ویژگی 
برخوردار بوده است: نخست، سادگی و پرهیز 
از تجمات ظاهری و دوم محوریت و مرکزیت 

برای تمامی فعالیت های جامعه اسامی.
تحول معماری مسجد در گذر زمان

شیوه و سبک معماری مســجد، بر اسلوبی که 
در زمان پیامبر)ص( و حتی خلفای راشــدین 
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اموی همچــون عبدالملک مــروان و ولید، به 
شکوهمند ســاختن مســاجد روي آوردند و 
مســاجد جدیدی را در بیت المقدس و دمشق 

سامان دادند.1
عبدالملــک مــروان در بیت المقــدس و در 
کنار صخره مقــدس، مســجدی را با عنوان 
»قبه الصخــره« برپا کرد کــه دارای گنبدی 

ویژه بود.2 ولید نیز در ســال 88 در دمشــق 
کــه پایتخت امویــان بود، مســجد اموی را 
با معماری خــاص و با صرف هزینه بســیار 
بنا کرد. تا آن جا که گفته شــده است وی تا 
هفت سال مالیات را برای ساخت این مسجد 

اختصاص داده بود.3
با این که چنین رویکردی نســبت به معماری 

مسجد با رویکرد پیامبر)ص( تناسب نداشت، 
اما باید گفت که مسجد دمشــق در نوع خود 
بی نظیر بود، چرا که نخســتین مسجد عظیم 
و پرشــکوه در تاریخ تمدن اسامی محسوب 
می شــد و به واقــع از معجزات هنر اســامی 
به شــمار می رفت و تاکنون نیز جلوه و زیبایی 
خود را حفظ کرده اســت. پیشینه این مسجد 
نشان می دهد که محل مسجد امویان دمشق، 
قرن ها معبد بت پرســتان بود و سپس جایگاه 
کلیسای حضرت یحیی شــد. معمارانی که در 
خدمت ولید بودند کلیسا را خراب کردند، ولی 
دیوار خارجی و چهار برج مربع چهار گوشــه و 
دو ردیف ســتون های طاقدیس مقابل مدخل 
و درگاه های معبــد رومی را باقی گذاشــتند 
و مســجد را طوری بنا کردند که بــا این آثار 

بازمانده متناسب باشد.4
به هر حال این هر دو بنا بــه گونه ای متمایز از 
مســاجد پیشــین بود و رفته رفته با گسترش 
مرزهای تمدن اســامی و تعــدد قومیت ها و 
ملیت هایی که در حوزه این تمدن واقع شدند، 
عناصر فرهنگی و تمدنــی آن ها نیز با فرهنگ 
اســامی آمیخته شــد و حتی در عرصه هایی 
مانند معماری اسامی مســاجد، ظهور و بروز 
یافت. عناصــر و اجزایی کــه از معماری قدیم 
اخذ می شــد به تدریج با هدف های دین اسام 
تطبیق شد و در تحول معماری اسامی تأثیر 

بخشید. 
بعد از جامع دمشــق، مســجد عمرو بن عاص 
در فســطاط مصر و مســجد االقصی در بیت 
المقدس که به امر ولید بن عبدالملک بر جای 
کلیسای ژوســتی نین احداث گردید و سپس 
مســجد جامع قرطبه در اســپانیا که در 175 
هجری قمری به وســیله امرای اموی اندلس 
ساخته شــد، همه از نمونه های مساجد عهد 
اموی هســتند که باقی مانده اند.5 در این میان 
مسجد جامع قرطبه از اهمیت و شکوه خاصی 
برخوردار اســت. زیرا در غرب جهان اسام در 

اروپا ساخته شد. 
مسجد النبی و مسجد الحرام در مدینه و مکه 
نیــز از رویکرد جدید در عرصــه هنر معماری 
مســتثنی نبودند و در هــر دوره از دوران های 
اســامی، تحوالت جدیــدی می یافتند و بر 
وســعت، عظمت و نیز زیبایی معماری آ ن ها 
افزوده شــد. به طوری که به زودی آن مسجد 
ساده جای خود را به مسجدی مجلل و عظیم 

مسجد النبی و 
مسجد الحرام 
در مدینه و مکه 
نیز از رویکرد 
جدید در عرصه 
هنر معماری 
مستثنی نبودند 
و در هر دوره 
از دوران های 
اسالمی، 
تحوالت جدیدی 
می یافتند و بر 
وسعت، عظمت 
و نیز زیبایی 
معماری آ ن ها 
افزوده
 شده است
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داد. مســجد الحرام نیــز در دوران اموی و به 
دست ولید بازسازی شــد. بنابر نقل، وی سی 
هزار دینار نزد خالدبن عبدالل قسری فرماندار 
مکه فرســتاد و آن ها را به صــورت تخته های 
نازک پهن درآوردند و بر در کعبه و ستون های 
داخلی و ارکان کعبــه و نــاودان زدند. بدین 
ترتیب ولید نخستین کســی در اسام بود که 

کعبه را زرنگار کرد.6
در دوران عباسی نیز در زمان منصور، مسجد 
الحرام بازســازی شــد و بــه اندازه وســعت 
مســجدالحرام در آن زمان بر آن افزوده شد. 
شروع این کار در ســال 138 هجری قمری و 

پایان آن سال 140هجری قمری بود.7

ریشه های تحول در معماری اسالمی
آنچــه کــه مســلم اســت، معماری ســاده 
اسامی، شــیوه های متعددی را از تمدن ها و 
فرهنگ های دیگر اخذ نمــود و همان طور که 
در عرصه علم و دانش، مســلمین به اقتباس 
گسترده دستاورد دیگران پرداختند، در عرصه 
علم و دانش نیز از دستاورد دیگران بهره برداري 
کردند. در عرصه هنــر و به ویژه معماری از این 
کار باز نماندند و بزرگ ترین شــاهد این مدعا، 

بنای مســاجد در این دوران اســت. مظاهر 
گوناگــون فرهنــگ و هنر اســامی در طی 
قرن هــای دراز چنان در بنای مســجد مجال 
ظهور یافته اســت که امروز یک مورخ دقیق و 
روشن بین می تواند تنها از مطالعه در مساجد، 
تصویر روشنی از تمدن و تاریخ اقوام مسلمان 

عالم را پیش چشم خویش مجسم کند.8
به هر حال مســلم اســت که هنر اسامی در 
طول نســل ها و قرون مختلف، نمایشــگاهی 
پاک تر و امن تر از مســجد نداشــته است. به 
طوری که در بنای بسیاری از مساجد، هنرهای 
مختلف به هم آمیخته و معماری اســامی در 

توازن اجزا کوشیده است.9
درست است که بســیاری از اشکال، ریشه در 
تمدن های قبل از اســام دارند و حتی برخی 
معانی نمادین و راز و رمز معنوی شان نیز مورد 
توجه بســیار ملل و جهان بینی ها بوده است، 
اما باید توجه کرد که اوالً بنــا به تأکید غالب 
محققان، فرم های اخذ شــده از ســایر ملل و 
تمدن ها توسط مسلمین به گونه ای استحاله 
یافتند که پس از مدتی هویتی کامًا اسامی 
به خود گرفتند؛ ثانیاً ابایی از این نیســت که 
برخی اشــکال یا مفاهیم از سایر تمدن ها که 

بیشترشان به آیین های الهی معتقد بوده اند، 
اخذ شود و با تکامل به عنوان عنصری اسامی 
و مورد پذیرش مسلمین بدل گردد؛ به عاوه، 
این توصیه اسام اســت که در آثار پیشینیان 
غور و دقت کنید و ضمن رد بدی ها و اشکاالت، 

نیکی های آن ها را اخذ کنید.10 
بدیهی اســت که آثار هنری مســلمانان در 
زمینه های تصویــری، تجســمی، معماری، 
خطوط هندسی و نقش و نگارها،  از یک مایه 
غیر مادی و ماورایی برخوردار اســت و این از 
متن تفکر مذهبی و الیه های مکتب شــریف 
اسام سرچشمه می گیرد؛ چرا که نگاه هنرمند 
مسلمان به هستی با نگرش یک انسان مادی 
متفاوت اســت.11 بنابراین هنرمند مسلمان 
طرح هایی را در مســجد اجــرا می کند که در 
جهت تقویت معنویــت و افزایش حضور قلب 
مؤمنین به هنگام حضور در مســجد و سوق 

دادن آن ها به سوی مبدأ هستی باشد.
اگــر در و ایوان مســاجد منحنی اســت، اگر 
پیشانی محراب و سقف مساجد خمیده است، 
بیان کننده روح تعبد، تسلیم و رکوع بنده در 
برابر خالق اســت، و اگر همه چیــز در مناره و 
گنبد، در شکلی دایره وار در نهایت به یک ختم 

هنر اسالمی در 
طول نسل ها و 
قرون مختلف، 
نمایشگاهی 
پاک تر و امن تر 
از مسجد 
نداشته است. 
به طوری که در 
بنای بسیاری 
از مساجد، 
هنرهای مختلف 
به هم آمیخته و 
معماری اسالمی 
در توازن اجزا 
کوشیده است

مقاله
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می شــود، نمادی از توحید ناب اسامی است 
که مساجد، منادی و پایگاه آن است.12 

چیستی و ماهیت هنر اسالمی
تغییــر رویکرد معمــاری در مســاجد امری 
غیرقابل انکار اســت. اما ســؤال این اســت 
که ریشــه این تغییر چه بوده اســت. آیا هنر 
شــکل یافته در مســاجد در گذر زمان، مورد 
تأیید شــارع مقدس نبوده و امری ناپســند، 
خودســاخته و نکوهیده به حساب می آید و یا 
این که در مقابل این دیدگاه باید گفت که هنر 
اسامی در اصلی ترین نهاد اسامی تبلور یافته 
و خود را به شکوفایی و رشــدی وصف ناپذیر 

رسانده است.
در مــورد چیســتی و ماهیت هنر اســامی 
مســاجد، دو دیدگاه متفاوت و متضاد وجود 
دارد؛ یک دیدگاه می گویــد در دوره امویان و 
با رشد روحیه تجمل پرســتی و کاخ نشینی 
حاکمان و امیران، نوعی رقابت با کلیســاهای 
مســیحی و قصرهای حکومتی بیزانس و روم 
ایجاد شد. خلفای بنی امیه در ساختن قصرها، 
کاخ ها، قلعه ها و حتی مســاجد مجلل بسیار 
کوشــیدند و در نتیجه هنر، بیشتر در خدمت 
حاکمان و اطرافیان آنان بود و امکان سرپیچی 
از فرمان خلفا و اَُمرا در به استخدام درآوردن 
معماران هنرمنــد برای ســاختن مدارس، 
مســاجد و قصرها نبــود. انگیــزه غالب این 
حاکمان در ساختن مدارس و مساجد، حک 

شدن نام خویش بر پیشانی ساختمان بود.13
اما دیدگاه دیگر معتقد اســت که ناسازگاری 
دین با هنر سخنی گزاف است، زیرا دقیقاً باید 
گفت که دین و هنر هر دو در معماری مسجد، 
با یکدیگر ماقات می کنند و شــکوه و جالی 
وصف ناپذیر به ارمغــان می آورند. حقیقت آن 
است که معمار مسلمان در روزگاران گذشته، 
هر زیبایی را که در اطراف خویش می دید، اگر 
آن را در خور عظمت و جــال خدا می یافت، 
ســعی می کرد تا به هنگام فرصت برای آن در 

مسجد جایی باز کند.14
این دو دیــدگاه، گر چه در ظاهــر متضاد به 
نظر می رســند، اما در واقع چنین نیســت. 
بلکه اختافی که مشــاهده می شــود ناشی 
از تفــاوت منظر هــر یــک از صاحبنظران 
اســت. در این صورت اگر منظــر هر دیدگاه 
را درست تشــخیص دهیم، خواهیم دید که 

هر دو دیــدگاه کامًا صحیح و دقیق اســت. 
منظر دیدگاه اول، حاکمان سیاســی جامعه 
و انگیزه های نفســانی در ســاختن مساجد 
بوده اســت. بــدون تردید خلفــای اموی و 
عباســی درد دین نداشــتند و لذا این که در 
پی رقابت یا جــاودان کردن نام خود بوده اند، 
سخن درستی اســت. اما منظر دیدگاه دوم، 
هنرمندان و معماران عاشــق و مؤمنی است 
که نه به اجبار و اکــراه و با بی عاقگی، بلکه با 
شور و اشتیاق که از یک انگیزه الهی و ایمانی 
ناشی می شد، براي باشکوه و زیبا جلوه دادن 
مســاجد تاش می کردند. بــه همین جهت 
آنچه که این معماران مســلمان می آفریدند 
به راســتی زیبایی بود کــه آن را به محضر 

باری تعالی تقدیم می کردند.15 
حقیقت آن است که اشــرافی گری حاکمان 
که از دوران معاویه شکل گرفت و یکی پس از 
دیگری در امویان رشد پیدا کرد، به هیچ وجه 
قابل انکار نیســت. معاویه با مشــاهده معابد 
بت پرســتان و کلیسای مســیحیان اقدام به 
برپایی مساجدی پرشکوه تر از این بنا ها کرد. 
پس از معاویه نیز سایر خلفا از روش او پیروی 
کردند و حتي آن را توســعه دادنــد. بنابراین 
ساخت بســیاری از مســاجد مجلل در شام 
توسط خلفای اموی، برخاسته از تأثیرپذیری 
از کلیساها و با انگیزه های سیاسی و رویارویی 

با پایگاه های دینی مسیحیت بوده است.
البته همــه انگیزه ها هــم ناشــی از رقابت و 
رویارویی با بیگانگان نبود، برخی از مســاجد 
باشکوه، توســط حاکمان به ظاهر مسلمانی 
بنا شــده که قصد داشــتند از این راه یاد و نام 
خود را جاودان ســازند و یا با سفارش به دفن 
بدنشان در کنار مسجد، گور خود را مصونیت 
بخشــند و دارای موقعیتــی ممتاز باشــند. 
گاهی هم پرداختن به این کار ناشــی از حس 
منفعت طلبی و کســب آبرو و حیثیت دنیوی 

بوده است.16
به هر حــال می تــوان دلیــل روی آوردن به 
آراستن مســاجد و پرزرق و برق کردن آن را، 
کنار نهــادن ارزش های حقیقی دانســت. به 
دیگر سخن، نوعی پیوستگی و همراهی میان 
گسســتن از ارزش ها و گرایش به آراســتن 
مساجد و مظاهر دینی وجود دارد؛ لذا بدیهی 
اســت که این منظر، منظری قابــل تقبیح و 

نکوهش است. 

اما آیــا همــه انگیزه هــا در همین جا خاصه 
می شــود و آیــا می تــوان نقش اساســی تر و 
برجسته تر هنرمندان مسلمان را در احداث این 
مساجد انکار کرد؟ هنرمندان بی نام و ناشناس 
این مســاجد که تمام هســتی خویش را وقف 
خدمت به خداوند کرده بودند، کوشــیده اند تا 
بهترین تصوری را که از زیبایی داشتند در طی 

این آثار مقدس جلوه دهند و تحقق بخشند.17

مظاهر گوناگون فرهنگ و هنر اســامی در طی قرن هــای دراز چنان در بنای 
مسجد مجال ظهور یافته اســت که امروز یک مورخ دقیق و روشن بین می تواند 
تنها از مطالعه در مساجد، تصویر روشنی از تمدن و تاریخ اقوام مسلمان عالم را 

پیش چشم خویش مجسم کند
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1. در آمدی بر جایگاه مسجد در تمدن اسامی، ص 61.
2. تاریخ اسام، ص 154.

3. تاریخ سیاسی اسام، ج 1 ص 481.
4. تاریخ اسام، ص 154.

5. دایرة المعارف تشیع، ج 2 ص 150.
6. تاریخ یعقوبی، ج 2 ص 238.

7. همان، ج 2 ص 358.
8. کارنامه اسام، ص 148.

9. همان.
1. مسجد کالبد مسلط بر مجتمع اسامی، ص 131.

11. تاقی دین و هنر در معماری اسامی ایران، ص 67.
12. همان، ص 70.
13. همان، ص 66.

14. کارنامه اسام، ص 144.
15. در آمدی بر جایگاه مسجد در تمدن اسامی، ص 61.

16. معماری مسجد از دیدگاه متون دینی، ص 248.
17. کارنامه اسام، ص 144.

18. معماری مسجد از دیدگاه متون دینی ص 242.
19. تاقی دین وهنر در معماری اسامی ایران ص 92.

20. معماری مسجد از دیدگاه متون دینی، ص 250.
21. همان.

مسلمانان به دلیل عظمت و قداستی که برای 
مســجد قائل اند و آن را منســوب به خداوند 
بــزرگ می دانند، تاش می کننــد خانه خدا 
را هر چه بهتر و با عظمت تر بســازند. در این 
زمینه شــواهد فراوانی وجــود دارد و حتی با 
یک نگاه ســطحی و گذرا می توان پی برد که 
آفرینش بسیاری از این پدیده های هنری، با 

پشتوانه عظیمی از عشق و ایمان بوده است.18
در واقع این هنر مسلمانان بود که مسجد را به 
عنوان ظرفی مناسب و زمینه ای مستعد برای 
بروز و تجلی ایمان و زیبایــي خداوند یافتند 
و این هنرمنــدان بودند کــه روح تفاهم آمیز 
مکتب را در ارتباط با هنر متعهد شناختند و 

به استقبال آن رفتند.19
تردیدی نیست که پرداختن به زرق و برق های 
غیرضــروری و تزئینات کاخ هــا و قصرها در 
مساجد، از مصادیق اسراف و تبذیر مال است 
و این از گناهان بزرگ اســت؛ زیــرا عاوه بر 
این که رواج تجمل گرایی در ســاخت و سازها 
را به دنبال دارد، فرهنگ ساده زیستی، زهد و 
قناعت که را از ارزش های مسلم اسامی است، 

رفته رفته در جامعه کمرنگ می کند.20
عاوه بر این در شــرایطی کــه طبقات فقیر 
در جامعه اســامی به وفور یافت می شــوند و 
رسیدگی به آن ها وظیفه آحاد مسلمین است، 
هزینه کردن مال های هنگفت برای ســاختن 
مساجد به جای رسیدگی به وضع محرومین با 
هیچ معیار الهی و اسامی قابل توجیه نیست. 
اما به یک نکته مهم نیز باید توجه داشت و آن 
این که به کار بســتن هنر در مســجد، الزاماً با 
ساده سازی آن منافات ندارد و مراعات هم زمان 
هنر و سادگی هم، نوعی هنر است. در واقع این 
رســالت هنرمند مسلمان اســت که با تکیه بر 
معیارهای مکتبی که یکی از آن ها ساده سازی 
اســت؛ مســجد را جذاب و دلکش بســازد. به 
عبارت دیگر میان زیبایی و جمال با ســادگی و 
بی پیرایگی تضادی وجود ندارد. می توان مسجد 
را در عین ســادگی، زیبا و دل انگیز ســاخت. 
بی گمان خداوندی که خود زیباست و دوستدار 
زیبایی، خواهان زیباسازی خانه خود نیز هست، 
اما این زیبایی باید در چارچوب همان معیارهایی 
 21.باشد که صاحب خانه تعیین نموده است

مقاله



معنای زندگی
فلسفه زندگی

گریز از دین، رنج کنونی بشر
عقل به تنهایی کاری از پیش نمی برد

اندیشه



فلسفه 
زندگی

انتخاب هدف درست برای زندگی در 
گفت وگو با دکتر رضا ماحوزی

فلســفه حیات یا هدف زندگی از مسائل مهم انسان شناسی و 
یکی از اساسی ترین موضوعات زندگی انسان است. اگر انسان 
نتواند دریابد که هدف از حیات چیست و پاسخ مناسبی برای 
این پرسش نداشته باشــد، زندگی را بی معنی خواهد یافت. 
تالش های روزمره زندگی انســان، زمانی مفهوم خواهد یافت 
که هدف نهایی از زندگی روشــن باشد. با اندکی دقت می توان 
دریافت، هدفی که ما برای زندگی خود در نظر می گیریم، همه 
زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد، به تعبیر دیگر به زندگی ما 
جهت و معنی می دهد. در این گفتگو، دکتر رضا ماحوزی، عضو 
هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، روش های انتخاب هدف درســت 

برای زندگی را بررسی کرده است.

مریم علی بابایی
روزنامه نگار



 حکمت زندگی انسان در این جهان بر اساس اندیشه های 
فیلسوفان مسلمان چیست؟

آدمی، خواه غربی و خواه شرقی، خواه این زمان و یا هر زمان دیگری، همواره 
در جستجوی سعادت است. با این حال، معنای سعادت در همه فرهنگ ها و 
زمان ها، به گونه ای واحد و یکسان ذکر نشده است، حتی در معنای واحد هم، 
واژه سعادت نزد فیلســوفان به گونه ای واحد تبیین نشده است. این موضوع 
در خصوص اندیشمندان و فیلسوفان مســلمان هم مطرح است، لذا شاید 
نتوان در فرمولی واحد، چشم اندازی از حکمت زندگی انسان نزد فیلسوفان 
مسلمان ارائه کرد. با این حال، تعدادی از این فیلسوفان در دو مقام،  تصویری 
از مسیر زندگی انسان بر مبنای عقالنیت فلسفی و حکمی ارائه کرده اند. به 
 عنوان مثال، خواجه نصیرالدین طوسی، متناسب با پاسخ پرسش نخست، 
از دو مقام طبع و وضع سخن گفته اســت؛ با این توضیح که آدمی در مقام 
طبع، متناسب با طبیعت آبجکتیو و عینی هستی و انسان، تعریفی از سعادت 
و قانون عقالنی عالم در چارچوب حکمت نظــری و عملی برای خود حاضر 
می آورد. عالوه  بر ایــن، همان آدمی، در مقام وضع، متناســب با شــرایط 
انضمامی زمانی و مکانی و بر حسب ســاخت واقعی وجود آدمی که همواره 
در کشاکش علیت های درونی و بیرونی و فشارها و جبرهای محیطی است، 
قانون هایی را برای زیستن راحت تر و کمتر مشکل وضع می کند. در این جا، 
وضع قوانین هم بهره مند از خرد مشترک انسانی است و هم چشم داشتی به 
قوانین حالت طبع دارد. گویی در این جا، میان ساحت تعریف و طبع و ساحت 
واقعیت و وضع، نسبتی معقول برقرار اســت که طی آن انسان ها می توانند 
طریقی عقالنی، هم برای بهره مندی از خرد الهی و هم برای به ثمر رساندن 

خرد بشری بیابند و این دو را در نسبتی اندام وار )ارگانیک( با هم قرار دهند.
گونه ای دیگر از این تبیین را می توان در اندیشــه بوعلی نیز مشــاهده کرد. 
نزد بوعلی نیز بخشــی از بحث اندیشه سیاســی ذیل الهیات شفا، یعنی در 
قسمت حکمت نظری و نه حکمت عملی مطرح شــده است. در آن جا نیز، 
وجهی از اندیشــه دینی ناظر به مقررات فقهی و شرعی، به عنوان مبنایی در 
اندیشه سیاسی مورد استفاده قرار گرفته اســت. به طور کلی، در بخشی از 
حکمت اسالمی، مشارکت اجتماعی و فکری انسان ها برای ساختن دنیایی 
آباد و عقالنی، ذیل اندیشه توحیدی اســالم به عنوان مبنایی برای استمرار 
میراث های فرهنگی گذشتگان به زمان حال و تلطیف و تزیین آن با معارف 
دینی، و در نهایت استفاده از این دو منبع و خرد خردمندان روزگار برای فهم 

و تحلیل و حل مسائل زمانه بوده است.
 راه های شناخت انسان برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی 

چیست؟
به گفته سعدی و کانت، انســان خردمند باید دو عمر طوالنی داشته باشد 
تا بتواند در یکی راه و رســم درســت زندگی کردن را بیاموزد و در دیگری، 
آموخته های خود را عملی ساخته و زندگی ای نیکو داشته باشد. با توجه به 
این موضوع، حکما و اندیشمندان، همواره مطالعه تاریخ پیشینیان و گفتگوی 
عقالنی با آن ها برای بهره گیری از تجربه گذشــتگان و لذا تکمیل بخشی از 
ظرفیت وجودی عمر نخستین از یک ســو و آوردن آن تجربه به زمان حاضر 
برای فهم بهتر موضوعات زمان حال از سوی دیگر را پیشنهاد و بر آن تأکید 
کرده اند. با این مالحظه، یکی از راه های باارزشــی که می توان بدان تمسک 

جست و زندگی فردی و جمعی را سامان داد، مطالعه تحلیلی تاریخ است.
 فلسفه به معنای تعقل و انتخاب بهترین گزینه در زندگی عمومی 

افراد چه نقشی دارد؟
فلسفه در تعیین چارچوب زندگی انســان ها می تواند دو نقش محوری ایفا 

کند؛ فلسفه در یک مقام، مباحثی نظری و کلی درباره مبدأ و معاد یا همان 
آغاز و پایان مسیر حرکت انسان در زندگی را مشخص می کند. در این مقام، 
رابطه انسان با هستی و خالق هســتی، از زمره امهات مباحث فلسفی است. 
قاعدتاً این ســنخ از انسان شناسی که جایگاه او را نســبت به وجود، کیهان، 
طبیعت، خداوند و سرشــت دوگانه و یا یگانة آدمــی در نظر می گیرد، یک 
انسان شناسی فلسفی محض است که راه کلی ســعادت و افقی که آدمی و 

جامعه بشری باید همواره بدان چشم داشته باشد را مشخص می کند.
در مقام دوم، فلسفه با نظر به شرایط واقعی و انضمامی انسان ها، یعنی با توجه 
به شرایط تاریخی و جغرافیایی )زمان و مکان( و همچنین در ارتباط عینی و 
انضمامی با سایر انسان ها و نیز با نظر به الگوی نظری فوق، دستورالعمل ها و 
قواعدی را برای زیست سعادتمندانه انسان ها در قالب مشارکت های اجتماعی 
عرضه می دارد. در این جا، فلسفه از دیگر رشته ها، اعم از روان شناسی، اقتصاد، 
تاریخ، سیاست، حقوق، مدیریت و غیره کمک می گیرد و در مشارکت با آن ها، 

قواعد زندگی فردی و جمعی شهروندان را معرفی می کند.
عرفان و منطق در این زمینه چه کمکی می توانند به فلسفه کنند؟

بسته به این که عملکرد عرفان و منطق را در مقام نخست و یا مقام دوم تعریف 
کنیم، پاسخ به این پرسش متفاوت خواهد بود. عرفان و منطق، گاه در مقام 
اندیشه نظری و یا قاعده ای برای اندیشیدن درست برای طراحی متافیزیک 
هستی، انسان شناسی، خداشناسی و هستی شناسی مورد نظر قرار می گیرند 
که در این صورت، در سطحی برتر از ســایر علوم قرار دارند و گاه این دو، در 
مقام دوم؛ یعنی برای ترســیم قواعد عینی و انضمامی زندگی انســان ها و 
تشــخیص دعاوی صحیح و تمییز آن ها از دعاوی کاذب مورد استفاده قرار 
می گیرند که در این صورت، با دیگر علوم و دانش ها همکاری می کنند تا در 
مشــارکت با آن ها، قطعات پازل گونه زندگی آدمیان را مرتب کنند. در این 
سطح، عرفان و منطق، بخشــی از وجود آدمی را، و نه همه ابعاد وجودی او 
را پوشــش می دهند. از این رو، هم ســهم عرفان و منطق در این مقام و هم 
نســبت آن دو با دیگر شاخه های علمی، موضوعی اســت که در یک کلیت 
معرفت شناختی و وجودشناختی به بحث گذاشته می شود. تحقق این گفتگو 
و دیالوگ بین عرفان، منطق، فلسفه، روان شناسی، اقتصاد، سیاست و غیره، 
زمینه ساز فرهنگ عقالنی و علمی در جامعه ای است که اصل این دیالوگ را 

پذیرفته و برای عملی شدن آن، شرایط الزم را محقق ساخته است.
هر فرد تا چه حدی باید به فلسفه و منطق تسلط داشته باشد؟

در مورد میزان تسلط افراد به فلسفه و منطق قاعده مشخصی وجود ندارد. در 
واقع می توان از دو منظر به این پرسش جواب داد. اگر شخصی حوزه تخصص 
و مطالعاتش فلسفه و منطق باشد، قاعدتاً میزانی از این آگاهی که بتواند وی 
را در رسیدن به فهم و تحلیل مســائل، و حتی یافتن پاسخ هایی برای آن ها 

هدایت کند، مورد نیاز است.
منظورم عموم مردم هستند.

در مورد عموم مردم جامعه شــاید بیش از آن که افــراد را ملزم به یادگیری 
فلســفه و منطق کنیم، الزم باشد هم  سطح ســواد عمومی جامعه باال برده 
شــود و هم تفکر انتقادی به صورت نرم و تدریجی به کــودکان، نوجوانان و 
بزرگساالن آموزش داده شــود. از آن جا که گستره تفکر انتقادی می تواند از 
سایر روش های اندیشــیدن؛ اعم از اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، سیاسی، 
فلسفی و منطقی کمک بگیردـ  چنان که می گیردـ  لذا شایسته تر آن است که 
در سطح عمومی و متناسب با سطح سواد عمومی جامعه، برخورد انتقادی 
و تحلیلی با موضوعات و مسائلي که به نوعی مشوق اندیشیدن و فکر کردن 

 .است، صورت گیرد و این نوع برخورد ترغیب و تشویق شود

شایسته تر آن است که در ســطح عمومی و متناسب با سطح 
سواد عمومی جامعه، برخورد انتقادی و تحلیلی با موضوعات و 
مسائلي که به نوعی مشوق اندیشیدن و فکر کردن است، صورت 

گیرد و این نوع برخورد ترغیب و تشویق شود

انسان خردمند 
باید دو عمر 
طوالنی داشته 
باشد تا بتواند در 
یکی راه و رسم 
درست زندگی 
کردن را بیاموزد 
و در دیگری، 
آموخته های خود 
را عملی ساخته 
و زندگی ای نیکو 
داشته باشد
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 ما در زندگی روزمره بــا انواع مختلفی از 
انتخاب ها روبه رو هستیم. فلسفه به معنای 
تعقل و انتخاب بهترین گزینه، در زندگی 

عمومی افراد چه نقشی دارد؟
بر خالف تصور عامه که گاهي فلسفه و فلسفیدن 
را مســاوی بــا پیچیده گویی می داننــد و بهره 
جســتن از فلســفه را مختص گروهی مشتاق 
و توانمند می دانند و تصــوری از نقش و کاربرد 
فلســفه در زندگی روزمره ندارند، اغراق نیست 
اگر بگوییم فلســفه از مهم تریــن ابزارها در در 

دست آدمی برای درست زیستن است. 
اگر به ریشــة اصلی کلمه »فلسفه« در یونان که 
به معنای دوستدار خرد و دانایی است برگردیم، 
درمی یابیم که تعقل، تفکر، خردورزی و فلسفه 
همواره با هم عجین بوده اند. اگرچه در فلســفه 
برای عقل تعاریف و مراتب متعددی ذکر شــده 
اســت، اما اگر این تعاریف به معنــای اخص و با 
تمایزات مختلف شان را کنار نهیم و به طور کلی 
همان طور که کانت می گوید: »فلسفه شناسایی 
عقالنی اســت که از راه مفاهیم حاصل شــده 
باشد«، فلسفه را مساوی با تعقل در نظر بگیریم، 
آن وقت می توانیم از نقش آن در زندگی عمومی 

افراد سخن بگوییم. 
تعقل، همان نیرویی است که موجب تمایز میان 
انسان و سایر موجودات اســت و منجر می شود 
که بــا بهره گیری از این قــوه، انتخاب و گزینش 
بهتری داشــته باشــد. در طول تاریــخ، تمامی 
دســتاوردهای بشــری ماحصل تعقل اســت و 
فلسفه برترین جوالنگاه نمایش تعقل است، چرا 
که در این بستر، چگونه درست اندیشیدن شرح 
داده می شــود. زندگی روزمرۀ آدمی در تک تک 

جایگاه خردورزی  در انتخاب آگاهانه 

گریز از دین ،     رنج کنونی بشر
امروزه بشر در زندگی خود، در مقابل انواع مختلفی از تصمیم گیری هاست که انتخاب هر 
کدام و طرد هر مورد دیگری، سرنوشت او را تغییر خواهد داد. پس انتخاب این تصمیم ها 
نیازمند دلیل و انتخاب هوشمندانه است. عوامل مختلفی در انتخاب درست مسائل فردی 
و اجتماعی می توانند به ما کمک کنند. در این زمینه با وحیده صادقی، محقق پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره جایگاه فلسفه و تعقل در انتخاب درست گفت وگو 

کردیم.

سیده معصومه محمدی
خبرنگار

گفتگو
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منطق، قانون 
درست اندیشیدن 
و تفکر صحیح 
است و به نظرم 
جدا ساختن 
منطق و فلسفه 
از یکدیگر، امری 
چندان صحیح 
نیست

لحظات، همــواره پر از تصمیم گیری هاســت؛ 
هنگام خوردن، خوابیــدن، خواندن و هر عمل 
دیگری، همواره میان دو یا چند گزینه در حال 
تصمیم گیــری و انتخاب هســتیم. نتایج این 
تصمیم گیری هاست که کیفیت زندگی آدمی 
را تعیین می کند. بنابرایــن هرچه تصمیمات 
بهتری اخذ گردد، مسیر سعادت آدمی هموارتر 
خواهد بود. چرا که سعادت جز با مسیر درست 
میســر نشــود و تقریباً از بدو پیدایش فلسفه، 
اگر اهداف و ســخنان فیلســوفان مختلف را 
مورد بررســی قرار دهیم، درمی یابیم که یک 
از اساسی ترین پرسش هایی که همواره در پی 
پاســخ به آن بودند، چگونگی نیل به سعادت و 
زندگی ســعادتمندانه بوده اســت. فلسفه به 
معنای تعقل، موجب به کار بســتن شیوه های 
صحیح و انتخاب مســیر درســت در لحظات 
تصمیم گیری است. بنابراین اغراق نیست اگر 
بگوییم فلســفه با زندگی روزمره انسان عجین 
است. اگر اشتباه نکنم »آلن دوباتن« در کتاب 
»تسلی بخشی های فلســفه« در تالش بود تا 
هریک از مشــکالت بنیادین روزمرۀ انسان را 
با یک فیلسوف پاســخ دهد. جدا از تصمیمات 
روزمره، آدمی همواره با پرسش های بنیادینی 
از جمله خدا، انسان، روح، زندگی پس از مرگ، 
دین و ... روبه روست که پاسخ این پرسش ها نیز 
جز با تمسک به فلســفه به دست نخواهد آمد، 
البته ورود بــه این بحث خــارج از حوصله این 

پرسش است.
 عرفان و منطق در زمینه انتخاب آگاهانه 
و درست چه نقشــی دارند و چه کمکی 

می توانند به فلسفه بکنند؟
نگاه ها به روابط میان عرفان و فلسفه یا منطق 
و فلسفه متفاوت اســت، چنانکه گاهی برخی 
از فالســفه، عرفان را مورد شک قرار می دهند؛ 
اما صرف نظر از این نگاه ها، بهتر است این طور 
بگوییم که هدف عرفان، منطق و فلسفه برای 
زندگی بهتر، در یک راســتا هســتند. عرفان 
برخاسته از شــهود و توجه و تمرکز به نفس و 
تهذیب آن به نوعی کشف بدون واسطه است. 
با کمک عرفان و آموزه های عرفانی به بسیاری 
از مسائل در بنیان های خانواده و اجتماع پاسخ 

داده می شود و مسیر درست اخذ می گردد.
از سویی دیگر، منطق، قانون درست اندیشیدن 
و تفکر صحیح اســت و به نظرم جدا ســاختن 
منطق و فلسفه از یکدیگر، امری چندان صحیح 

نیســت، چرا که بــه زبان دکتر غالمحســین 
ابراهیمی دینانی، فیلســوف معاصــر، از اتحاد 
منطق و فلســفه باید ســخن گفــت. بنابراین 
منطق، شیوه تعقل درست است و احتمال خطا 

را کاهش می دهد. 
 هر فردی فارغ از جایگاه  شــغل و میزان 
تحصیالتش، تا چه حدی باید به فلسفه و 

منطق تسلط داشته باشد؟
چنین به نظر می رســد که بســیاری از قوانین 
منطقی و گزاره های فلسفی در زندگی روزمرۀ 
تمامی انســان ها به طور ناخوداگاه به کار برده 
می شود، بدون آن که به آموختن دانش فلسفه 
پرداخته باشند، اما فالسفه به طور دقیق این ها 
را اســتخراج کرده و با تأمل و تعمق، به یافتن 
بهره گیــری درســت و کاربرد آن در مســائل 
بنیادیــن می پردازند و اگر تمامــی گزاره ها و 
قوانین فلســفی حذف شــدند، بدون شک از 
زندگی آدم ها چیــزی جز هرج و مــرج باقی 
نخواهد ماند و کلیه امور مختل خواهند شــد. 
بنابراین در مسیر زندگی بهتر، تک تک انسان ها 
در هر مقامی و در حد وسع اندیشه  ی شان باید 
به فلســفه رجوع نموده و اندیشه ورزی فلسفی 
داشته باشند، چرا که این گونه اندیشیدن، قوه 
عقل و اندیشــه را بارور و ورزیــده می نماید و 
بهره گیری هرچه بیشتر از قوانین و گزاره های 
فلسفی و منطقی، ما را بیشــتر از خطا مصون 
می دارد و موجب انتخاب بهترین گزینه خواهد 
شــد. افالطون نیز در اتوپیا یــا مدینه فاضله 
خویش پس از تقسیم بندی سه گانه انسان ها در 
جامعه، از حکومت حاکمانی خردمند سخن به 
میان می آورد که هنگامــی که برای حکمرانی 
پرورش داده می شوند، یکی از علوم ضروری که 

باید فرا گیرند، فلسفه است.
 یعنی برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی 
فراگیری فلســفه و برخورداری از نگاه 

فلسفی کافی نیست؟
آنچه برای داشتن زندگی بهتر فردی و اجتماعی 
الزم است، هم دانایی است و هم مهارت. به این 
معنا که نه تنهــا باید علم داشــت و خردورزی 
نمود، بلکه باید مهارت های مختلفی که بسیاری 
از جامعه شناســان و روانشناســان بدان اشاره 
می کنند مانند مهارت حل مسئله، روابط فردی، 
تصمیم گیری، خودآگاهی، تفکر خالق و ... را در 
خود پروروش دهیــم. بنابراین نه تنها آموختن 
شــیوه صحیح تفکر و تعقــل از طریق علومی 

همچون فلســفه و منطق الزم است، بلکه نحوۀ 
به کاربردن آن ها نیر حائز اهمیت اســت. صرف 
آموختن گزاره های منطقی و فلسفی نمی توان 
مسیر خوشبختی و سعادت را پیمود، بلکه شیوه 
اعمال درســت آن ها در زندگــی از اهمیتی دو 
چندان برخوردار است. از سویی دیگر، می توان 
به متون دینی نیز اشــاره نمود کــه همواره در 
بسیاری از موارد راهگشــا خواهند بود. یکی از 
معضالت دنیــای مدرن امروزی، دور شــدن از 
دین و فاصله گرفتن از بسیاری  احکام و سخنانی 
اســت که از متون دینی قابل استخراج هستند، 
باید توجه داشــت که دین در تقابل با فلسفه و 
تعقل نیست و این دیدگاهی است که به بسیاری 
از معضالت امروزی دامن می زنــد، البته بحث 

پیرامون این موضوع بسیار گسترده است.
 خیلی خالصه نســبت دین و فلسفه را 

می فرمایید؟
بدون شــک بســیاری از نظرات فیلســوفان 
مسلمان با اســتناد به نص صریح قرآن و سیره 
پیامبــر)ص( بوده اســت و همان طــور که در 
بســیاری از آیات قرآن به معنــاداری زندگی 
در ایــن جهان و زندگــی پس از مرگ اشــاره 
شده اســت؛ حکمت زندگی انســان بر اساس 
اندیشه های فیلســوفان مســلمان نیز از این 
مضمون خارج نیســت. برای مثــال مالصدرا، 
هدف از زندگی انســان را در درجات متعددی 
تعریف و تبییــن می کند کــه از مراتب پایین 
شامل دست یافتن به امکانات مادی و ... شروع 
و تا رســیدن به قرب الهی امتداد می یابد. وی 
انسان را مســافری می داند که همواره خواهان 
جاودانگی اســت و با ســاخت زندگی خویش 
به بهتریــن وجه ممکن و تکامــل جوهری، در 
راســتای جاودانگی محض و ســعادتمند در 
آخرت قدم بر مــی دارد. مطهری نیــز غایت و 
کمال انسانی را که در حرکت به سوی خداوند 
تبیین می شــود، از حکمت های زندگی در این 
جهان برشــمرده اند. از منظر عالمه طباطبایی 
که پوچی و معنــاداری زندگی و تمامی افعال و 
حرکات در هستی در ذیل محور خداباوری معنا 
می یابد، تمامی افعال هدفمند اســت و هدف از 
زیســتن در این جهان ناقــص، ورود به جهانی 
کامل تر اســت. عالمه جعفری هم معتقد بود، 
فهم معنای حقیقی و هدف اصلی زندگی انسان 
تنها از طریق تکامل و رسیدن به حیات عقالنی 

 .میسر خواهد بود

آنچه برای داشتن زندگی بهتر فردی و اجتماعی الزم اســت، هم دانایی است و هم مهارت. 
به این معنا که نه تنها باید علم داشــت و خردورزی نمود، بلکــه باید مهارت های مختلفی 
که بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان بدان اشاره می کنند مانند مهارت حل مسئله، 

روابط فردی، تصمیم گیری، خودآگاهی، تفکر خالق و ... را در خود پروروش دهیم
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روش های حل مسائل زندگی
 در گفتگو با نجمه کیخا

عقل به تنهایی
 کاری از پیش 
نمی برد

انسان با دریایی از مسائل و مشــکالت زندگی روبه  رو می شود و 
می خواهد آن ها را با موفقیت پشت ســر بگذارد. اما مادامی که 
ذهن او مسئله محور پرورش نیافته باشد تا بتواند در مواجهه با هر 
مسئله ای، آن را آگاهانه و خالقانه حل کند، به جز بروز آسیب ها، 
انحرافات و مشکالت پیچیده گوناگون دستاوردی نخواهد داشت. 
در گفتگو با دکتر نجمه کیخا،  استادیار دانشگاه شهید بهشتی، 

روش های حل مسئله در زندگی مورد توجه قرار گرفته است.

سید عیسی محمدی
خبرنگار

گفتگو
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هرچه بر معرفت 
فرد افزوده شود، 
بایستی اخالق 
و سیرتش نیز 
مطابق آن تغییر 
کند و عمل وی نیز 
اصالح شود؛ در 
واقع عقل، اخالق 
و عمل با همدیگر 
باعث سعادتمندی 
انسان می شود

خانم دکتر! حکمت زندگی انسان در این جهان بر چه اساسی 
بنا شده است؟

فالسفه از غایت زندگی بشــر بحث کرده اند و این غایت را به نام های 
سعادت، نیک بختی، خوش بختی، به زیستی، کمال و خیر اعلی مورد 
بحث قرار داده اند. فالسفه بحث می کنند که انسان از کجا آمده است؟ 
چرا آمده و به کجا می رود؟ انسان باید بتواند جایگاه و نقش خود را در 
هســتی بیابد و ارتباط خود با دیگر بخش های هستی مانند خداوند، 
جهان آفرینش، طبیعــت، جامعه و خانواده را تعریف کند. فالســفه 
اطالعات وســیعی در این زمینه ها می دهند و انســان با مطالعه این 
مباحث بر شناخت خود در باب هســتی می افزاید. هرچه این معارف 
درونی شــود و به عرصه عمل و اعتقاد راه یابد، بر عرفــان فرد افزوده 
می شود و فرد با عینک فلسفه ای که به چشم زده است به دنیا می نگرد 
و آن  را تفســیر می کند. از نظر فالســفه، هرچه بر معرفت فرد افزوده 
شود، بایستی اخالق و سیرتش نیز مطابق آن تغییر کند و عمل وی نیز 
اصالح شود؛ در واقع عقل، اخالق و عمل با همدیگر باعث سعادتمندی 

انسان می شود.
در هر الیه، قوای خاصی شــامل حســی، باطنی و عقالنی وجود دارد 
که با مهار کردن و اســتفاده درســت از آن، ســعادت آن قوه حاصل 
می شود. قوای غضب، شهوت و وهم از قوای باطنی انسان هستند که 
بایستی کنترل و تعدیل شوند، تعدیل آن ها نیز با تبعیت از عقل و شرع 
اتفاق می افتد. اعتدال این قوا و دوری از افراط و تفریط که کار بســیار 
دقیق و الزمی محسوب می شود، از جمله مباحث مورد بحث فالسفه 
مسلمان است که همچون کلید سعادت انسان عمل می کند و راه های 
مختلف و فضایل و رذایل متعددی ذیل آن ها بیــان کرده اند. فارابی، 
مسکویه رازی، خواجه نصیر، مالصدرا و امام خمینی)ره( از جمله این 

فالسفه اند.
این ســه الیه در آموزه های دینی هم وجود دارد و در ســه ســطح 
اعتقادات، اخــالق و احکام وجــود دارد. هیچ یک از این ســه بدون 
دیگر ابعاد، باعث سعادت انســان نمی شود و توفیق در هر یک، سبب 
موفقیت در دیگر ابعاد می شود. از نظر فالســفه، دین و عقل مکمل 
هم هستند. عقل و فلســفه می تواند ضرورت سعادت و کمال انسان، 
و ضرورت وجود عدالــت، امنیت و ... را دریابد امــا تعریف دقیق این 
موارد و حدود هر یک را دین را مشخص می کند.نکته دیگر این است 
که سعادت در اندیشه فالســفه در چند سطح مورد توجه قرار گرفته 
است: ســطح کالن، میانی و خرد. در ســطح کالن رسیدن به خیر و 
کمال نهایی که شامل سعادت دنیوی و اخروی است مورد توجه قرار 
گرفته است. یعنی تمامی کماالت جســمی و روحی و معارف مورد 
نیاز بشر در اداره زندگی دنیا و آخرت در انسان حاصل شود. در سطح 
میانی از مواردی بحث می شــود که به کمال نهایی یاری می رسانند؛ 
مانند عدالت، گفتگو، وحدت، محبت و برادری؛ و در ســطح خرد به 
برنامه ریزی خردتر فرد در تدبیر امور معاش و معاشــرت و تحصیل 
و فراغت می پــردازد. حکمت عملی به الیه میانــی و خرد، و حکمت 

نظری به سطح کالن می پردازد.

مباحث فلسفی و روش فلسفی و در کل فلسفه به معنای تعقل 
و انتخاب بهترین گزینه در زندگی عمومی افراد چه نقشــی 

دارد؟
فلسفه به معنای خردورزی اســت و عنصری از آزادی، اراده و انتخاب 
را در خود دارد؛ به این معنا که خردورزی با اجبار امکان پذیر نیســت. 
فلسفه در روزگار جدید اهمیتی بیشتر از گذشــته یافته است، زیرا 
انتخاب های بیشتری در بخش های مختلف زندگی پیش روی انسان 
امروزی نهاده شده است. در گذشته افراد در باب نوع شغل، تحصیل، 
انتخاب همسر، فرزندآوری و ... انتخاب های زیادی پیش رو نداشتند، 

در حالی که امروزه تمامی این موارد نیازمند انتخاب فرد است.
در مقابل خــردورزی، اجبار و تحمیل وجــود دارد. امروزه با توجه به 
تأکید مضاعفی که بر حقوق بشــر و کرامت انسانی در حکومت های 
دموکراســی صورت می گیرد، تحمیل به شکل روشــن و مستقیم 
امکان پذیر نیســت؛ جامعه ای که اکثریت افراد آن تحصیل کرده اند 
و قشــر قابل توجهی از آن  دارای تحصیالت دانشــگاهی هســتند، 
تحمیل را بر نمی تابند. همه به دنبال راهی هستند که شیوه درست 
و اصولی را انتخاب کنند. شــاید به همین دلیل رجوع به مشاور برای 
تصمیم گیری ها افزایش یافته اســت و مانند گذشته با بی میلی افراد 
مواجه نیست. یافتن راه هایی برای پرورش خردورزی، آموزش را مورد 

توجه مراکز مختلف آموزشی قرار داده است.
ایجاد برخی جنبش هــای جدید مانند جریان تکفیــریـ  جهادی 
داعش و تأثیــرات آن در جوامع درگیر، از مواردی بــوده که اذهان را 
متوجه اهمیت خردورزی کرده است. برخالف تحصیل کردگان علوم 
طبیعی و فنی، دانش آموختگان فلسفه جذب این گروه ها نشده اند. در 
واقع فلسفه مخالف خشونت است و به جای آن گفتگو، یکی از نتایج 
مهم تعقل است. بسیاری از جریانات خشــن در جهان اسالم پیروان 
خود را از گفتگو و شنیدن سخن مخالفان منع می کنند تا اندیشه های 
مخالف به اذهان آن ها راه نیابد و خللی در ذهن آن ها ایجاد نشود. در 
حالی که اگر تعقل و گفتگو وجود داشته باشد، بسیاری از این جریانات 

امکان شکل گیری هم نمی یابند.
از جمله ویژگی های جامعه خردورز این است که به شعارزدگی مبتال 
نمی شود و افراد اهل عمل هستند. اصوالً شعارزدگی حاصل عدم علم 
و اعتقاد به شعار یا عدم امید به نتیجه بخش بودن آن است. در حالی که 
تعقل با آزادی و فهم زوایای مهم امر همراه است و فرد با علم به فواید 

یک امر از آن سخن می گوید؛ بنابراین علم با عمل همراه است.
* ابن ســینا می گوید: »علمی که به منطق َسخِته نَُبَود، علم 
نَُبَود«، عرفان به عنوان یکی از راه های شــناخت و منطق به 

عنوان روش صحیح تفکر چه نسبتی با فلسفه دارند؟
منطق، مقدمه فلســفه است و در واقع مسیر درســت تعقل را نشان 
می دهد. منطق نشان می دهد چه گزاره هایی درست و یقین آور است و 
از چه گزاره هایی بایستی پرهیز کرد. دانستن بحث مغالطات در منطق 
برای همه الزم اســت تا به راحتی فریب تبلیغات و سخنان نادرست 
را نخورند. برای نمونه یک دســته از مغالطات منطقی که امروزه هم 

 بسیاری از جریانات خشن در جهان اســالم پیروان خود را از گفتگو و شنیدن سخن 
مخالفان منع می کنند تا اندیشه های مخالف به اذهان آن ها راه نیابد و خللی در ذهن 
آن ها ایجاد نشــود. در حالی که اگر تعقل و گفتگو وجود داشته باشد، بسیاری از این 

جریانات امکان شکل گیری هم نمی یابند



فلسفه، هنر بهتر زیستن

یادداشت

عرفان تحول آفرین 
است و عنصر قیام و 
حرکت در آن جدی 
است. هرگاه فلسفه 
به عرفان مجهز 
شود، تحول آفرین 
می شود

فلسفه به معنای عام آن، هنر بهتر زیستن است؛ چراکه قدرت تفکر 
و اســتدالل ورزی باعث می شــود تا در زندگی روزمره، انتخاب های 
معقول تری داشته باشیم. انتخاب های بهتر برابر است با زندگی بهتر 
و این بهتر شدن امری نسبی و درعین حال تکاملی است، لذا فلسفه 
می تواند راه و رسم بهتر زیســتن را به ما بیاموزد و به معنای دقیق تر 

کلمه فلسفه، چگونگی زیستن است. 
از نظر نگارنده، فلسفه برای بشر امروز کارآمدتر از عرفان است، البته 
عرفان نیز اگر به معنای سلوک الی اهلل باشــد می تواند در معناداری 
زندگی نقــش مهمی ایفــا کند؛ همچنــان که می توانــد از طریق 
دریافت های معنــوی، نقش اصالح گر در تفکر فلســفی ایفا کند. به 
عبارت دیگر شخصی که در مسیر خودسازی قرار دارد، بهتر می تواند 
از فلسفه به عنوان ابزاری برای بهتر زیستن بهره برداری کند. تصفیه 
باطن از رذایل اخالقی باعث می شــود که در انتخاب هایمان بر مدار 
عقالنیت بهتر عمل کنیم. بر این اساس، حکمت زندگی انسان در این 
جهان بر اساس تفکر فیلسوفان مسلمان عبارت است از بهتر زیستن 
در راستای تکامل فردی و اجتماعی و این بهتر زیستن در اثر تکامل 
در حکمت نظری و عملی حاصل می شــود. فلســفه و منطق همان 

حکمت نظری است و اخالق و عرفاْن حکمت عملی.
از طرف دیگر انسان برای بهتر زیستن عالوه بر فلسفه، نیازمند داشتن 
اطالعاتی در زمینه روانشناسی و علوم اجتماعی است. چرا که دانش 
روانشناسی به شناخت فردی و استعدادهای شخصی کمک شایانی 
می کند و از طرف دیگر دانش عمومی در حــوزه علوم اجتماعی، به 
شناخت جمعی و جامعه انســانی و روابط بین فردی کمک اساسی 
می کند؛ لذا علوم انسانی مجموعه ای از دانش های سودمند است که 
هر یک با مختصات ویژه خود به نوعی در بهبود زندگی نقش مهمی 
ایفا می کنند. فلسفه در بین این علوم از جایگاه مهمی برخوردار است 
و به نوعی مادر علوم است؛ فلســفه روش درست اندیشیدن است که 

 .می تواند خدمت گزار سایر علوم انسانی باشد

رواج زیادی دارد، ادعاهای بدون استدالل است. نمونه ادعاهای بدون 
استدالل، اســتفاده نابه جا از اعداد و ارقام برای نشان دادن دقت زیاد 
مدعاســت. برای مفاهیم کیفی و غیر قابــل اندازه گیری )براي مثال 
عواطف و احساســات درونی( از عدد استفاده می شــود؛ برای نمونه 
گفته می شود: 90 درصد محبوبیت فالن شخص در بین مردم به دلیل 
سخنرانی های خوب اوست. یا از مغالطه جلب ترحم استفاده می شود 
که فرد به جای استدالل، ابراز ضعف و ناتوانی می کند و می خواهد بر 

این اساس سخن او را بپذیرید.
در سنت اندیشــه ورزی ایرانی و اســالمی، عرفان بخش ناگسستنی 
زندگی محسوب می شود. همه اذعان داریم که در زندگی اموری وجود 
دارد که با عقل و یافته های حسی ما قابل تبیین و تحلیل نیست. برای 

نمونه وجود و حقیقت رؤیاهای صادقه غیر قابل انکار است.
در جهان اسالم به جای فلســفه از واژه حکمت استفاده می شود، زیرا 
حکمت تنها به یافته های عقالنی بسنده نمی کند و یافته های شهودی 
انســان را نیز مد نظر دارد. همان گونه که علوم تجربی و استقرایی بر 
اساس قوای حسی انسان و علوم فلسفی بر اســاس قوه عقلی انسان 
شــکل می گیرد، علوم عرفانی و شهودی نیز بر اســاس قوای باطنی 
انسان شکل می گیرد. برخی شهودها، عقالنی و برخی قلبی است. در 
واقع عرفان، حاصل معارف مختلف انسان است. معنای لغوی عرفان 
نیز شناخت اســت. عرفان نوعی دانش حضوری و بی واسطه است و 
یافته های عرفانی مکمل فلسفه هستند. دانش و حکمت شامل انواع 
علوم می شود و تفکیک دانش ها سبب ناقص شدن دانش بشری. بعد 
از تفکیکی که میان علوم فلسفی و غیرفلسفی صورت گرفت و بعد از 
این که دامنه علم تنها محدود به علومی شــد که بر یافته های حسی 
استوار باشد، عرفان تا حد زیادی از علوم دیگر جدا شد. در جهان اسالم 
با فلسفه اشراق و پس از آن حکمت متعالیه، بار دیگر به عرفان توجه 
شد و فلسفه همراه با عرفان و قرآن مورد توجه قرار گرفت. عرفان سبب 
مقبولیت و کاربردی شدن بیشتر فلسفه می شود، زیرا شناخت عرفانی 
عمیق تر، لطیف تر و در نتیجه پذیرفتنی تر است. عرفان درمانگر است 
و سعی می کند انسان را به مقصود برساند، در حالی که فلسفه ممکن 
است تنها اطالعاتی را بیان کند، اما خواننده را به هدف نرساند. فلسفه 
از هدف هســتی و خیر اعلی ســخن می گوید اما عرفان از چگونگی 
رسیدن به آن مرتبه سخن می گوید و در ســالک عزم، اراده و حرکت 
ایجاد می کند. عرفان تحول آفرین است و عنصر قیام و حرکت در آن 

جدی است. هرگاه فلسفه به عرفان مجهز شود، تحول آفرین می شود.
 قرآن کریم به عنوان مرجع الهی چه راهی را برای شــناخت 

انسان از زندگی ودستیابی به سعادت پیشنهاد می کند؟
نکته مهم این است که در قرآن تمامی ابزارها و راه های شناخت مورد 
توجه قرار گرفته است و تفکیکی میان این روش ها نیست. نمی توان 
میان حکمت نظری و عملی تفکیک قائل شــد و آموزه های عرفانی، 
فقهی و فلســفی به یک اندازه مــورد توجه قرار گرفته اســت. قرآن 
مجموعه اي منظم و جامع اســت و تأسی به آن ســبب ایجاد نظم و 

 .جامعیت در زندگی انسان مي شود

دکتر حمیدرضا خادمی
استادیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

گفتگو



قرآن

تفسیرها 
و شیوه های پرداختن به قرآن

نگاهی به برخی تفاسیر مهم شیعه و سنی و روش شناسی مفسران
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»إن هــذا القرآن مأدبــة اهلل، فتعلموا مــن مأدبته 
ما اســتطعتم«؛ این روایت در وســائل الشــیعه از 
فرمایشــات پیامبر اکرم)ص( نقل شــده است. در 
این روایت، پیامبر اکرم)ص( مــا را بر آن می دارد 
که نسبت به مأدبة الهی توجه خاصی داشته باشیم. 
امام باقر)ع( در حدیثی فرموده اند: »القرآن یجري 
کما تجري الـــشمس و القمر«، قــرآن مثل ماه و 
خورشــید هر روز تازگی دارد، پس معلوم می شود 
که هر روز تفســیر نویی را می طلبــد. از این رو از 
زمان خود پیغمبــر اکرم)ص( این نیاز احســاس 
می شد که قرآن احتیاج به تفســیر دارد. طبق آیه 
شــریفه 44 ســوره نحل: »وانزلنا الیک الذکر لتبین 

للناس ما نزل الیهم«، اولین مفســر، شخص رســول اهلل است که قرآن را 
برای مردم تفســیر و تبیین می کنــد. بعد از پیغمبر اکرم، جانشــینان 
ایشان، بر اســاس آیات شــریفه قرآن، در این ِســمت ابقا شدند و این 
توانایی را دارند که آیات قرآن را تفســیر و تبیین کنند، البته به فرموده 
عالمه طباطبایی، منافاتی ندارد که خود پیغمبــر اکرم)ص( و ائمه)ع( 
اجازه داده باشند که دیگران هم بر حســب نیازهایی که در روز و طول 
تاریخ پیش می آید، قرآن را تفســیر و تبیین کننــد و در طول زمان، در 

مورد شبهاتی که پیش می آید از قرآن استفاده کنند. 

خوشه چین المیزان 
در طول تاریخ، مفســران بســیاریـ  غیر از ائمه)ع(ـ  بوده اند؛ از ابن عباس 
گرفته که شاگرد امیرالمومنین)ع( بود تا مفسران دیگری که هر کدام بر سر 
این سفره الهی نشسته اند، بهره ای از قرآن برده اند و زاویه ای از زوایای قرآن 
را کشف و پرده برداری کرده اند که سعی همه شان مشکور است و هرکدام به 
زوایایی پرداخته اند؛ بعضی تفاسیر روایی، بعضی تفسیر عقلی و برخی تفسیر 
اجتماعی از قرآن داشته اند. بعضی تفسیر جامع داشته اند؛ یعنی آیات شریفه 
قرآن را نسبت به همه مسائل بررسی کرده اند که سعی هر کدام از این ها در 

حجت االسالم والمسلمین  شفیعی 
پژوهشگر علوم قرآنی

نگاهی به برخی تفاسیر مهم شیعه و سنی

تحلیل

سایه المیزان بر 
تفاسیر معاصر
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تاریخ و محافل علمی مشکور اســت. اخیراً هم تفاسیری به محافل علمی 
راه پیدا کرده که بیشــتر این تفاسیر، خوشه چین تفســیر شریف المیزان 
اســت. مرحوم عالمه طباطبایی حدود 50-40 سال پیش، تفسیر المیزان 
را به رشته تحریر درآورده و به فرموده اســتاد آیت اهلل جوادی آملی، وقتی 
مرحوم عالمه طباطبایی از تبریز به قم آمدند، این تفســیر در دو جلد بوده، 
اما وقتی در محافل علمی قم بحث و بررسی شــد، به 20 جلد تبدیل شد. 
بیشتر تفاسیری که اخیراً، به خصوص بین شیعه شکل گرفته و تدوین شده، 
برگرفته از تفسیر شریف المیزان است؛ یعنی یا به عنوان احتمال نظر ایشان 
را آورده اند یا به عنوان احتمال قوی نظر ایشان را تأیید کرده اند. بعد از انقالب 
هم تفاسیری شکل گرفته؛ مثل تفسیر نور، تفسیر راهنما، تفسیر الفرقان، 
تفسیر الکاشف، تفسیر من وحی القرآن، تفسیر البالغ و ... که بعضی از این 
تفاسیر در بین شیعیان خارج از ایران نوشته شــده است. بعضی از تفاسیر 
خواستند در کنار المیزان باشــند، ولی نتوانستند هم پایه با المیزان خود را 
به محافل و حوزه های علمی معرفی کنند و تقریباً یا به عنوان برگرفته ای از 
المیزان بوده اند، یا این که تفسیری نبودند که بتوانند در محافل علمی عرض 
اندام کنند، جز تفسیر المیزان که واقعاً از جهات مختلف خوش درخشید و 

تفسیر بسیار غنی، و تولید علمی از ناحیه مرحوم عالمه طباطبایی بود. 
تفاسیری مثل تفسیر نور و راهنما، از تفسیر شریف المیزان بسیار استفاده 
کرده اند، به طوری که آقای قرائتی می گفتنــد زمانی خدمت مقام معظم 
رهبری رسیدم و ایشــان فرمودند که تفسیر نور شــما و تفسیر راهنمای 
آقای هاشــمی رفســنجانی، چه تفاوتی با هم دارد؟ به ایشان عرض کردم 
که احتماالتی به ذهن آقای هاشمی رفسنجانی آمده که در تفسیر راهنما 

آورده اند، احتماالتی هم به ذهن من آمده که در تفسیر نور آورده ام.
تفسیر نور، نسبتاً روان و ساده است. نظر آقای قرائتی هم این است که قرآن 
برای حوزه های علمیه نازل نشده، برای مردم کوچه و بازار نازل شده و باید 
خیلی روان و ساده باشد تا همه بتوانند از قرآن استفاده کنند. تفسیر راهنما 
هم تفسیری است که احتماالت مربوط به هر آیه را جمع آوری کرده و خیلی 

از این احتماالت می تواند، برگرفته از تفسیر شریف المیزان باشد.
تفاسیر اهل سنت

تفاســیر دیگری نیز وجود دارد که در بین اهل سنت نوشته شده است. 
بعضی از این تفاســیر صبغه وهابیت دارد، اما بعضی هم تفاسیر مفیدی 
است، نظیر تفسیر »التحریر و التنویر« ابن عاشور که بسیار مفید و قابل 
استفاده است. هم در بین اهل سنت و هم شــیعه، اخیراً تفاسیر خوبی 
رواج پیدا کرده است. برخی از این تفاسیر، تفاسیر روایی هستند، برخی 
ممکن است عقلی باشــند، بعضی تفسیر جامع باشــند. تفسیر شریف 
تسنیم هم تفسیری است که توانســت جای خود را در محافل علمی باز 
کند. شاید یکی از علت هایش هم این باشــد که به تعبیر مؤلف، آیت اهلل 
جوادی آملی، المیزان فارسی اســت و نه فارسی المیزان که کسی تصور 
کند، ترجمه المیزان اســت یا برگرفته از المیزان است. درست است که 
این تفسیر به تفسیر شریف المیزان اشراف دارد و برگرفته های زیادی از 
آن دارد، ولی نوآوری هایی هم در حد خودش دارد که این تفسیر را چند 
ســال پیش به بهترین اثر تبدیل کرد و مؤلفش را هم به عنوان بهترین 
شخصیت علمی معرفی کردند. بعضی تفاســیر دیگر مثل تفسیر روشن 
هم به محافل علمی عرضه شد که مؤلف محترمش، صاحب »التحقیق« 
در لغات قرآن کریم هم هســت. این تفسیر نســبتاً خوب و روان است، 

منتها اگر بخواهیم تفسیر روشن را با بعضی تفاسیر دیگر بررسی کنیم، 
می بینیم که این تفاسیری که اخیراً نوشته شــده، عمق علمی چندانی 
ندارد. اگر صدر تا ذیل این تفاســیر را مقایســه کنیمـ  یعنی جلدهای 
اول این تفســیر را با جلدهای پایانی بررســی کنیــمـ  می بینیم که در 
جلدهای پایانی، اشکاالتی وجود دارد و سعی شان بر این بوده که تفسیر 
را به اتمام برسانند، شــاید نظر مؤلفش چنین بوده که در زمان حیاتش 
این تفســیر به پایان برســد. برای مثال آیاتی که در قرآن تکرار شده را 
به انحای مختلف ترجمه کرده، ممکن اســت کســی بگوید که مترجم 
مالحظه ســیاق آیه را با قبل و بعدش کرده و بنابراین آیات تکراری را به 
یک شکل ترجمه نکرده است، اما آیه ای در قرآن مثل »فبای االء ربکما 
تکذبان« که در ســوره الرحمن مکرر آمده را نمی توانیم به صورت های 
مختلف ترجمه کنیم و باید به یک شــکل ترجمه شــوند. یک مترجم 
موفق قرآن، کسی اســت که آیاتی که در قرآن تکرار شده را به یک نحو 
ترجمه کند، ولی در این تفسیر می بینیم که ترجمه های مختلفی از یک 
آیه آمده و نمی توانیم بگوییم این تفســیر، تفســیری است که توانست 
جای خود را در محافل علمی باز کند. افراد دیگر، تفاســیر دیگری هم 

نوشته اند که سعی همه شان مشکور است. 
تفاسیر موضوعی

تفاسیری به نام تفاســیر موضوعی در سال های اخیر نوشــته شده است. 
آیت اهلل ســبحانی می فرمایند که اولین تفســیر موضوعی را من نوشته ام؛ 
ایشان تفسیر موضوعی »منشور جاوید« را نوشته اند. در تفاسیر موضوعی، 
مؤلف یک موضوع )عقیدتی، کالمی یا موضوع دیگری مربوط به مســائل 
اجتماعی( را از قرآن اخذ می کند و پیرامون آن، آیاتــی را که به نحوی آن 
موضوع را صریحاً بیان می کنند یا اشــراف و اشــاره ای به موضوع دارند را 

جمع آوری می کند.
در بین تفاسیر موضوعی موجود غیر از منشور جاوید، تفسیر موضوعی آیت اهلل 
مکارم شیرازی به نام »پیام قرآن« »تفسیر موضوعی قرآن« آیت اهلل جوادی آملی 
نمونه های خوبی است که آیات پیرامون یک موضوع را جمع آوری کرده اند، البته 
ممکن است از روایات هم بهره گرفته باشند و آن موضوع را منقح کرده باشند تا 

ببینند از نظر قرآن این موضوع چه جایگاهی دارد. 
تفاسیر علمی

بعضی از تفاســیر معاصر، علم گرا هســتند؛یعنی تالش کرده اند آیات 
شــریفه قرآن را به نحوی با علوم جدید مرتبط کنند که ممکن اســت 
برداشت مورد رضایت همه مفسران نباشد. بعضی از این تفاسیر، خیلی 
خودنمایی نکردند ولی تا حدودی علم زده شــدند که بعضی از مفسران 
صالح نمی دانند که به چنین شــکلی تفسیر ارائه شــود. برای مثال در 
بین اهل ســنت، تفســیر جواهر الکالم، متعلق به طنطاوی، علم زدگی 
فوق العاده ای پیدا کرد، چون می خواســت آیه شــریفه قرآن را با علوم 
روز انطباق دهد و بعضی از مفســران راضی به ایــن کار نبودند و آن را 
درست نمی دانســتند. ممکن اســت بعضی بخواهند تفسیر موضوعی 
از قرآن ارائــه کنند؛ ببینند قرآن در مورد مســائل فیزیک، شــیمی یا 
مسائلی از این قبیل چه بحث هایی دارد و چه مباحثی از قرآن می توانیم 
استنباط کنیم؟ باید ببینیم که آیا مفســرینی که در آیات شریفه قرآن 
غور کرده اند، این نوع تفاسیر و برداشــت ها را تفسیر به رأی نمی دانند؟ 

 !برداشت صحیح می دانند یا نه؟

بعضی از تفاسیر 
معاصر، علم گرا 
هستند؛یعنی 
تالش کرده اند 
آیات شریفه 
قرآن را به نحوی 
با علوم جدید 
مرتبط کنند 
که ممکن است 
برداشت مورد 
رضایت همه 
مفسران نباشد

بیشتر تفاسیری که اخیراً، به خصوص بین شیعه شکل گرفته و تدوین شده، برگرفته 
از تفسیر شریف المیزان است؛ یعنی یا به عنوان احتمال نظر ایشان را آورده اند یا به 

عنوان احتمال قوی نظر ایشان را تأیید کرده اند
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تحلیل

تفسیر تسنیم، از تفاسیر بسیار گران سنگ و 
ارزشمند شیعه در دوران معاصر است که در 
میان نزدیک به سه هزار دوره تفسیری که از 
آغاز نزول وحی تا عصر حاضر به رشته تحریر 
درآمده اســت، درخشش و تابندگی خاصی 
دارد. این تفسیر محصول درس های حضرت 
استاد آیت اهلل جوادی آملی)حفظه اهلل تعالی( 
در جمع فضال، طالب و روحانیون قرآن پژوه 
حوزه علمیه قم اســت. از سال 1361 درس 
تفســیر ترتیبی ایشان آغاز شــد و به لطف 
الهی تاکنــون ادامه دارد. البتــه محققان و 
قرآن پژوهان بزرگوار مرکز تحقیقاتی اسراء 
)گروه تفســیر ترتیبی(، در طول ســالیان 
متمادی در خدمت اســتاد جــوادی آملی 
بوده انــد و در کار تنظیم، نــگارش، تخریج 
مصــادر، مقابلــه علمی و ویرایش تفســیر 

گران سنگ تسنیم دستیاری کرده اند.
تدوین این اثر شریف از سال 1367 آغاز شد. 
از این تاریخ با کمک و دستیاری محققان و 
پژوهشــگران مرکز تحقیقاتی اسراء، تالش 
شــد تا درس های اســتاد که از سال 1361 
در حوزه علمیه قم آغاز شــده بود، تدوین و 
به قرآن پژوهان تشــنه زالل معارف وحیانی 

عرضه شود.
جلد آغازین تفسیر تســنیم دربردارنده یک 
مقدمه دویســت و پنجاه صفحه ای درباره 
تفســیر و برخی از مباحث علوم قرآنی است 
و بقیه آن به تفســیر ســوره مبارکه حمد 
اختصاص یافته است. تاکنون سی و هشت 
جلد از این تفسیر منتشر شده و انشاء اهلل در 
آینده نزدیک شاهد انتشــار دیگر مجلدات 

تسنیم خواهیم بود.

بررسی ویژگی های تفسیر ارزشمند تسنیم

حجت االسالم والمسلمین علی اسالمی 
معاون پژوهشی مؤسسه اسراء

شراب بهشتی

تفسیرها و شیوه های پرداختن به قرآن

لی
وک

د ت
حم

س : م
عک
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به قرآن: شیوه حاکم بر هر دو تفسیر، روش 
تفسیر قرآن به قرآن است و هر دو یک روش 
را پیگیری می کنند. این شیوه در تسنیم، در 

ابعاد گسترده تری تجلی دارد.
2- گرایــش اخالقی ، تربیتــی و اجتماعی: 
تفسیر تسنیم مانند تفســیر المیزان دارای 
گرایش اخالقــی، تربیتی و 

اجتماعی است.
3- تفکیــک مباحــث غیر 
قرآنی از مباحــث قرآنی: در 
المیزان،  هماننــد  تســنیم 
مباحث غیرقرآنی از مباحث 

قرآنی جدا شده است.
4- توجــه ویژه به شــبهات 
و اشــکاالت مطرح شــده در 
دوران معاصــر: در هــر دو 
تفســیر توجــه ویــژه ای به 
شــبهات و اشکاالت مطرح شــده در دوران 
معاصر شده اســت، با این تفاوت که مرحوم 
عالمه طباطبایی شبهات و اشکاالتی را مورد 
توجه قرار داده و به آن ها پاســخ گفته اند که 
در سی سال قبل نسبت به حریم قرآن کریم 
وارد شده بود، ولی تفسیر تسنیم این کار را 
در مورد شبهاتی که امروزه در دنیای معاصر 
نســبت به قرآن کریم و معــارف نورانی آن 

مطرح است انجام داده اند.
5- نواندیشی و نوآوری در تفسیر

تفاوت تسنیم با المیزان
حضرت آیت اهلل جوادی آملی در زندگینامه 
خودنوشت درباره تفسیر تسنیم می نویسند: 
»امید است این تفسیر به نوبه خود المیزان 
فارسی باشــد نه فارســی المیزان. چنین 
نیست که این همان المیزان عربی باشد که 
به فارسی نگاشته شده اســت. نه؛ المیزانی 
است فارسی که بعد از ســی سال، در عرصه 
تفاسیر شــیعه به صحنه آمده و عرض اندام 
کرده است. اگر سی سال پیش از این، تفسیر 
المیزان پاســخگوی نیازهای قرآن پژوهان 
و پاسخ دهنده شــبهاتی بود که در آن زمان 
متوجه ســاحت قدســی قرآن کریم شده 
بود، امروز بعد از گذشــت سی سال، تفسیر 
گران قدر تسنیم برآورنده نیاز قرآن پژوهان 
عالم و پاسخ دهنده به شــبهات عصر است. 

بنابراین تفسیر تسنیم، المیزان دیگری است 
که در عصر کنونی به صحنه آمده است؛ منتها 
المیزانی به زبان فارسی، نه فارسی المیزان. 
المیزان پایان قرن حاضر، نه المیزان وســط 
قرن حاضر و این از وعــده لطیفانه الهی دور 
نیست. بنابراین تفسیر تسنیم در عصر حاضر، 
همان نقشی را که تفسیر شریف المیزان در 
سی سال پیش داشــت، در گستره ای بسیار 

وسیع تر ایفا می کند.«
ساختار تسنیم و ویژگی های آن

ویژگی های ساختاری تفسیر تسنیم در دو 
بخش پیش گفتار ســوره ها و مباحث ذیل 

آیات قابل بررسی است.
یکــی از ویژگی های ســاختاری تفســیر 
تسنیم این اســت که در آغاز هر سوره بحث 
مبســوطی با عنوان پیش گفتار مطرح شده 
اســت. به طور معمــول در تفاســیر دیگر، 
مباحث گسترده پیش گفتاری وجود ندارد، 
البته نکاتی درباره هر ســوره بیان می شود، 
ولی هیچ یک از تفاســیر به این شرح و بسط 
و با این نظم خــاص به پیش گفتار ســوره 

نپرداخته اند.
تفسیر تســنیم در پیش گفتار هر سوره که 
به طور متوســط حدود 15 صفحه را در بر 
می گیرد، به معرفی ســوره و ویژگی های آن 

می پردازد.
مباحث پنج گانه ذیل هر آیه

1- گزیده تفســیر: حضرت اســتاد جوادی 
آملی)حفظــه اهلل تعالی( به جــای ترجمه 
آیات، خالصــه و عصاره ای از تفســیر آیه را 
آورده اند که تقریباً معــادل هر صفحه، یک 
سطر است؛ یعنی اگر مباحث تفسیری یک 
آیه پنجاه صفحه است، پنجاه سطر به عنوان 
گزیده تفسیر مطرح شده است و این اولین 

بخشی است که در ذیل هر آیه وجود دارد.
2- مفردات آیه: واژه هایی که در هر آیه آمده، 
هر یک به طور جداگانــه در بخش مفردات 

توضیح داده شده است.
3- تفسیر آیه: این قســمت که عمده ترین 
مطالب ذیل هر آیه را در بر دارد، به تفســیر 
گســترده آیه می پــردازد. در این قســمت 
برداشت های تفســیری از واژه ها، تعبیرها و 

جمله های آیه توضیح داده می شود.

یکی از برجستگی هاي تفســیر تسنیم، نام 
بســیار زیبا، قرآنی و حســاب شده ای است 
که برای آن انتخاب شــده اســت. این نام از 
سوره مطففین گرفته شــده است. عظمت 
و گرانقدری شراب تســنیم که شراب ابرار 
در بهشت اســت، به دلیل وجود قطراتی از 

چشمه تسنیم اســت که در 
این شــراب چکیــده و آن را 
ارزشمند ساخته است. طبق 
روایتــی از رســول اهلل)ص( 
باالترین شــراب و نوشیدنی 
بهشــتی، چشــمه و شراب 
تسنیم اســت که نوشندگان 
آن شــراب، محمــد)ص( و 
آل محمدنــد. قطراتــی از 
چشــمه تســنیم به شراب 
دیگر بنــدگان صالــح خدا 

افزوده می شــود که به آن بهــا می دهد. به 
این شــراب ها »رحیق مختوم« می گویند. 
این شراب آن چنان لذت بخش و بهجت آور 
است که جا دارد انسان ها برای دستیابی به 
چنین شرابی در بهشــت با یکدیگر تنافس 
و مسابقه داشــته باشــند. حضرت استاد با 
توجه به این مطلب که اعتبار همه دانش ها 
به قرآن کریم اســت و هر دانشــی، وزن و 
اعتبــارش را از قرآن کریم کســب می کند، 
دو دوره از کتاب های گران قدر خود را به دو 
اسم قرآنی نامگذاری کرده اند. ایشان اسفار 
صدرالمتألهین شیرازی را در یک دوره سی 
و پنج جلدی شرح کرده اند و نام این دوره را 
رحیق مختوم نهاده اند، ولی تفســیر قرآن را 
تســنیم نامیده اند، زیرا عظمت شراب های 
بهشــتی دیگر، رهین قطراتی اســت که از 
چشمه تســنیم در آن آمیخته شده است. 
واژه تســنیم به معنای بلندی و بلنداســت 
و گواراترین شراب بهشــتی که برترین آن 
است، تســنیم نامیده شده اســت. از آن جا 
که قرآن کریم به علــوم دیگر وزانت و اعتبار 
می دهد، استاد گرانقدر با الهام از آیه مبارکه 
27 سوره مبارکه مطففین نام تفسیر خود را 

تفسیر تسنیم نهاده اند.
وجوه مشترک تفسیر تسنیم با المیزان

1- به کارگیری شــیوه و روش تفسیر قرآن 

یکی از ویژگی های 
ساختاری تفسیر 
تسنیم این 
است که در آغاز 
هر سوره بحث 
مبسوطی با 
عنوان پیش گفتار 
مطرح شده است. 
به طور معمول 
در تفاسیر دیگر، 
مباحث گسترده 
پیش گفتاری 
وجود ندارد

حضرت آیت اهلل جوادی آملی در زندگینامه خودنوشــت درباره تفســیر 
تسنیم می نویسند: »امید است این تفســیر به نوبه خود المیزان فارسی 

باشد نه فارسی المیزان
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4- اشــارات و لطایف: مباحث تفسیری آن 
دسته از مباحث هستند که به طور مستقیم در 
جهت تبیین و تحلیل مفاهیم هر آیه قرار دارند، 
چنان که گاهی به توضیح یک واژه پرداخته 
می شود، گاهی یک ترکیب دو کلمه ای مانند 
مضاف و مضاف الیه یا صفت و موصوف توضیح 
داده می شود، گاهی یک فقره یا جملة آیه بیان 
می شود و گاهی نیز همه آیه را توضیح می دهد. 
مرز مباحث تفســیری با بحث های اشارات و 
لطایف در آن جا از هم جدا می شود که بحث 
تفسیری عهده دار مطالبی است که در خود 
آیه مطرح شده است، اما اگر بحث هایی در کنار 
آیه قابل طرح باشــد، در ذیل عنوان اشارات و 

لطایف مورد بررسی قرار می گیرد. 
معموالً در دیگر تفاســیر این مباحث به هم 
آمیخته شده است، بدین معنی که مباحث 
عهده دار تبیین مستقیم هر آیه و مباحثی که 
به مناسبت آیه مطرح شده، در بیشتر تفاسیر به 
هم آمیخته است ولی در تفسیر تسنیم مرز این 
دو مبحث از یکدیگر جدا شده است. هر بحثی 
که به طور مستقیم، واژه ها، فقرات، جمالت 
یا همه آیه را توضیح می دهــد تحت عنوان 
تفسیر آمده و بحث هایی که به موضوع آیه به 
گونه ای ارتباط دارد، ولی آیه را به طور مستقیم 
تقسیم نمی کند و تنها درباره موضوع آیه بحث 
می کند، تحت عنوان اشــارات و لطایف آمده 

است. 
5- بحث روایی: قسمت پایانی مطالب ذیل هر 
آیه را بحث روایی تشکیل می دهد. حضرت 
استاد در این قسمت روایاتی را که درباره هر 
آیه شریفه وارد شده و توضیحات مربوط به آن 
آیات را متذکر شده اند. در بحث روایی، روایاْت 
دسته بندی شده، به گونه ای که هر دسته عنوان 
ویژه ای دارد و در ذیل آن توضیح و شرح مربوط 
به عنوان مطرح شده اســت. توضیحاتی که 
در ذیل هر دسته از روایات مطرح می شود، با 

عنوان اشاره آغاز می شود.
یکی از ویژگی های ساختاری تفسیر تسنیم 
آن است که به زبان فارسی روان و بسیار فصیح 
به نگارش درآمده است؛ البته این تفسیر هم 
می توانست مانند المیزان به زبان عربی نگاشته 
شود، ولی برای این که شعاع استفاده کنندگان 

بیشر شود، به زبان فارسی نگارش یافته است.

بر هر ترجمه ای که تاکنون درباره قرآن کریم 
منتشر شده اســت، ده ها و صدها اشکال وارد 
شده است. به منظور دور بودن تفسیر تسنیم 
از این گونه اشــکاالت، به طور کلی از ترجمه 
صرف نظر شده است. اگرچه ترجمه قرآن در 
جای خود امری الزم است و امروز ترجمه های 
بســیار خوبی نیز منتشر شــده و در اختیار 
عالقه مندان به مطالعات قرآنی قرار گرفته است، 
با این همه در تفسیر تسنیم با هدف گشایش 
بیشتر عرصه بر مفسر برای توضیح بیشتر هر 
آیه، از آوردن ترجمه آن خودداری شده است 
و به جای آن، ترجمه آیات اصلی گزیده تفسیر 
هر آیه آمده است تا دست مفسر برای توضیح 
بیشتر باز باشد و اشــکال کمتری متوجه آن 

شود.
در مســئله شبهه شناســی و پاسخگویی به 
شبهات بین تفسیر المیزان و تفسیر تسنیم 
یک وجه اشــتراک و یک وجــه افتراق وجود 
دارد: وجه اشتراک این است که هر دو تفسیر 
خود را عهده دار پاسخگویی به شبهات زمان 
خود می دانند. تفاســیر فراوانی هم در میان 
اهل سنت و شیعه داریم که اساساً مفسرانشان 
دغدغه پاسخگویی به شبهات معاصران خود را 
نداشته اند. آنان در عرصه های خاصی به تأمل 
پرداخته اند و آیات را تفســیر کرده اند، ولی به 
پرسش ها و شبهات زمان خود توجه نکرده اند. 
یکی از مشترکات تفسیر تســنیم و تفسیر 
المیزان پرداختن به پرسش ها و شبهات مطرح 

در روزگار این دو تفسیر است.
افتراق المیزان و تسنیم در

 پاسخگویی به شبهات
افتراق و وجه تمایز این دو تفســیر در مسئله 
پاســخگویی به شبهات چیســت؟ المیزان 
محصول سی سال قبل حوزه علمیه قم است. 
بنابراین مرحوم عالمه طباطبایی به شبهات 
و اشــکاالتی پرداخته اند که ســی سال قبل 
متوجه ساحت قرآن و اســالم بوده است و به 
آن ها پاسخ داده اند، البته روش مؤلف ارجمند 
المیزان این نیست که القاکنندگان شبهه یا 
منع طرح شــبهه را نیز معرفی کنند. ایشان 
تنها اصل شبهه را مطرح می فرمودند و به آن 
پاسخ می دادند. مطالب بســیاری از » تفسیر 
المنار «که از تفاسیر اهل سنت است در المیزان 

مطرح شده و به آن ها پاسخ داده شده است؛ اما 
ویژگی تفسیر تسنیم آن است که به شبهات 
کنونی پاســخ داده اســت. هم اکنون مکاتب 
فراوانی در غرب وجود دارد که هر یک داعیه دار 
هدایت انسان و تأمین سعادت جامعه بشری اند. 
آیا این مکاتب در داعیه خود صادق اند یا از عهده 
تأمین سعادت بشر بر نیامده اند؟! به طور معمول 
استاد آیت اهلل جوادی آملی در تفسیر تسنیم، 
مکاتب موجود در جهان غرب را مبسوط یا به 

طور خالصه مورد توجه و اشاره قرار داده اند.
به طور مثال اکنون یکی از مباحث بســیار 
رایج، مبحث ســکوالریزم و جدایی دین از 
سیاســت و جدایی دین از زندگی اجتماعی 
بشــر اســت. این بحث در تفســیر تسنیم 
مطرح شده و به آن پاسخ داده شده است. در 
حقیقت هر جا که در ذیل آیات بهانه ای برای 
طرح این شبهات و پاسخگویی به آن ها وجود 
داشته، مفسر به شبهات مربوطه پرداخته و 

به آن پاسخ داده اند.
یکی دیگر از مباحثی که امروزه بســیار مورد 
توجه اســت، مبحث پلورالیزم و کثرت گرایی 
دینی است که بر اســاس آن عده ای معتقدند 
همــه مذاهب و ادیــان، راه های رســیدن به 
خداست. بنابراین هرکس با هر نظر و عقیده ای 
و با هرگونه پرستشــی می تواند بــه خداوند 
نزدیک شود و به بهشت دست یابد. در تفسیر 
تسنیم اندیشــه پلورالیزم در موارد متعددی 
مطرح و به آن پاسخ داده شده است. همچنین 
مبحث فمینیسم که زن گرایی افراطی است 
در تفسیر تسنیم مطرح شده است. درخواست 
استاد مفســر، حضرت آیت اهلل جوادی آملی 
از قرآن پژوهانی که در خدمت ایشان هستند 
این است که مکاتب غربی را شناسایی کنند تا 
عصاره آن ها را در تفسیر تسنیم مورد بررسی و 
نقد قرار دهند و پاسخ های مناسب برای آن ها 
را در تفسیر تسنیم فراهم کنند. به این ترتیب 
اگرچه المیزان و تســنیم هر دو دغدغه پاسخ 
به پرسش ها، شبهات و اشکاالت عصر خود را 
دارند، ولی المیزان شبهات و اشکاالت سه دهه 
قبل را مورد توجه قرار داده و تســنیم شبهات 
امروز دنیا را مد نظر دارد؛ شبهاتی که معموالً در 
جهان غرب مطرح شده و در میان قرآن پژوهان 

 .و طیفی از مردم بازتاب داشته است

یکی از مشترکات 
تفسیر تسنیم و 
تفسیر المیزان 
پرداختن به 
پرسش ها و 
شبهات مطرح 
در روزگار این دو 
تفسیر است
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و مخصوصا در تفسیر سوره قدر به طور مفصل در 
این باره داد سخن به میان آوردند و به دو نوع نزول 
آسمانی قرآن؛ دفعی یا یکپارچگی بر قلب مبارک 
پیامبر)ص( اقرار کردند که معتقدند در این نحوه از 
دریافت قرآن، آن حضرت به حقایقی رسیدند و از 
مسائلی مطلع شدند، اما وظیفه خودشان نمی دیدند 
که اینها را ابالغ کنند، مگر اینکه به آنها اشاره شود 
و امام موسی صدر این اشــاره ها را عبارت از نزول 
تدریجی تلقی می کند که مستمرا در طی 23 سال 
اتفاق افتاده است. ایشان سعی می کنند که در بیان 
این مبنای فکری خود از خاصیت کاربردهای قرآنی 
واژه »انزال« استفاده کنند که بر نزول دفعی داللت 

صبغه تفسیری امام موسی صدر »اجتهادی« است

مبانی و ویژگی های تفسیری امام موسی صدر

مقاله 

دکتر مجید معارف 
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران

و آثار تفسیری او استخراج و مدون کنیم می توان 
از آن به مکتب تفسیری تعبیر کرد. اولین مطلبی 
که در شناخت مکتب تفسیری یک مفسر حائز 
اهمیت است، شــناخت مبانی مفسر در تفسیر 
است. به عقیده عالمان به فن تفسیر مبانی تفسیر 
همان پیش فرض ها یا فرضیات مسلم یا به عبارتی 
اعتقادات یک مفسر است که وارد دنیای تفسیر 

می شود. 
مبانی تفسیری امام موسی صدر 

اعتقاد به وحیانی بودن قرآن و نزول آسمانی بودن 
آن. این اعتقاد در واقع الزمه معتقدات یک مسلمان 
است که ایشان هم به این مســأله اذعان کردند 

با توجه به آثار تفســیری در دسترس امام موسی 
صدر که در حد چند جزوه محدود است نمی توان 
قضاوت کاملی در مورد مکتب تفســیری ایشان 
داشته باشیم. برای اینکه مفسری را بشناسیم و با 
مکتب تفسیری او بهتر آشنا شویم، به لحاظ منطق 
علمی نیاز به آثاری بیشتر از حجم محدود از آثار 

تفسیری است.
ضرورت شناخت مبانی تفسیر

مکتب تفسیری هر مفسری حداقل از چهار عنصر 
تشکیل می شــود که عبارتند از: مبانی، اصول و 
منابع، گرایش و روش تفســیری. اگر مجموع این 
چهار عنصر را درباره یک مفسر بر حسب اندیشه ها 
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مقاله

تفسیر امام 
موسی صدر از نوع 
تفاسیر اجتهادی 
و یا عقلی است، 
رویکرد اصلی امام 
موسی صدر به 
تفسیر قرآن کریم 
رویکرد عقلی، 
اجتهادی و تدبری 
است

می کند و واژه تنزیل که بــر نزول تدریجی داللت 
می کند بر اندیشه مفسر نامدار معاصر مرحوم عالمه 
طباطبایی در تفسیر المیزان تکیه می  کند، به هر 
حال این مستندات نشان می دهد که امام موسی 
صدر جزو اولین کسانی هستند که با تفسیر المیزان 
و اندیشه های عالمه طباطبایی آشنا شده و بسیار 
هم تحت تأثیر قرار گرفته و با احترام از مرحوم عالمه 

یاد می کند.
در بخشی از کتا ب های امام موسی صدر آمده است 
»معتقدم که قرآن به قصد هدایت انســان ها نازل 
شده و رسالت عمده قرآن کریم هدایتگری است و 
ما باید طوری قرآن را پویا ببینیم که از هدایتگری 
قرآن به تناسب نیازهای زمانه خودمان بهره برداری 
کنیم.« این یکی دیگر از مبانی قرآنی امام موسی 
صدر است. همچنین ایشان می نویسد: »معتقد 
هستم که قرآن قابل فهم اســت و برای مردم هم 

قابل فهم اســت و برای 
مردم نازل شــده و مردم 
باید در ارتباط با قرآن فهم 
مناسب را انتخاب کنند.« 
ضمن اینکه ایشان اعتقاد 
دارد که قــرآن کریم یک 
معانی واحد و الیه محدود 
معنایی ندارد، بلکه قرآن 
مراتبی از معنــا دارد، اما 
در عین حال در مجموع 
قرآن را قابل فهم می داند 

و حتی معتقدند که در قرآن کریم رمزی غیر قابل 
فهم را نداریم و در این جهت مثال می زنند و حروف 
مقطعه را مطرح می کنند. بسیاری فکر می کنند 
که حروف مقطعه حداقل رمزهای قرآنی اســت، 
ایشان می فرماید: بنده به اینها اعتقاد ندارم، دلیلی 
که ایشان می آورند این اســت که حتی یک بار در 
تاریخ روایتی نداریم، مبنی بر اینکه زمانی که رسول 
گرامی اسالم)ص( قرآن را بر مشرکین و مردم عصر 
و زمانه خودشان اسماء می کردند و مثال می خواندند 
»الم« کسی پرسیده باشــد که این الف، الم و میم 
چیست؟! امام موســی صدر معتقد است روایات 
تاریخی نداریم که کسی نزد پیامبر اسالم)ص( آمده 
باشد و پرسیده باشد که اینها به چه معناست؟ اگر 
اینها رمز بود معاصرین پیامبر)ص( ایراد می گرفتند، 
عقیده شخصی امام موسی صدر این است معنای 
حروف مقطعه در قرآن مبالغه در عدم نظیرآوری 
برای قرآن است، یعنی می خواهد به منکران قرآن 
بگوید قرآن از جنس همین حروف است »الف، الم، 

میم« مگر اینکه حروف ترکیب و به کلمه تبدیل 
می شوند و کلمات هم ترکیب و به جمله و عبارت 
تبدیل می شــوند، خطاب قرآن این است شما که 
مواد را دارید حروف را ترکیب کنید و کلمه و جمله 
ا  بسازید؟! و قرآن می خواهد »َوإِن ُکنُتْم فِي َریٍْب مِّمَّ
لَْنا َعلَی َعْبِدنَا َفأْتُواْ بُِسوَرةٍ مِّن مِّْثلِِه َواْدُعواْ ُشَهَداءُکم  نَزَّ
مِّن ُدوِن اهللِّ إِْن ُکْنُتْم َصاِدقِیَن« را بیان کند و به ما 
بفهماند. بنابراین امام موسی صدر می گویند: حروف 
مقطعه مبالغه در مبارزه طلبی است که اگر می توانید 
با همین حروف مثل قرآن بیاورید. مبنای دیگری 
که امام موسی صدر بر آن پای فشرده مسأله معجزه 
بودن قرآن کریم اســت. معجزه بودن قرآن کریم 
اعتقاد مسلمین است و بر این اعتقاد تأکید شده، 
امام موسی صدر معتقدند که قرآن سند حقانیت 
پیامبر اســالم)ص( و معجزه جاودان اســت و به 
بعضی از وجوه اعجاز قرآن اشاره دارند که از جمله 
آنها اعجاز علمی، اخبار 
از غیب و اعجــاز قرآن از 
جنبه های تشــریعی و 
هدایتگری اشاره کرد که 
در هر زمانی این جنبه ها 
به قوت خــودش باقی 
دیگری  مســأله  است. 
که برای مفســر بسیار 
مهم است که به عنوان 
مبنا بشناسیم اعتقاد به 
سالمت قرآن از تحریف و 
یا تحریف پذیری قرآن که ایشان بر تحریف ناپذیری 
قرآن تأکید دارند که ضمانت الهی شامل حال قرآن 
کریم شده اســت و هیچ دست غیر و نامحرمی در 
سطح اســقاط حتی یک »واو« نتوانسته آسیبی 
به قرآن مجید بزند. از مبانی تفســیری دیگر امام 
موسی صدر این اســت که به تعدد مراتب فهم در 
قرآن یا به عبارتی مراتب فهم در قرآن و تعدد فهم ها 
اعتقاد دارد که در جلد سوم کتاب های مورد بحث 
اعالم کردند که با خواندن قرآنی معانی را متوجه 
می شــویم، اما هرگز نباید فکر کنیــم این معانی 
آخرین فهمی است که از این آیه به دست می آید، 
قرآن الیه هــای معنایی متعــدد دارد و باید قائل 
به تعدد مراتب فهم بود که این مســأله مهمی در 
شناخت مکتب تفسیری یک مفسر است و خیلی 
متواضعانه می گویند چه بسا! ما پاره ای از معانی آنرا 

در نمی یابیم. 
شناخت اینکه مفسر در تفســیر بر چه اصل و یا 
اصولی تکیه دارد مهم اســت. بعضی از کسانی که 

در ارتباط با ترمینولوژی مفاهیــم و اصطالحات 
تفسیری کتاب نوشــتند معتقدند گاهی اصول با 
مبانی خلط می شود، ولی برای اینکه مقداری بین 
اصول و مبانی تمایز قائل شویم بیشتر از اصول به 
منابع و تکیه گاه های یک مفسر تعبیر می کنند که 
مفسر عناصر تفسیر خود را از آنها انتخاب می کند، 
اگر براســاس توافق اصول تفســیری را مترادف با 
مدارک و منابع و مصادر تفســیری بگیریم، سؤال 
این است که امام موسی صدر بر چه اساسی قرآن 
را تفسیر می کنند؟، در تاریخ تفسیر قرآن کریم دو 
مبنای متفاوت در تفسیر میان مفسران وجود داشته 
است که گاهی تفسیرها براساس یکی از دو مبنا و 
گاهی براساس ترکیبی از این دو مبناست؛ تفاسیر 
یا براساس نقل و حدیث و روایت بوده که که تفسیر 
اثری)نقلی یا روایی( نام دارند که بعضی از تفسیرها 
این گونه هستند و یا تفاسیر در نقطه مقابل اثری بر 
پایه اجتهاد مفسر بوده که تفسیر اجتهادی یا عقلی 
است، اگر تفسیری تفسیر عقلیـ  اجتهادی بود باید 
دید که عناصر اجتهاد چیست؟، یعنی مثال مفسر 
تمام مطلب خود را از ذهن خود گفته و یا نه حتی در 
تفسیر عقلی اجتهادی می توان براساس یک سری 
اصول، مدارک و منابعی قرآن را تفسیر کرد و قسمت 

به قسمت تفسیر را استناد داد. 
تفسیر امام موسی صدر از نوع تفاسیر اجتهادی و یا 
عقلی است، رویکرد اصلی امام موسی صدر به تفسیر 
قرآن کریم رویکرد عقلی، اجتهادی و تدبری است. 
صبغه یا روش تفسیری امام موســی صدر روش 
اجتهادی است، اما برای اینکه روش تفسیر عقلی 
متهم به تفسیر به رأی نشــود، باید مشخص شود 
که عناصر تفســیر اجتهادی چیست؟، اگر عناصر 
تفسیر اجتهادی ارزشــمند و خوب استفاده شده 
باشند، گرچه تفسیر عقلی اجتهادی است، اما تفسیر 
مقبولی خواهد بود. با مطالعه اینها تنوع ویژه ای در 
عناصر و مدارک تفسیری ایشان احساس کردم که 
چند مورد را بیان می کنم؛ اولین مورد بهره گیری 
از خود قرآن کریم اســت که این کار نیاز به تسلط 
فراوان دارد. دومین اصل استفاده از حدیث و کالم 
معصومین)ع( و استناد به نهج البالغه است، سومین 
تکیه گاه ایشان در تفسیر استفاده از علوم تفسیری 
مانند اســباب النزول، مکی یا مدنی بــودن آیات، 
نکته های بالغی و ... است. چهارمین مورد استفاده 
از علوم روز است. پنجمین مبنای ایشان در تفسیر 
استفاده از عقل اســت و اینکه ما موظف به تدبر در 
قرآن هســتیم و باید به کمک عقل و تدبر از قرآن 

 .کریم بهترین استفاده ها را ببریم
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از ویژگی های تفســیرهای »عصری«، توجه مفســر به وحدت موضوعی 
قرآن کریم، وحدت موضوعی ســوره های قرآن، ارتباط ســوره ها و آیات، 
هدف دار بودن هر سوره از قرآن کریم و تقسیم بندی هر سوره به بخش های 
مختلف اســت. این مباحث به صورت نظری و مبنایی در تفاسیر، ترتیبی 
و یا با عنوان های خاصی مورد بررســی قرار گرفته اســت. افزون بر آن، در 
عصر حاضر شیوه ای جدید در تفسیر که بی شباهت به بحث نشانه شناسی 
نیست، مطرح شده اســت. به این صورت که با بررسی مجموعه ای از آیات 
قرآن روشن می شود که آیات مرتبط با هم دارای یک عنصر مشترک هستند 
که محور اصلی بحث بر آن قرار گرفته اســت. این نوع برداشت از قرآن در 
میان پیشینیان به صورت بســیار جزئی مطرح بوده، اما در عصر حاضر به 

صورت مستقل با عنوان تفسیر ساختاری قرآن کریم مطرح است. 
این نوع تفسیر، نه تفسیر موضوعی است که مفســر با استفاده از آموزه ها و 
آیات مختلف قرآن در جستجوی موضوعی خاص باشد، و نه تفسیر ترتیبی 

است که از آغاز قرآن یا یک سوره آن را به ترتیب آیات تفسیر کند.
به دکتر محمود بســتانی، ادیــب و قرآن پژوه  حاضــر،  عصــر 
سازمان بندی این شیوه در تفسیر، با عنوان 

»المنهج البنائی فی التفســیر« پرداخته و 
تفســیری را در پنج جلد با عنوان »التفســیر 

البنایی للقرآن الکریم« به رشــته تحریر درآورده 
است.

شاید در تعریفی ساده بتوان گفت: تفسیر بنایی، سیر در متن 
قرآن در ضمن سوره و به دســت آوردن یک هدف بر اساس بنای 

خاص لغوی است که در ارتباط بین نص آیات، موضوعات و عناصر آن 
شکل می گیرد. بر این اساس، یک سوره از قرآن، یک نص مرتبط با هم است 

که مقاطع، موضوعات، عناصر و ادوات آن با هم ارتباط کامل و هماهنگ 
دارند.1

در این شیوه، مفسر می کوشد محور اصلی آیاتی را که با هم مرتبط 
هستند، کشــف کند و با این روش، به فلسفه بسیاری از مسائل 

پاسخ می دهد. او درباره نظم قرآن کریم در 114 سوره، مطرح 
می کند که چرا هر ســوره موضوعات مشــخصی را پیش 

می کشــد. گاهی در ســوره دیگر، همان موضوع تکرار 
می شود و در صورت تکرار، ســیاق آن با سیاق مطرح 

شده در سوره دیگر متفاوت است؛ برای مثال این که 
چرا فالن آیه دستور پیامبر، در فالن سوره و در 

موضع خاصی قرار داده شده و ... .
برای نمونه هنگام بررســی ســوره مریم، بین اجزای آیات آن یک مفهوم 
مشترک قابل اصطیاد است و آن »رحمت« است؛ از جمله در آیات 2، 18، 
21، 26، 44، 45، 50، 53، 58، 61، 69، 85، 87، 88، 91 می توان به وضوح 

مفهوم مشترک رحمت را دید.
تفسیر »ِمن َوحِی الُقرآن«

سید محمدحسین فضل اهلل، مولف تفسیر »من وحی القرآن« از دانشمندان 
مبارز و معاصر شیعه در لبنان اســت که دیدگاه مبارزاتی او علیه اسرائیل 
و استعمارگران معروف اســت. این تفسیر دربردارنده تفســیر تمام آیات 
قرآن است. تفسیر مذکور به نکات اجتماعی و تربیتی پرداخته و از مباحث 
ادبی، بالغی و فقهی کمتر بحث می کند. گرایش دیگری که در این تفسیر 
مشــاهده می شــود، کالمی و اعتقادی است؛ چراکه بســیاری از شبهات 

اعتقادی عصر جدید را مطرح کرده و به آن ها پاسخ داده است. 
مؤلف در آغاز، مقدماتی را بیان کرده است و پرسش ها و پاسخ هایی را مطرح 
می کند، برای مثــال این که چرا قرآن به زبان عربی و فصیح و بلیغ اســت؟ 
حجیت ظاهر قرآن، متشــابهات قرآن، نقش راسخان در علم، ظاهر و باطن 

تفسیر ساختاری قرآن کریم
حجت االسالم والمسلمین حسین علوی مهر 

رئیس انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم
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مقاله

و ... . بیشتر مسائلی که مطرح می کند به صورت سؤال و جواب است. آیات 
را بخش بندی نموده و هر بخشی را جداگانه تفسیر می کند. آغاز هر سوره با 
مقدمه ای است. بخش های هر سوره، مکی یا مدنی بودن آن، معانی مفردات 
و واژگان هــر بحث را با عنــوان خاصی مطرح می کند. خود را به مشــقت 
نمی اندازد؛ برای مثال بحث سبع سماوات را مطرح می کند و می گوید قرآن 
این موضوع را روشن نکرده اســت. مباحثی که مربوط به خرافات است را 
نقد می کند. همین بحث، جنبه اجتماعی به آن می دهد. برای مثال، بحث 
»حافظوا علی الصلوة و الصلوة الوسطی« درباره ارزش نماز جماعت و نقش 
آن در میان مســلمانان و توجه خاص مســلمانان به نمازها و شرایط آن را 
مطرح می کند و صالة وســطی را، مطابق روایاتی که از ائمه)ع( وارد شــده 

است، صالة ظهر می داند.
تفسیر »اَلکاِشف«

مؤلف، محمدجواد مغنیه، از دانشمندان بزرگ لبنان و تحصیل کرده حوزه 
علمیه نجف اشرف اســت. وی پس از تحصیالت، منصب قاضی شرعی را 
در بیروت عهده دار شــد، ولی پس از مدتی، از مسائل سیاسی و حکومتی 
کناره گیری کرد و به تألیف مشــغول شــد. او دارای دو تفسیر است: یکی 
مفصل است و با نام »الکاشف« شناخته می شــود و دیگری مختصر است 
و »المبین« نام دارد. تفسیر الکاشــف با گرایش اجتماعی به رشته تحریر 
درآمــده و ناظر بر نیازمندی های جامعه و عصر خود اســت و بســیاری از 
شبهات عصر حاضر را پاسخ می دهد. این تفسیر بسیار مختصر به مباحث 

لغوی و ادبی پرداخته و با سبکی روان به نگارش درآمده است.
الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنة

مؤلف این اثر سی جلدی محمد صادقی تهرانی است که در سال 1307در 
تهران متولد شــد. صادقی تهرانی دارای تألیفات زیادی در مباحث قرآنی 
اســت که ترجمه ای از قرآن نیز به زبان فارسی نگاشــته است. این تفسیر 
حاصل سخنرانی ها و جلســات وی در حوزه علمیه قم و نجف برای طالب 

علوم دینی است.
از نظر شــیوهـ  چنانچه مؤلف ادعا می کندـ  تا حد امکان به پیروی از عالمه 
طباطبایی، روش تفســیر قرآن به قرآن را اجرا کرده اســت. وی می کوشد 
تا حد امکان با قرآن، پرده از غبــار آن بردارد، ســپس از روایات، تحلیل و 
استدالل های عقلی و عملی نیز کمک می گیرد. افزون بر آن، مؤلف با اهتمام 
به نیازهای اجتماعی و تربیتی کوشیده اســت بحث ها را با این دو گرایش 
در تفســیر بگنجاند. در طرح مباحث ادبی، نکات ادبی و لغوی را به اختصار 

بررسی می کند. 
مؤلف در برخورد با روایات، به احادیثی اهتمــام می ورزد که با ظواهر قرآن 
سازگار باشد، به همین دلیل از اسرائیلیات، جعلیات و روایات ضعیف پرهیز 
می کند. همچنین بحث های فقهی را به طور گســترده مطــرح کرده و در 

مباحث کالمی با دفاع از عقاید شیعه، مستدل و تحلیلی وارد می شود.
یکی از مهم ترین بحث های عصر حاضر درباره قــرآن، انطباق فرضیه های 
علمی قرآن اســت که در این مورد برخــی راه افراط و برخــی راه تفریط 
پیموده اند. مؤلف بر این باور است که قرآن اشــاراتی به علوم دارد؛ به شرط 
این که آن فرضیه علمی قطعی و ثابت باشد، ولی قرآن از علوم تجربی بی نیاز 

است و نمی توان آیات جدید علمی را بر قرآن تحمیل کرد.
ایشــان برخی از مفســرانی که در حد افراط، دیدگاه های علمی را بر قرآن 
تحمیل کرده اند، سرزنش نموده و به شــیخ طنطاوی می تازد و می نویسد: 
تعداد زیادی از مفسران غرب زده که در علوم جدید غرق شده اند، فراموش 
کرده اند که قرآن علم خداست و هرگز دگرگون نمی شود و حال آن که دانش 
بشری دائماً در تبدیل و دگرگونی است و در راه رسیدن از خطا به صواب و از 

صحیح به صحیح تر است.2
این تفسیر، مقدمه ای طوالنی دارد که مباحث فضل قرآن، مرجعیت قرآن، 
نسخ، صیانة القرآن عن التحریف، تفسیر مأثور، ظاهر و باطن، ترجمه، تفسیر 

و تأویل را مورد بررسی قرار می دهد.
مؤلف در آیاتی که درباره اهل بیت)ع( اســت، به طــوری جدی به دفاع بر 
می خیزد و فضائل و مناقب اهل بیت)ع( را با استفاده از خود قرآن و روایات 
َِّذیَن اْصَطَفْیَنا  مطرح می کند؛ از جمله در ذیل آیه شریفه »ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْکَتاَب ال
ِمْن ِعَباِدنَا... : ســپس این کتاب را به آن بندگان خود که ]آنان را[ برگزیده 
بودیم به میــراث دادیم ...«3 بنــدگان برگزیده را اهل بیت)ع( دانســته و 

 .د یدگاه های مخالفان را مورد نقد و بررسی قرار می دهد

1. محمود بستانی، المنهج البنایی فی التفسیر، ص 13
2. الفرقان، فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 31؛ محمدهادی معرفت، التفسیر 

والمفسرون، ج 2، ص 499.
3. فاطر/32

 بسیاری از جریانات خشن در جهان اســالم پیروان خود را از گفتگو و شنیدن سخن 
مخالفان منع می کنند تا اندیشه های مخالف به اذهان آن ها راه نیابد و خللی در ذهن 
آن ها ایجاد نشــود. در حالی که اگر تعقل و گفتگو وجود داشته باشد، بسیاری از این 

جریانات امکان شکل گیری هم نمی یابند



ادب    و هنر

سطرها ؛
سنگر  و سرنیزه

شعر مقاومت
شعار  ظلم ستیزی

 ادبیات داستانی مقاومت

شعر زمانه خویش
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یادداشت

نمي گذارند باشيم
علي اصغر عزتي پاك

مسئول گروه داستان مؤسسه فرهنگی شهرستان ادب

بررسی  ادبیات داستانی مقاومت  اسالمی 

اهمیت و ضــرورت تولید آثــار فاخر 
داستانی و رمان درباره مقاومت اسالمی 

زندگي انســان ها و وقايــع ملهــم از باورها، 
رفتارهــا و مســائل شــان و اقدام بــراي به 
كرسي نشاندن باورها يا رســتن از دام باوري 
نابخردانه به زعم شخصيت داستاني، داستان 
را شــكل مي دهــد. مقاومت اســامي يك 
جنبش منطقه اي و حتي بين قــاره اي براي 
حفظ هويتي مــورد هجمه اســت. مقاومت 
اسامي دارد از عميق ترين نيازهاي يك ملت، 
ملت اســام، محافظت مي كند؛ و اين مسئله 
عالي ترين دست مايه براي يك اثر ادبي است. 
داستان اين آدم ها شــنيدن و مجاهدتي كه 
مي كنند، ديدن دارد. البته وظيفه ادبيات در 
قوارة رمان اين اســت كه به اليه هاي عميق تر 
اين افراد رســوخ كند و به خواننده اش بگويد 
كه اينــان براي چه مي جنگنــد و ماجرا فقط 
يك هيجان گذرا نيســت؛ ماجرا، تاش براي 
حفظ هســتي انسان هاي بي شــماري است 
كه زندگي را از رنگ ديگــري مي دانند و اين 
قصه براي هر ملتي، در هــر دوره اي جذاب و 
شنيدني اســت. ما نبايد قصه اين مجاهدان را 
ناشنيده بگذاريم. وظيفه اول ما بيان داستان 
آنان اســت. وظيفه مــا در واقع ســنگين و 
كمرشكن اســت. اين وظيفه را رمان مي تواند 
بر عهده بگيرد؛ چرا كه ژانري اســت بســيار 
پرظرفيت و سيال. مشكل اآلن، نويسنده هايي 
هستند كه نيستند! ما نيســتيم. نمي گذارند 

باشيم. 
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تمام هّم خود را گذاشــته اند تا آن را 
محدود كننــد و به شــيري بي يال 
و دم و اشــكم تبديل كننــد. آنانـ  
اصيل هايشان منظور اســت، اگر نه 
كه كو مرد كتاب؟ـ  شاهكارهاي مهم 
دنيــا را مي خوانند و لــذت مي برند، 
چــون در اين آثــار كســي كاري با 
مسائل نزديك به مســائل ما ندارد. 
اما وقتي يك اثر، مســائل خودمان را 
دست مايه قرار مي دهد، توان تحمل 
و خويشــتن داري نداريــم و تا اين 
خويشتن داري نباشد، كاري درخور، 
نوشته نخواهد شد. وقتي دانش يك 
ـ مثًاـ  منتقد، صرفــاً در حد درك 
جزئيات يك اثر شــاخص ادبي است 
و نه دريافت مضمــون كلي و اصلي، 
و هميــن منتقد ســطحِي صاحب 
نفوذ، شب و روز در كار چوب زدن بر 
ادبيات نحيف باورمندان است، كاري 
شــكل نمي گيرد. رمــان مي گويد 
من وقتي از داعش مي نويســم، بايد 
داعش را با تمام وجود بــه خواننده 
معرفي كنم تا عمق نگاه و فلســفه او 
براي خواننده روشــن شــود، آن گاه از نگاهي 
متفاوت هم خواهم گفت، كــه آن هم عميق 
است و شكلي ديگر از نگاه به دين و باور الهي، 
كه اتفاقاً برآمده از سنت اسامي است و البته 
ساخت آمريكا هم نيست. اين رفتار اما تحمل 
نمي شود. از سوي ديگر، دعوتي هم نيست در 
اين ميانه. براي مثال من و دوســتانم بيش از 
يك سال اســت كه تاش مي كنيم در صحنه 
حاضر شويم و بخشي از اين عمليات سترگ را 
داستاني كنيمـ  در حد و اندازه توان و خاقيت 
خودمــانـ  اما هيچ كس ياري مــان نمي كند. 
نامه ها و خواهش ها بي اثــر مانده و اين دروازه 
چهارقفله است. انگار اراده اي براي حمايت از 
بخش فرهنگي و هنري اين ماجراي عظيم كه 
در تاريخ خاورميانه و جهان ثبت خواهد شــد، 
وجود ندارد. مثل روز روشــن است كه اگر ما 
دليل حضور و مجاهدات مــان را روايت نكنيم 
و ننويســيم، آن ها خواهند نوشــت، از منظر 
خودشــان. اين حركت بزرگ، فعــًا متولي 
فرهنگي ندارد، الاقل در كشــور مــا ندارد و 

 .چقدر اين مسئله خسارت بار است

اما نمي كننــد. دغدغه اي نيســت، ولي ما هم 
كوتاه نمي آييم و با فرياد مي گوييم كه فرهنگ 
زيربناست، بايد جدي اش بگيريد؛ بايد. ما بايد 
از طريق قصه هايمان با ملل دنيا، به خصوص با 
مسلمانان در خاورميانه، گفتگو كنيم. اين راه 
ناگزير ماســت و واقعاً در حيرتيم كه چرا اين 

اتفاق نمي افتد؟
چرایی حضور کمرنگ و عدم ورود جدی 
نویســندگان ایرانی در حــوزه ادبیات 

داستانی مقاومت اسالمی
نوع ادبي »رمان« براي بازي، ميدان فراخ تري 
الزم دارد. نمي شود دســت و پايش را بست و 
گفت حاال تكليفت را انجــام بده. نخير. ما بايد 
بخش بزرگي از اقتضائــات اين ژانر را بپذيريم 
تا آن هم در حد توانش با مــا راه بيايد. گفتگو 
در رمان مهم است و در گفتگو خيلي حرف ها 
زده مي شود تا آنچه حقيقت است، رخ بنمايد. 
بنابراين اجازه تفكر و گفتگو بايد داد به رمان. 
به همين دليل، به نظر من، مشــكل ما كساني 
هستندـ  اهالي سياست كه در عرصه  فرهنگ 
و هنــر فقط فرمايــش دارند و نــه عملـ  كه 
انتظاراتشان از رمان بسيار است، اما همين ها 

علل کمبود آثــار فاخر با 
توجه به اشتراکات دینی و 
مقاومت  ادبیات  موضوعی 

اسالمی 
با توجه به اشــتراكات دينی و 
موضوعــی ادبيــات مقاومت و 
با گذشــت بيش از ربع قرن از 
مقاومت اســامی در فلسطين 
و لبنان و چند ســال از بيداری 
اســامی، چرا آثار قابل توجه 
و فاخــری در حــوزه ادبيات 
داستانی مقاومت توليد نشده؟ 

ماجــراي مــا غم انگيز اســت 
و گــوش شــنوايي در اركان 
سياســي و فرهنگــي كشــور 
پيدا نمي كنيم؛ هيچ گاه نبوده 
و ظاهــراً تا اطــاع ثانوي هم 
نخواهد بــود. ارتبــاط جريان 
فرهنگي ما با دنيا قطع اســت. 
منظــورم از ارتبــاط در اين جا 
گفتگوســت، اگر نه كه شــب 
نوشــته هاي  داريــم  روز  و 
نويسندگانشــان را مي خوانيم 

و فيلم هاي شــان را با لذت تمام و مباح تماشا 
مي كنيــم. دولت هــاي برآمــده از حكومت 
جمهوري اســامي در طول چهار دهه انقاب 
به فكرشان نرســيده كه راهي باز كنند براي 
مرتبط كردن اهالي فرهنــگ و هنر با مردمان 
و فرهيختــگان جوامعي كــه مي توانند با ما 
مفاهمــه كنند. همــه چيز خاصه شــده در 
سياست و سياســت بازي. از همه ظرفيت هاي 
مبادله  فرهنگي هم اســتفاده شــد براي هر 
چيزي به جــز فرهنگ. ما حتــي در تمام اين 
سال ها نتوانســتيم با نويســندگان همدل با 
مقاومت ارتباط بگيريــم؛ براي مثال، اين همه 
شعر و داســتان توليدشده در كشــورمان در 
اين عرصه را براي آن ها ترجمه كنيم. كســي 
براي اين ماجرا تره خرد نكرده و اين عصباني 
مي كند آدم را. اآلن هم پيشــنهاد مشــخص 
يكي مثل من اين اســت كه الاقل نويسندگان 
و شــاعران جريــان مقاومــت را ـ به رغــم 
تفاوت هايي كه در نگاه ها هست و طبيعي است 
ـ با نويسندگان ايران مرتبط كنند. اين وظيفه  
روشــن كاردارهاي فرهنگي است به نظر من، 

 ما حتي 
در تمام 
این سال ها 
نتوانستیم با 
نویسندگان 
همدل با 
مقاومت 
ارتباط 
بگیریم؛ 
براي مثال، 
این همه شعر 
و داستان 
تولیدشده در 
کشورمان در 
این عرصه را 
براي آن ها 
ترجمه کنیم

با توجه به اشتراکات دینی و موضوعی ادبیات مقاومت و با گذشت 
بیش از ربع قرن از مقاومت اسالمی در فلسطین و لبنان و چند سال 
از بیداری اســالمی، چرا آثار قابل توجه و فاخری در حوزه ادبیات 

داستانی مقاومت تولید نشده است؟ 
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موضوعی جــذاب و به يادماندنی 
برای مطالعه تبديل كرده اســت. 
شايد يك خواننده در حالت عادی 
از خواندن متون تاريخی ســخت 
و مــال آور، چيز زيــادی متوجه 
نشــود، اما توكلی با آگاهی از اين 
و  تاريخ صهيونيســم  واقعيت ها، 
تبديل آن به رمان توانســته تأثير 
خــوب و پابرجايی بــر خواننده 

مطالب تاريخی داشته باشد.
»رياح« رمان ديگری از جال توكلی اســت 
كه اوليــن رمان فارســی درباره فلســطين 
محسوب می شــود. قابليت های تصويری هر 
دو كتاب، به زعم نويســنده، قابليت تبديل به 
آثار ســينمايی را دارد. »پايان يك نقش« و 
»رياح« توسط انتشارات ســوره مهر منتشر 

شده است.

بچه های فلسطین
فلســطين«  »بچه هــای 
مجموعــه اي با 18 داســتان از 
»غسان كنفانی« است. كنفانی 
نويســنده و روزنامه نگار متعهد 
فلســطينی اســت. او در ايــن 
كتاب داســتان هايش را از نگاه 
كودكان فلسطينی و برای آن ها 

می نويسد.
زندگينامه نويســنده در بخش 
اول كتاب آورده شــده و بخش 
ديگــر، مقدمــه ای اســت كه 

مترجم ها برای اين كتاب نوشته اند.
در پشــت جلد ايــن كتــاب، می خوانيم: در 
كتاب »بچه های فلسطين«، هر داستان يك 

شــخصيت كودك دارد، كودكی كــه قربانی 
حــوادث و رويدادهای سياســی اســت، اما 
با وجود اين برای به دســت آوردن آينده ای 
روشن در مبارزه ها مشاركت می كند. همانند 
رمان های ديگــر كنفانی، اين داســتان ها بر 
جبران وضعيت گذشته  وطن گمشده به طور 
عملی تأكيد می كنند و در عين حال با چنان 
اســتعدادی نگارش يافته اند كــه برای تمام 

جهانيان جذاب است. 
كنفانــی در بخشــی از داســتان هايش بــه 
موضوعات مهم و شايد كم توجه شده، اشاره 
می كند. مثل عقايدی كــه بخش كوچكی از 
فلسطينيان در مورد ميهن پرستی و ضرورت 
دفاع از ميهن نداشــتند. يا اشاره به كودكانی 
كه كودكی شان با تجاوز اسرائيل گره خورده 
و از ابتدا با جريان حمله به فلســطين رشــد 

كرده اند و يك نسل خاص هستند.
كتاب »بچه های فلســطين« ترجمه »فاطمه 
باغستانی« را انتشــارات روايت فتح منتشر و 

روانه بازار نشر كرده است.

قلم رصاص
مجموعه »قلم رصاص« يكی از 
مجموعه های »ادبيات داستانی 
مقاومت اســامی لبنان« است 
كه توســط انتشــارات پرستا 

منتشر شده است.
»قلم  داســتان های  مجموعه 
رصــاص« خواننــده ايرانی را 
به پشــت صحنه هــای جنگی 
می برد كــه تا بــه امــروز بيشــتر در قالب 
گزارش هايــی، آن هم به صــورت اجمالی و 
پراكنده از رســانه ها دريافت كرده است. اين 

سطرها ؛سنگر  و سرنيزه
درباره چند رمان و داستان خواندنی مقاومت اسالمی

راحله خلیلی

پایان یک نقش 
رمــان »پايان يــك نقش« 
روايت نبرد بين خير و شــر و 
مقابله با رژيم صهيونيســتی 
اســت. انگيزه نوشــتن اين 
كتــاب بــه ســفر »جــال 
توكلــی« به لبنان در ســال 
83 باز می گردد. ســفری كه 
باعث می شــود كتاب پايان 

يك نقش را با موضوع رژيم اشغالگر اسرائيل 
و ســاختار شــكننده آن پيش ببرد و بعد از 
دو ســال تحقيقات كامل گردآوری كتاب به 

پايان می رسد.
مخاطبــان اصلی كتاب، جوانــان و نوجوانان 
هســتند و در آن سعی شده شــيوه نگارش 
متن به  همراه پيوســت جامع و كامل آن، به 
گونه ای باشد كه به  تمامی سؤاالت و مسائلی 
كه در ذهــن خواننده با خوانــدن اين كتاب 
ايجاد می شود پاسخ جامعی داده شود تا هيچ 
نقطه كوری در گوشــه ذهــن مخاطب باقی 

نماند.
داســتان كتاب، تقابل خير و شــر و مقابله با 
رژيم صهيونيســتی است و به شــكل جالبی 
چهره واقعی صهيونيســم را بــرای خواننده 
مشخص می كند و ما را در قالب يك داستان 
جذاب به قلب حقايق صهيونيســتی می برد، 
تا از پس زمينه ها، مانيفســت ها و برنامه های 

آن ها مطلع شويم.
اهميت ايــن رمان را شــايد بتــوان در اين 
دانســت كه قســمتی از واقعيت های موجود 
در جامعــه اســرائيل را از قالــب خشــك و 
تكراری خارج كرده و در قالــب يك رمان به 

معرفی



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  12   |       مرداد  1395    67

مجموعه برگزيــده جايزه جهانی بيســت و 
هشتمين دوره كتاب سال جمهوری اسامی 
ايران است و شــامل هشت جلد »ريسمانی از 
جنس دل«، »بود و ديگر هرگز نخواهد بود«، 
»بازگشــت دوباره«، »زمانی بــرای كوچ به 
جايگاه سيمرغ«، »شــما نخواهيد خواست«، 
»و لبخند زد«، »تو ســهم منی« و »ســياه و 

سپيد« است.
عاوه بر قلم رصاص، يك مجموعه سه جلدی 
نيز برای كــودكان در همين حــوزه روانه بازار 
شده است. »برای چه فداكاری كرد؟« »نگهبان 
كوه« و »سوسو و كاغ ســياه« نيز در فهرست 

كتاب های كودك اين مجموعه قرار دارد.

طعم آسمان
ايــن رمــان  نوشــته »ابتســام 
بركات«، نويســنده فلســطينی 
اســت و فاطمــه باغســتانی آن 
را به فارســی برگردانده اســت. 

ابتســام بركات، نويســنده، شــاعر و استاد 
دانشگاه فلسطين اســت كه خاطرات دوران 
كودكی خود در فلســطين را در طعم آسمان 
 به نگارش در آورده اســت. وی در اين كتاب، 
دوران كودكی خود از جنگ 6 روزه اســرائيل 
در فلســطين، در ســال 1967 را به شيوه ای 
بســيار لطيف و جذاب روايت كرده اســت ، 

به گونــه ای كــه خوانندگان 
كتــاب را در جريــان برخی 
اتفاقات و حوادثی كه آوارگان 
فلسطينی و مردم اين كشور 
بــا آن روبه رو بوده انــد ، قرار 
تاش  نويســنده  می دهــد. 
كرده چهــره واقعی اســرائيل و ظلمی را كه 
ســال ها به مردم فلسطين داشــته است،  با 
احساســات واقعی يك كودك نشــان دهد ، 
نفرت و ترسی كه كودكان و مردمان فلسطين 
به دلي جنايات ســربازان اســرائيلی از آن ها 
دارند ، به خوبــی در اين كتاب تصوير شــده 

 .است
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؟؟؟؟؟

فاطمه ابراهیمی

اين شــعر را ابو لبن ســال 1976، هنگامی كه 
در زندان رژيم صهيونيســتي اســير بود سرود. 
اين ســروده بعدها به يكی از ســرودهای ملی 
آزادشدگان و شــكنجه ديدگان زندان های رژيم 

صهيونيستي تبديل شد. 
ابو لبن هفت ســال پيش در يك مراسم ويژه در 
اردوگاه »الدهشــيه« نزديك »بيــت لحم« در 

فلسطين به خاك سپرده شد.
وي اولين و آخرين شاعِر دربنِد افكار ضد آزادی 
و ضد بشــری اســرائيل نبوده اســت. اين رژيم 
كودك كش، همواره با انتشــار آثار و انديشه های 
مقاومت اســامی مخالفت كرده اســت. يكی از 
جالب تريــن اقدامات رژيم صهيونيســتی برای 
اسارت آزادی بيان، داستان خانم »دارين تاتور« 

شاعر فلسطينی است.
نمایش مضحک دموکراسی 

رژیم صهیونیستی
»دارين تاتور )Darín Tatur(« يك شــهروند 
فلسطينی اســت كه در در روســتای »الرينه«، 
نزديك ناصره زندگی می كند. داستان »دارين« 
از آن جا شروع می شود كه او تعدادی از شعرهای 
خود را طی درگيری های نظامی بين فلســطين 
و رژيم غاصــب صيهونيســتی، در صفحه های 

وقتی ادبیات هم به اسارت
 دشمن در می آید 

شعر کليد آزادی من است

فيس بوك و توييترش منتشر كرد و ابيات خود را 
به مقاومت اسامی فلسطين تقديم كرد.

انتشــار شــعری از »تاتور« در يوتيوب با عنوان 
»مقاومت كنيد مردم مــن، عليه آن ها مقاومت 
كنيــد« علت اصلی برانگيخته شــدن خشــم 
اسرائيلی ها از اوست. او در اكتبر 2015 دستگير 
و به اتهام »ترويج خشونت  و همكاری با نهادهای 

تروريستی« محكوم شد.
»تاتور«، ابتدا به حبس خانگی محكوم و سه ماه 
بعد را در سه زندان مختلف محبوس شد. يكی از 
دادگاه های اسرائيل حكم انتقال او به منطقه ای 
چهل كيلومتر دورتر از محل زندگی اش را صادر 
و علت آن را »خطرآفرين« بودن حضور او برای 
اجتماع اعام كرد. پس از اين اتفاقات،  برادر اين 
شاعر فلسطينی هم مجبور به ترك شغل خود و 

سكونت در تل آويو شد.
جرم تاتور ســرودن اشــعار عربی بود كه بنا بر 
ادعای صهيونيســت ها، ترويج كننده خشونت 
اســت، اين در حالی اســت كــه اشــعار اين 
شــاعر فلســطينی تنها به مقاومــت در مقابل 
ســركوب های اســرائيل اشــاره كرده و اشاره 
مستقيمی به اعمال خشونت آميز نداشته، بلكه 

»محمد ابو لبن«، شاعر فلســطينی و دبير اول 
اسبق سفارت فلسطين در اَّمان، پايتخت اردن، 
15 سال در زندان های رژيم صهيونيستی اسير 

بود و سال 1985 از زندان آزاد شد.
وی ديوان های شــعر متعددی از خــود به جای 
گذاشته كه مهم ترين آن ها »سنگ روی سنگ« نام 
دارد. ابو لبن همچنين سراينده شعر مشهور »صبر 
كن ای ملك الموت« است كه »نشيد عسقان«، 
شــاعر معروف عرب آن را به يك سرود ملی برای 

خانواده های فلسطينی و عرب تبديل كرد. 
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تاش دارد توجه جهانيان را به حمات وحشيانه 
رژيــم غاصب اســرائيل عليه مردم فلســطين 
جلب كند. خشونت هايی مانند شهادت كودك 
18 ماهه فلســطينی و والدينش در آتش سوزی 
تعمدی در كرانه باختری و به شــهادت رساندن 

عده كثيری از مردم مظلوم فلسطين.
»عبدالرحمان شــهادا«، عضــو انجمن عمومی 
نويســندگان فلســطين می گويد: اســرائيل 
احساسات را ســركوب می كند و آن ها به خوبی 
می دانند كه يك ملت، بدون حضور روشنفكران 
آزاد نخواهد شــد. هيچ ملتی را نمی توان بدون 
شــاعران، نويســندگان و هنرمندان ساخت و 
اســرائيل می خواهد اين صداها را خاموش كند 
تا به اين ترتيب مسئله فلســطين به فراموشی 
سپرده شود.»عمر حماش«، شــاعر و نويسنده 
فلســطينی نيز معتقد اســت: رژيم اسرائيل در 
مقابل اعتراض و مخالفت مردم فلسطين، آن ها 

را از سرزمينشــان اخراج می كند و با بازداشت 
شاعران، قصد دارد احساســات ما را بكشد و از 

اعتراضات ما جلوگيری كند.
تاتور كه اكتبر ســال گذشــته، پس از گذراندن 
چندين ماه در زندان، در ژانويه در آپارتمان خود 
در تل آويو محبوس شــد، در اين باره می گويد: 
طنز تلخی كه در اين ماجرا نهفته است، هرچند 
تعجب آور نيست، اين اســت كه من را به خاطر 
اعتراض به كشــتن مــردم بی گناهــم زندانی 
كرده انــد، درحالی كه قاتان اســرائيلی آزادانه 
می گردند. پرونــده من و بســياری ديگر ثابت 
می كند كه دموكراســی اســرائيل چيزی جز 
يك نمايش مضحك نيســت. دموكراسی آن ها 
فقط برای يهوديان اســت. اين تنها فلسطينيان 
هســتند كه به جــرم پســت های اينترنتی، به 
ترويج خشونت محكوم می شــوند، درحالی كه 
صهيونيســت ها می توانند در قلب تل آويو فرياد 
مرگ بر اعراب سرداده و كســی كاری به آن ها 
ندارد. بــه تصور من آن ها قصــد دارند از پرونده 

اين شاعر برای ترساندن و ســاكت كردن ساير 
فلسطينيان استفاده كنند.

هرچند اسرائيل قصد داشته او را خاموش كرده و 
نمونه ای برای ايجاد ارعاب ديگران قرار دهد، اما 
او معتقد است كه اين شرايط او را قوی تر ساخته 
و مجموعه شــعر جديدی درباره تجربياتش در 
زندان، ماقات با زندانيان فلســطينی و عشــق 
ورزيدن به فلسطين ســروده است. او با قطعيت 
در خصوص اســتفاده از شــعر به عنوان ابرازی 
برای بيان مخالفتش می گويد: » آن ها مرا برای 
نوشتن يك شعر به زندان فرستادند. اما سرودن 
شعر كليد آزادی من است، كليدی كه تا آخرين 

لحظه به آن تكيه خواهم كرد.«
تالش برای رهایی

داستان »دارين« البته همچنان ادامه دارد. تاش 
برای نجات شاعر فلســطينی، به نوشتن نامه ای 
ختم شــد كه در آن جمعيتی بيــش از 150 نفر 
از چهره های فرهنگی سرتاســر جهان همچون 
»آليس واكر« نويسنده رنگين پوست آمريكايی و 
خالق رمان »رنگ بنفش« بــرای اعتراض به اين 

اقدام آن را نوشته،  امضا و منتشر كرده اند.
بيش از 150 نويســنده، شــاعر و چهــره ادبی 
همچون »ديو اگرز«، ناشر و نويسنده سرشناس 
آمريكايی، »سوزان ابوالحوا« و »ناتاشا ترتوی« 
در ايــن كمپين شــركت كرده اند. اقــدام اين 
نويسندگان در راستای گسترش صلح در جهان 
و جلب توجه مردم دنيا به اقدامات خشونت آميز 
رژيم صيهونيستی و دستگيری های متعدد طی 

 .چند ماه گذشته صورت گرفته است
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نظر

شعر مقاومت
شعار ظلم ستيزی

سه دیدگاه درباره شعر مقاومت اسالمی

ادبیات بیداری جهانی اسالم
محمدرضا سنگری     ،       نویسنده     و     پژوهشگر ادبی

شــرايط تازه ای در ادبيات ما به وجود آمده و آن اين كه عاوه بر ادبيات دفاع 
مقدس، ديگر عرصه های ما نيز قابليت جهانی شدن دارند و نيازمند بررسی 
هســتند؛ عرصه های كه هر چه جلوتر می رويم فراخ تر می شوند و اين شعاع 

دامنه  گستر، عرصه های جهانی را بيشتر از عرصه اسامی در خواهد نورديد.
برخی به شعر بيداری اسامی، شعر بيداری اسامیـ  جهانی می گويند، اما 
بنده تعبير آن را تغيير می دهم و می گويم »ادبيات بيداری جهانی اسام«؛ 
به گونه ای كه ادبيات جهانی امروز عمدتاً به شعر آن می پردازد، تحت تأثير 

عناصر امروز سير می كند.
در نكته نخست بايد گفت كه خاســتگاه اصلی آن ايران است و بهره وری و 
استفاده از باور و انديشه ظهور اســت كه نگاه به سمت آينده دارد و فرداها را 

روشن ترسيم می كند.
آن هايی كه با ادبيات انقاب ســر و كار دارند، می دانند پيش از انقاب عرصه 
ادبيات، ادبيات يأس بود؛ شــاعری كه تخلص خود را اميــد انتخاب كرده بود 
می گفت؛ نااميدتر از من نيست، انتظار روشنی در اين ادبيات وجود ندارد حتی 

بسامدترين واژگان، زمستان، بن بست و تاريكی است.
بيشتر اين افراد دست به خودكشی می زنند و اگر زندگی شاعران آن دوران را 
بررسی كنيم، می بينيم كه هر كدام يكی، دو بار اقدام به خودكشی كرده اند. 
اما اين فضا بــا انقاب تغيير می كند و به عبارتی ديگر كســی بن بســت را 
نمی بيند، كه اين نگاه خاســتگاه اصلی اش باور اعتقاد به ظهور است؛ يعنی 

سرانجام اين جهان، رهايی و استقرار عدالت است.
نكته دوم در اين راستا، ظهور اين ادبيات اســت كه می توان آن را در پيوند 

عاشورا با ادبيات دانست. همچنين عاشورا، زاياترين واقعه تاريخ است و هر 
روز زبده تر می شود؛ اين ريشه دواندن در عاشورا، گسترده شدن را نويد داد.

نكته سوم اين اســت كه انقاب ما در موضع ضداســتعماری قرار نگرفت، 
بلكه افق باالتری را با عنوان ضداســتكباری در نظــر گرفت؛ يعنی زمانی 
كه شــعار می داديم جنگ جنگ تا پيروزی امام راحل)ره( فرمودند جنگ 

جنگ تا رفع فتنه از جهان.
معتقدم كه امام )ره( تكيه بر اين موضوع داشــتند كه انقاب قرار نيســت 
در اين مرزها باقی بماند، بلكه با جهان و انســان كار دارد نه انســانی كه در 

محدوده جغرافيايی ايران است، بلكه با سرزمين ايمان كار دارد.
چهارم رخدادهايی بود كه مولود انقاب به شــمار می آمد، همانند همين 
جنگ تحميلی. جنگ از ذات انقاب جوشيد؛ يعنی اگر انقاب با اين هويت 

نبود، جنگی هم در آن رخ نمی داد.
به گفته وی، اگر كســی نگاه محيط به اتفاقات پيرامون ما داشــته باشــد، 
می بيند كه ايران كانون اين اتفاقات است. ما به دنبال اين هستيم كه حقايق 

اين محيط، به خوبی ديده شود.
نسل امروز شاعر و نويسنده ما با بهترين شيوه اين قضيه را پيش بينی كردند؛ 
يعنی از سال 57 نويد فراگير شدن انقاب در جهان، در سروده ها و آثار ديده 
می شــود كه اين رويه در شــعر معاصر عرب هم تأثير گذاشــت، حتی شعر 
فلسطين در 30 سال گذشته حرفی از عاشورا نمی زد و اگر نگاه مقاومتی هم در 
اين اشعار بود، بيشتر از انديشه های ناسيوناليستی الهام می گرفت. امروزه در 
شعر مقاومت عرب، حرف از عاشورا به ميان می آيد كه اين را بايد هديه ايران به 

 .جهان اسام به شمار آورد
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شعر حافظ؛ شعر مقاومت
موسی بیدج، شاعر، پژوهشگر و مترجم شعر عرب

شكل گيری ُسرايش شعر مقاومت در فلسطين،  با آغاز اشغال فلسطين در ارتباط 
است. به گمان من، هرگونه شعری شــعر مقاومت است؛ حتی شعرهای حافظ را 
شعر مقاومت می بينم، چون همواره يكی از ابزارها برای مقاومت در برابر فشارهای 
درونی بوده اســت. با اين وصف، تعريف امروزی از اين گونه شعر، شعری است كه 

برانگيزاننده عليه ظلم باشد. 
شــاعران، ســخنگويان مردم فلســطين بودند و شــعر را مثل نان روزانه فرض 
می كردند. يكی از اين شــاعران »محمود درويش« است كه عاشقانه ُسراست، اما 
دلبرش وطنش است. او می گويد: »شــعر من گلوله نيست تا هواپيمايی را ساقط 
كند، اما می تواند در قلب رزمنده ای شليك شود تا مقاومت كند.« اين گونه است 
كه شــب شــعر محمود درويش، به دليل انبوه مخاطبانش،در ورزشگاه برگزار 

می شود نه در سالن، كه اين نشانه قّوت و قدرت شعر در اين ديار است.
محمود درويش و سميح القاسم، مستحق اين شــهرت و جايگاه هستند، اما اين 
به معنی عدم حضور نسل های دوم و ســوم شعر فلسطين نيست كه در اين ميان 

می توان به »ابراهيم نصراهلل« و »مريد البرعوثی«، از نسل های بعدی اشاره كرد.
اين پژوهشگر و مترجم شعر معاصر عرب و فلســطين، در ادامه با اشاره به تخيلی 
و رؤيايی بودن مقوله شعر، خاطرنشان كرد: » شــعر از قدرت خيال بهره می برد، 
اما بايد بيان كننده واقعيت هم باشد.«  بدين گونه اســت كه شاعر فلسطينی و يا 
مقاومت، بايد با لطايف الحيل بتواند شيوايی و زيبايی را در شعرش لحاظ كند، تا 
مخاطب را جذب كند. بر همين اساس، شاعران فلسطينی ازگرايش های مختلف 
شعری بهره بردند. به عنوان مثال در شعرشان جغرافيا، تاريخ، فرهنگ، اسطوره، 
دين و مذهب و حتی رفتار روزانه مردم، كاركردهای جداگانه دارند و از آن ها حرف 

می زنند.
ناشران، بالطبع به دنبال شاعران معروف هستند و به خاطر نگرانی از عدم بازگشت 
سرمايه، مايل به انتشار آثار شاعران ناشــناس، اما خوب نيستند. دراين شرايط 
جا دارد كه مراكزی به حمايت و ساماندهی از آثار اين قبيل شاعران بپردازند. به 
عنوان مثال می توانم به »موسی حوامده« اشــاره كنم كه كم از شاعران معروف 

ندارد وحتی در جاهايی بهتر است، چون شعرش امروزی تر است.
شعر مقاومت تنها به فلســطين امروز اختصاص ندارد،  بلكه سال های سال است 
كه شاعران عرب از توحش اسرائيل سخن گفته اند؛ كه اين توالی موجب شده كه 
شعرهای شاعران نخستين مقاومت نيز احيا شده و تكرار شــود. اما در اين دوره 

يكی از نكات قابل توجه، حضور فعال شاعران كويتی است كه حائز اهميت است.
 شــاعران جهان عرب به دو دليل درباره فلســطين شــعر گفته و می گويند؛  
نخســت اين كه می خواهند از آرمان فلســطين دفاع كننــد و دوم اين كه به 
گونه ای به دولت های خود و دولت های ظالم ديگر نيز گوشزد می كنند كه ما 
ساكت نخواهيم نشست و نســبت به ظلم، در هر كجای دنيا كه باشد اعتراض 

 .خواهيم كرد

ضرورت تعامل با  شاعران مقاومت جهان
رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر

در شــعر و ادبيات مقاومت، خأل وجود دارد و بايد تاش شود تا اين خأل پر شود و 
آن اين است كه اين جريان در جامعه، ذهن و زبان عموم مردم با مسئله مقاومت، 
به خصوص فلسطين درگير نشده و اين مسئله در حاشــيه زندگی مردم سپری 
می شود. برای درگير كردن مردم، بايد از توانمندی های فرهنگی جامعه استفاده 
كنيم و پتانسيل جامعه ادبی و هنری كشورمان را كشف و از آن بهره برداری كنيم.

شاعران بايد در ابعاد وســيع تري به موضوع مقاومت بپردازند. آن ها بايد موضوع 
مقابله با استكبار، استثمار و استبداد را در آثار خود بروز دهند. متأسفانه شاعران 
ما با شاعران ساير كشورها، به ويژه كشورهايی كه بحث بيداری اسامی در آن ها 
مطرح اســت، در تعامل نيســتند به صورت كامل و جامع بــا موضوع مقاومت و 

پايداری آشنايی ندارند.
شــاعران بايد اطاعات خود را درباره مفهوم مقاومت پايداری ارتقا دهند. آن ها 
بايد به زبان های خارجی تســلط پيدا كنند تا مجموعه شعرهای شاعران جهان 
را به زبان اصلی مطالعه كنند. بايد براي شــاعران ايجاد فرصت كرد كه تا بتوانند 
آثار فاخر و مانا توليد كنند. مسئوالن فرهنگی كشــور بايد برای شاعران جوان، 

سفرهاي فرهنگي به كشورهاي دنيا، به ويژه كشورهاي اسامي تدارك ببينند.
با گذشت سه  دهه از پيروزی انقاب، به دليل نبود سازمان متولی در حوزه ترجمه، 
مردم جهان شناختی از ادبيات و شعر مقاومت ايران ندارند و افراد كمي شاعران 
شاخص اين  گونة ادبي را می شناســند.البته در ســال های اخير، برخی نهاد ها 
اقدام به ســرمايه گذاری در بخش ترجمه آثار كرده اند كه در اين اتفاق، برگزاري 
كنگره های شــعر مقاومت بين الملل اســامی بي تأثير نبوده است. هر چند كه 
بايد نهاد يا سازمانی به صورت مســتقل در حوزه های ادبيات پايداری، انقاب و 

دفاع مقدس به ترجمه آثار روی بياورد.
در حوزه خارجی نيز وقتی ما می خواهيم شــعر مقاومت را صادر كنيم و ســابقه 
جهانی شدن را در نظر بگيريم، به طور طبيعی در اين حوزه قالب های كاسيك 
پاسخگو نيست؛ يعنی اگر بخواهيم با شاعران مقاومت جهان و هم رده با آن ها به 
آفرينش ادبی بپردازيم، بايد سعی كنيم كه با قالب های نوين تر، نيمايی و سپيد 
اين كار را انجام دهيم كه قابل ترجمه باشــد و برای عموم مردم جهان و شاعران 

.مقاومت جهان قابل استفاده باشد
.

شعر مقاومت تنها به فلسطین امروز اختصاص ندارد،  بلکه سال های 
سال است که شاعران عرب از توحش اسرائیل سخن گفته اند؛ که این 
توالی موجب شده که شعرهای شــاعران نخستین مقاومت نیز احیا 

شده و تکرار شود
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تحلیل

آن جا كه قربانگاهِ زعتر، صور، صيداست
آن جا كه هر سو صد شهيد خفته دارد
آن جا كه هر كويش غمی بنهفته دارد

جانان من! اندوه لبنان كشت ما را
بشكست داغ دير ياسين پشت ما را
جانان من! برخيز بايد بر جبل راند

حكم است بايد باره تا دشت امل راند
بايد به مژگان ُرفت َگرد از طور سينين
بايد به سينه َرفت زين جا تا فلسطين

بايد به سر زی مسجد االقصی سفر كرد
بايد به راه دوست، تَرك جان و سر كرد

شاعر ديگری كه در باره آرمان فلسطين شعرهای 
ماندگاری سروده اســت، مرحوم قيصر امين پور 
بود. قيصر دو شعر با موضوع فلسطين دارد. يك 
شعر نوجوانانه كه برای نخستين بار در كتاب »به 

قول پرستو« منتشر شد.
كفتری در حرم آشيان داشت
شوق پرواز در آسمان داشت

از اســتاد حميد ســبزواری می توان به عنوان 
نخستين سراينده  شعر حماســی فلسطين در 
دوره معاصر نام برد. شاعر انقاب، با سرودن شعر 
»همپای جلودار« عنوان »اولين ســراينده شعر 

حماسی فلسطين« را به خود اختصاص داد.
شعر »همپای جلودار« يكی از تأثيرگذارترين آثار 
حميد سبزواری و يكی از اولين آثار حائز اهميتی 
است كه در زمينه مبارزه مردم فلسطين سروده 
شده اســت. آنچه اين اثر را از آثار مختلف حميد 
سبزواری متمايز می كند، هم خوانی ساختار ادبی 
شــعر با مضمون و محتوای آن است. استفاده از 
زبان خراسانی در قالب حماسه و حماسه سرايی از 
ويژگی های اين شعر است.بخشی از شعر همپای 
جلودار كه در قالب ســرودی با صدای حسام 
الدين سراج و دكلمه مرحوم سلحشور بارها از 

صدا و سيما پخش شد:
جانان من برخيز! بر جوالن برانيم

زان جا به جوالن تا خط لبنان برانيم
آن جا كه جوالنگاه اوالد يهود است

شعر زمانه خویش
نگاهی کوتاه به آثار شاعران ایرانی درباره مقاومت فلسطین و لبنان
 

یکی از ویژگی های شاعران متعهد و مردمی، 
سرایش اشعاری است که زبان حال روزگار 
جامعه باشد. این شاعران در برابر رویدادهای 
انسانی و درد و رنج بشری سکوت نمی کنند 
به  خویش،  اندیشه  سالح  و  قلم  ابزار  با  و 
واکنش  بشری  جامعه  مصائب  و  مشکالت 

نشان می دهند.
شعر مقاومت اسالمی، گونه ای از شعر معاصر 
است که به طور خاص به مسئله فلسطین، 
لبنان و مقاومت مردم این کشورها می پردازد. 
هرچند که با شروع بیداری اسالمی و حوادث 
یمن، سوریه، عراق، بحرین و... در سال های 
اخیر، آثار منظوم شاعران به بیان رنج و درد 

مسلمانان این کشورها نیز می پردازد.
در این نوشتار، نگاهی کوتاه خواهیم داشت 
و  فلسطین  مقاومت  شعر  شاخص  آثار  به 
لبنان از زبان شاعران مطرح ایرانی که مورد 

توجه افکار عمومی قرارگرفته است.
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هر سحر مادر از النه می رفت
در پی آب يا دانه می رفت

باز می آمد از راه هر بار
شاخه سبز زيتون به منقار
ناگهان كركسی بال وا كرد

بر سر النه چنگال وا كرد
سايه ای شوم بر النه افتاد
خانه جوجه ها رفت بر باد

ديگری، غزلی زيباست كه در كتاب »آيينه های 
ناگهان« وی منتشر شــده است. غزلی كوتاه كه 
با روايت استعاری سراغ مسئله فلسطين می رود. 
حماسه و غيرت جزو اشتراكات اصلی شعر قيصر 

درباره فلسطين است.
در انتهای كوچه شب، زير پنجره

قومی نشسته خيره به تصوير پنجره
اين سوی شيشه، شيون باران و خشم باد

در پشت شيشه بغض گلوگير پنجره
اصرار پشت پنجره گفتگو بس است

دستی برآوريم به تغيير پنجره

مثنــوی اســتاد علی معلــم دامغانــی يكی از 
بهترين های شعر با موضوع قدس است. شعری 
فاخر و حماســی كه نه تنهــا برانگيزنده غيرت 
اسامی و شــيعی مســلمانان، بلكه برانگيزنده 
غيرت ابراهيمی و توحيدی همه موحدان است. 
اين شــعر،  آن زمان در آثار استاد منتشر نشد و 
متن آن سه ســال پيش برای اولين بار در سايت 
شهرستان ادب در دســترس عاقه مندان قرار 

گرفت. 
ای غيبت غرور غيوران، حضور باش

ای قدس، ای باِد باكش، صبور باش
ما غازياِن سهم شتاِب محمديم

لختی دگر بپای، قوی باش، آمديم

طاهره صفارزاده، از اولين شــاعران زن نوگوی 
مذهبی بعد از پروين اعتصامی بود. صفارزاده را 
می توان از شــاعرانی توصيف كرد كه انقاب را 
در مرزهای ايران خاصه نمی كرد. او يك انسان 
برگزيده بود و شــعرهايش بعد جهانی داشت، 
اكثر ســروده هايش در مورد مردم ستم ديده و 
استعمارشده  آمريكای التين بود. حتی می توان 
گفت زمانی كه كســی برای فلســطين شــعر 
نمی گفت، صفارزاده در اين عرصه شعر می سرود.

راه شما و ما و خلق فلسطين

و راه تمام خلق های تحت ستم
از معبر شكنجه

از معبر سكوت و سلطه گری
به هم پيوسته ست

ما راه را دنبال می كنيم
و فتح با ما خواهد بود

اما شعر مقاومت،  به خصوص درباره فلسطين و 
لبنان،  در زمان هايی خاص پررنگ تر از هميشه 
جلوه كرده است. شاعران معاصر،  خصوصاً نسل 
نو و جوان شــاعران انقابــی،  در رويدادهايی 
خاص چون حمــات جنون آميز اســرئيل به 
مــردم بی دفاع غــزه و همچنيــن مقاومت 33 
روزه حزب اهلل لبنان در برابر رژيم صهيونيستی 

سروده های زيبا و تأثيرگذاری را خلق كرده اند.
شعر دكتر عليرضا قزوه،  شاعر سرشناس و مطرح 
انقاب نيز با موضوع فلسطين و غزه سروده شده 
است. قزوه در اين شعر امام موسی صدر رهبِر به 
اسارت گرفته شده جنبش مقاومت لبنان را مورد 
خطاب قرار داده است. قزوه نام اين شعر سپيد را 

»برای غزه و تنهايی اش« گذاشته است.
نگاه كن!

دارند پای غزه را سوراخ می كنند
و غزه فقط نگاه می كند غضب آلود

چونان باتيس در برابر اسكندر
بر پای ســوراخ شــده اش طنــاب می اندازند و 

می كشند
اوباما هورا می كشد

و دست می زند برای اسرائيل
بان كی مون هورا می كشد و متأسف است برای 

خرس قطبی غمگين
داعش هنوز سر شيعه می برد و سرش گرم جهاد 

نكاح است
و اوالنــد اســب هايش را زين كرده تا كســی 

تظاهرات نكند

دكتر محمدرضا تركی، شاعر سرشناس و استاد 
دانشــگاه نيز در آن ايام شعرهايی در هم صدايی 
با مردم مظلوِم فلســطين ســروده است. دكتر 
تركی در توضيِح قالب اين شعر هم توضيح داده 
اســت: »اين قالب را كه قبًا چند بار طبعكی در 
آن آزموده ام »خوشــه« ناميده ايم. خوشه قالبی 
است متشكل از ابيات يا مصراع هايی منفرد،  اّما با 

مضمون و فضايی نزديك به هم و وزنی مشترك.
تعداد زخم های تو و داغ های من

آه اين عروسكی ست كه در خون تپيده است؟!
***

يك غّزه كودكان به خون خفته شاهدند
****

شير است و خون تازه كه جاری ست از لبش
از دكتر تركی دو شــعر ديگر نيــز در واكنش به 

حوادث بعدی غزه منتشر می شود.
يكی با عنوان »بی طرف ولی هميشــه در مسير 

باد« با مطلع: 
چند روز پيش

بزدالنه 
كودكان غّزه را
در »شجاعيه«

به خون كشيده ايد!
آفرين!

واقعا كه در شهامت و شرف پديده ايد
چشم بد به دور
قوم برگزيده ايد!

و ديگری با نام »دادگاه رسمی است« كه اين گونه 
آغاز می شود:

در ميان ضرب طبل های انفجار
رقص دود

بر فراز شهر در حصار
از ميان خشت و خاك 

لب گشوده اند زخم ها و هم صدا
با عروسكی شكسته 

خنده می زنند
بر دروغ روزگار!

تازه ترين اثر شــاعران ايرانی درباره فلســطين، 
كار مشتركی از سه شاعر ادبيات مقاوت بود كه 
همزمان با روز جهانی قدس سروده شد و توسط 
ميثم مطيعی مداح اهــل بيت)ع( در نمازجمعه 
تهران قرائت شــد.اين قطعه شعر را علی محمد 
مودب، محمد مهدی ســيار و مياد عرفان پور 
ســروده بودند و در فضای مجازی هــم بازتاب 
گسترده ای داشت به شــكلی كه تا چند روز در 

شبكه های اجتماعی باز نشر می شد.

مطلع اين شعر با سام به فلسطين آغاز می شود:
رسيد جمعه آخر سام قدس شريف
سام قبله صبر و قيام، قدس شريف

سام بر دل پرخون مسجداالقصا
به مسجدی كه خداوند گفت: باركنا
سام ما به تو و دست های بسته شده

 سام ما به تو ای حرمت شكسته شده

صفارزاده را می توان از شاعرانی توصیف کرد که انقالب را در 
مرزهای ایران خالصه نمی کرد. او یک انسان برگزیده بود

تازه ترین 
اثر شاعران 
ایرانی درباره 
فلسطین، 
کار مشترکی 
از سه شاعر 
ادبیات 
مقاوت بود که 
همزمان با روز 
جهانی قدس 
سروده شد
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گزارش

کنگره شعر مقاومت اسالمی کار خود را، همزمان با بیداری اسالمی 
با هدف شناسایی فعاالن فرهنگی در  میان کشورهای همسایه، 
این زمینه، انتقال فرهنگ مقاومت به دیگر کشورها و حمایت از 
فتح  روایت  بنیاد  سوی  از  آمریکا  سرمایه داری  ضد  جنبش  های 
آغاز کرد. این همایش در چهار دوره برگزاری خود توانست میزبان 
انقالب های  بحبوحه  در  که  باشد  منطقه  کشورهای  از  شاعرانی 
منطقه و با وجود شرایط گاه خطرناك به کشور آمدند، تا پیام آوران 

مردم کشورهای خود باشند.
اما برنامه ای بین المللی که به دنبال جهانی شدن شعر مقاومت بود، 
در میانه راه از حرکت ایستاد و تا امروز خبری از برگزاری پنجمین 

دوره آن در محافل و رسانه های ادبی نیست.

همه آنچه گذشت
مؤسسه انتشاراتی »روايت«، در ســال 1388 با بررسی اوضاع فرهنگی 
حاكم بر ملل اســامی، به ضــرورت پرداختن به مقولــه حوزه ادبيات 
مقاومت پــی می بــرد و مجموعــه برنامه هايی در ايــن زمينه تدارك 
می بيند.پــس از شــكل گيری بيداری اســامی، اوليــن دوره كنگره 
بين المللی شعر مقاومت در همان سال، در شــهر اروميه برگزار شد كه 

طی آن اشعار اولين دوره شعر مقاومت قرائت شد.
دومين دوره كنگره نيز در سال 1390 در استان بوشهر با هدف تبيين، 
ترفيع و بيان فعاليت های بيداری اسامی كشورهای مسلمان در حوزه 

ادبيات و شعر مقاومت برگزار شد.

ســومين دوره كنگره در ســال 1391 در استان كرمانشــاه با حضور 
شــاعران داخلی و خارجی برگــزار می شــود كه ويژگــی مهم آن، 

بين المللی شدن كنگره است.
در ســال 90 به دليل كمبود وقــت، تنها دو شــاعر در كنگره حضور 
داشتند كه در اين ســال، 85 درصد اشعار ســروده و خوانده شده با 
موضوع دفاع مقدس بود و در ســال بعد، 16 شــاعر از بيش از دوازده 
كشور اسامی در كنگره حضور داشــتند كه در اين سال شاهد تعداد 
قابل توجهی آثار توليد شــده بوديم؛ به طوری كــه بيش از 80 درصد 
آثار ســروده و خوانده شــده، مربوط بــه مفهوم مقاومــت و بيداری 

اسامی بود كه بيشتر آثار به روش سفارِش اثر، توليد شده بود.
در سومين ســال از برگزاری كنگره، تمام اشعار سروده شده مربوط به 
حوزه مقاومت اسامی بود كه 22 شــاعر از هفده كشور جهان حاضر 
بودند و تعداد آثار در اين ســال بــه گونه ای بود كه كنگــره به جای 

سفارش آثار، در مقام انتخاب آثار رسيده برآمد.
كنگره چهارم كه می تــوان آن را پربارتريــن و پرثمرترين كنگره در 
ادوار گذشــته دانســت، به طور همزمان در قم، تهران و شيراز برگزار 
شــد. نشســت های تخصصی و برگــزاری شــب شــعر از مهم ترين 
برنامه های جانبی اين كنگره بود. 28 انديشــمند و شــاعر، از بيست و 
يك كشور آسيايی، آفريقايی و اروپايی، همراه حدود 20 شاعر داخلی 

و شاعران عرب ساكن در ايران مهمان همايش چهارم بودند.

سرنوشت مبهم پنجمین دوره 
پس از برگــزاری چهــار دوره كنگره شــعر مقاومــت، در حالی كه 

توقف قطار شعر 
مقاومت اسالمی
 در ایستگاه پنجم

سرنوشت کنگره ساالنه شعر بین الملل 
مقاومت اسالمی، در هاله ای از ابهام
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کنگره ساالنه شعر 
مقاومت که در 
سال 89 متولد 
شد، در آغازین 
سال های حیات 
خود، پس از چهار 
دوره برگزاری، به 
دالیلی نامعلوم 
متوقف شد

عاقه مندان شــعر و ادب مقاومت اســامی در انتظار اعــام فراخوان 
همايش در خرداد 93 بودنــد، با تغيير مديريت مؤسســه روايت فتح، 
كنگره شــعر مقاومت نيز به كمايی دوســاله رفت كه تاكنون نيز ادامه 

دارد.
در روزهای پايانی خرداد، حســن عايی، مدير مؤسســه انتشــاراتی 
روايت فتــح، در گفتگو با خبرگــزاری فارس اعام می كنــد: »برپايی 
كنگره شــعر مقاومت بين المللی اسامی و دو ســاالنه كتاب مقاومت 
»جايزه ادبی شهيد آوينی«، همانند گذشــته بر قوت خود باقی است و 

تنها شيوه برگزاری آن تغيير خواهد كرد.« 
وی در پاسخ به اين پرسش كه هر ســال در اوايل تابستان فراخوان اين 
كنگره از ســوی روايت فتح اعام می شد، اما امســال از دبيرخانه اين 
مراســم نيز خبری نيســت، می گويد: »هنوز فرصت الزم برای انتشار 
فراخوان وجود دارد و تــا هيئت مديره اين انتشــارات به نتيجه قطعی 
نرســد، نمی توانيم به طور قاطع درباره اين موضوع ســخن بگوييم، اما 
روح حاكم بر جلســات ما نشــان دهنده برگزاری كنگره شعر مقاومت 

بين المللی اسامی در سال جاری است.«
وی تاكيد می كند:» بررســی برپايی كنگره شــعر مقاومت بين الملل 
اســامی، همچنان طبق روال گذشته در انتشــارات روايت فتح ادامه 
خواهد داشت، اما شــكل آن تغيير خواهد كرد؛ يعنی مشخص مي شود 

چه كســانی متولی اين امر 
خواهند شــد، تــا بتوانيم 
با شناســايی نقاط قوت و 
ضعــف آن، ايــن كنگره را 
قوی تر از گذشــته برگزار 

كنيم.«
امــا تنهــا يــك روز بعد، 
نوريــان،  ســيدمجتبی 
مســئول روابــط عمومی 
بنيــاد روايــت در گفتگو 
با تســنيم، از دســتور كار 
خارج شــدن برگزاری اين 
كنگره در بنيــاد روايت را 
خبر می دهــد و می گويد: 
»همزمان با مديريت جديد 
در بنيــاد روايــت، نحــوه 
تغيير  نيز كمــی  برنامه ها 
كرد. در اين ميــان برخی 

از برنامه ها اضافه و برخی نيز حذف شــده اســت. كنگره شعر مقاومت 
بين الملل اســامی از جمله كارهاي زمان آقای اثباتی بود كه در حال 

حاضر ديگر جزء برنامه های ما نيست.«
تابســتان 93 در حالی به آخرين روزهای خود نزديك می شود كه عدم 
انتشــار  فراخوان كنگره، نشــانه ای از عدم برگزاری آن در سال جاری 

است.
بيست و ششم شهريور مدير انتشارات روايت فتح در گفتگو با فارس از 

احتمال برگزاری كنگره در سال آينده خبر می دهد. 

عايی می گويد: »هيچ كميته ای مبنی بر برپايی پنجمين دوره كنگره 
شعر مقاومت بين الملل اسامی در انتشارات روايت فتح تشكيل نشده 

است.«
عايی از مقدمات اوليه و برنامه ريزی برپايی جايزه ادبی شــهيد آوينی 
و كنگره شعر مقاومت بين الملل اســامی در همان سال خبر می دهد، 

اما بيان می كند كه مراحل اجرايی سال آينده اتفاق خواهد افتاد.
به هرحال روح حاكم بر جلســات، بــه نتيجه مثبتی بــرای برگزاری 
پنجمين دوره نمی رســد و اين، خبــری اميدواركننده بــرای محفل 
شــعری، كه به گفته اغلب كارشناســان ادبيات و اهالی شــعر و ادب 
در هر دوره انســجام و قوت بيشتری می يافت و با اســتقبال شاعران و 

انديشمندان ايرانی و خارجی روبه رو شده بود، نيست.
كنگره ای كه طی دوره های مختلف برگزاری توانســت با شــعرخوانی و 
ارايه مقاله و چاپ كتاب، ادبيات مقاومت اســامی را در ســطح جهانی 
صاحب سند و شناسنامه و ريشــه كند. همايشي كه تشكيل يك هيئت 
علمی بين المللی، متشكل از جوانان ايرانی و استادان كشورهای صاحب 

انقاب مثل لبنان، مصر و يمن، تنها يكی از نتايج مثبت آن بود.
به هرحال كنگره ســاالنه شعر مقاومت كه در ســال 89 متولد شد، در 
آغازين ســال های حيات خود، پس از چهــار دوره برگزاری، به داليلی 

نامعلوم متوقف شد.
هرچند كه حــدس زدن 
دربــاره علــت و عوامــل 
ايســت ناگهانــی كنگره، 
كار سختی هم نبايد باشد. 
شــايد داليل ايــن اتفاق 
تلــخ را بايــد در گفتگوی 
اختصاصی سردار اثباتی با 
خبرگــزاری دفاع مقدس، 
درســت چند روز قبل از 
آغاز افتتاحيه دوره چهارم 

جستجو كرد.
دبيــر چهارميــن كنگره 
بين الملل  مقاومت  شــعر 
اســامی با بيــان اين كه 
ازمســئولين  هيچ يــك 
فرهنگی از برگــزاری اين 
نمی كنند،  حمايت  كنگره 
می گويد:»من نيز به عنوان 
يك دبير می توانســتم مانند ســاير دبيران كه اين روزها تا به مشكلی 
برمی خورند اســتعفا می دهند، از كار كناره گيری كنــم، ولی در تاش 
هســتيم كه اين كنگره را به عنوان كنگره مقاومت اسامی، به بهترين 

نحو برگزار كنيم، چرا كه اين امر را از روحيه بسيجی می دانيم.«
وی با گايه از برخی مسئولين فرهنگی ادامه می دهد: »اما واقعاً موضوع 
اين اســت كه اين كارها تا چه حد در حيطه وظايف ماســت؟ سال های 
گذشــته حمايت های محدودی از طرف برخی سازمان ها انجام می شد 

 ».كه امسال متأسفانه اين حمايت محدود نيز ديده نمی شود
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پیشخوان

از پایداری تا پرواز
اين كتاب مجلد دوم مصاحبه با شــاعران پايداری اســت كه در بردارنده 
گفتگوهايی با شاعران معاصر، با موضوع »شعر مقاومت« است، كه می توان 
آن را در حكم فتح بابی برای برداشتن گام های بلند بعدی در عرصه »شعر 

و ادبيات پايداری« دانست.
تأمل و تحقيق در حوزه »شــعر و ادبيات پايداری« و تبيين ابعاد گوناگون 
آن با بهره گيری از زبان گويای »شعر«، يكی از ضرورت های انكارناپذيری 

معرفی چند مجموعه شعر 

پيشخوان شعر مقاومت اسالمی
راحله خلیلی

مجموعه شــعر »قدس، ما را آزاد 
خواهد کرد«

اين مجموعه شعر، شامل سروده های 
شــاعران، بــا مضامين فلســطين، 
عدالــت و آزادی اســت كــه اميــر 
ســياهپوش آن ها را گردآوری كرده 
اســت. در مقدمــه كتــاب »قدس، 

ما را آزاد خواهــد كرد« آمده اســت: »تنها 
كســانی می توانند ســرزمينی مقدس چون 
قــدس را آزاد كنند كه پيش تــر خويش را از 
بنــد تعلقات دنيايــی آزاد كرده باشــند. ای 
كاش دســت های همه مســلمانان در دست 
يكديگر بود و همدلی و شــور، جــای نفاق و 
جدايی را می گرفــت. ای كاش همه آنان كه 
بر مســند بزرگ راهبری جهان اسام تكيه 
كرده اند، انســان هايی بــزرگ چون حضرت 
روح اهلل بودند كه همه لحظاتشــان متبرك 
به عطــر عبوديت و بندگی بــود ... . ای كاش 

حنجره های بیدار
كتاب حنجره های بيدار در بر دارنده 
چهار بخش اشــعار كاســيك، شعر 
سپيد، قطعه ادبی و شعر محلی است. 
در اين كتاب اشعار بيش از 20 شاعر 
عرب در حوزه مقاومت و پايداری، هم 
به زبان عربی و هم به ترجمه فارســی گردآوری 
شده است. در بخش اشــعار كاسيك اين كتاب، 
در قســمتی از شــعر عباس فتونی در ســتايش 

مقاومت لبنان می خوانيم:
زنده باد فرد مقاوم

كه فرجام اشغالگران
حلقه های دار است
از شاليزاران لبنان

عطر سربلندی مشام را می نوازد
و مقاومت اراده ای است

كه كشتی ها را بر كمركش دريا كوبيد.

جهان از اين خواب فراموشــی بيرون 
می شــد و ای كاش مسلمانان بر مدار 
وحدت و همدلی طــواف بندگی را به 
جای می آوردند. سرانجام وعده خدا 
محقق خواهد شد و مسلمانان روزی 
به بيداری و عشــق خواهند رســيد 
و خاصــه؛ روزی قدس، مــا را آزاد 

خواهد كرد« 
در شــعری از اين كتاب به قلم علی فردوسی 

آمده است:
مبال، هان، به ساحی كه هست در بر تو 
به سنگ می خورد اين جا كه آمدی سر تو

برای ما كه شهادت سعادت است اما 
نمرده هم به عزايت نشسته مادر تو

قيافه نحست حق به جانب از اين است
كه سازمان ملل در خفاست ياور تو

اگرچه چاق تر از بشكه های نفت شدی
ولی مجاور قحطی ست روح الغر تو

نقد و بررسی شعر مقاومت اسالمی
سه گانه نقد و بررسي شعر مقاومت بين المللي اسامي، 
با عناوين »كلمات در خط مقــدم« و »بيداري كلمات« 
و »با واژه در ســنگر« ، مجموعه مقاالتی در حوزه شــعر 

مقاومت به كوشش جواد محقق است.
جلد نخســت اين مجموعه با عنــوان »كلمات در خط 
مقدم«  و جلد دوم با عنوان »بيداری كلمات«  منتشــر 
شده است. ادبيات تطبيقی شعر مقاومت در ايران و ديگر 
كشورها « و »بررســی شــعر مقاومت برخی از شاعران 
ايرانی و غيــر ايرانی«،  از مهم تريــن موضوعات مقاالتی 

است كه در اين جلد منتشر خواهد شد.
وی با اشــاره بــه ديگــر مقــاالت اين مجلــد تصريح 
كــرد: »منــادی بيــداری اســامی در آغــاز قــرن 
بيســتم«، »جلو ه های پايداری در شــعر علــی فوده«، 
»واكاوی رويكرد های سياســی در ادبيــات مقاومت«، 
»استكبارســتيزی و مقاومت در شــعر احمــد مطر«،  
»بررسی تطبيقی شعر مقاومت در اشعار يحيی سماوی 
و معين بسيسو« و... بخش ديگری از عناوين مقاالت به 

كار رفته در اين كتاب است.

سوء تفاهم
سومين مجموعه شــعر علی داوودی »ســوء تفاهم« نام دارد. اين كتاب تجربه ای از 
شعرهای آزاد وی با موضوع مقاومت است كه در حوزه های بين الملل، جهان اسام، 

عراق، افغانستان ، فلسطين، لبنان و دفاع مقدس سروده است.
بحث مقاومت در وجود انسان نســبت به مســائل پيرامون، در اين اشعار به چشم 
می خورد. اين شــعرها تقريباً حاصل يك دوره كار و تجربه جديد داوودی در زمان 
غزل سرايی اســت. داوودی برای پرداختن به قالب آزاد، انگيزه می خواست كه نبرد 
حزب اهلل با رژيم صهيونيســتی اين فرصت را در اختيار او قرار داد.كتاب شعر سوء 
تفاهم را انتشارات هزاره ققنوس منتشر كرده است. اين كتاب شامل اشعار برگزيده 
شاعران عرب شركت كننده در سومين كنگره شعر مقاومت بين الملل اسامی است 

كه بهروز سپيدنامه ترجمه و گردآوری آن را به عهده داشته است.

است كه متأسفانه تا به امروز، آن گونه كه شايســته و بايسته است مورد 
توجه جدی اصحاب فكر و فرهنگ قرار نگرفته است. 

اهتمام جدی در پرداختن به شعر و ادبيات پايداری، ارايه  تعريفی دقيق 
و قابل اســتفاده، تبيين مؤلفه های آن، كالبدشــكافی و آسيب شناسی 
اين گونه ادبی، يكی از ضرورت هايی اســت كه بی اعتنايی به آن می تواند 
تبعات جبران ناپذيری برای نســل امروز و فردای انقاب به همراه داشته 

باشد. اين كتاب توسط انتشارات روايت فتح منتشر شده است.

http://bookroom.ir/book/10485/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2:-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


هالل

جوانان 
 سرمایه بزرگ هالل احمر

هالل احمر و خدمات بشردوستانه
حقوق بشر و اصالح سيستم پناهندگی
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گفتار

در هالل احمر، ظرفیتی اســت که باید برای 
بهره مندی از آن اهتمام ویژه داشت. 

جوانان کشور، ســرمایه های بزرگ و بی بدیلی 
هستند که می توانند زمینه های رشد و توسعه 
را به خوبی فراهم کنند. شرط تحقق این مهم، 
ارائه آموزش های الزم، توانمندسازی، توجه به 
ارایه الگوهای مطلــوب و منطبق با آموزه های 
دینی و ملی، اقدامات فرهنگی مطلوب و نهایتاً 

برنامه ریزی دقیق و منسجم است. 
در قرآن کریم به عنوان نمونه داســتان برخی 
انبیاء را می بینیم. تعــدادی از این نمونه ها را 

بر می شماریم: 
1. نمونه اول، حضرت اسماعیل است، جوانی 

بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های بی نظیر جوانان کشور

حجت االســالم والمســلمين معزی، 
نماینده ولی فقيه در جمعيت هالل احمر 
در افتتاحيــه گردهمایــی فرهنگی 
آموزشی کارشناسان سازمان جوانان، 
به نقــش و جایگاه جوانــان در جامعه 
اسالمی پرداختند. تبيين شاخص های 
جوان مؤمن و مؤثر و ویژگی های جوانان 
جمعيت هــالل احمر، محــور اصلی 
سخنان ایشان بود. متن این سخنرانی را 

در ادامه می خوانيد؛

ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمر 
با عضویــت حــدود یــک میلیون جــوان، 
مجموعه ای بســیار مهم در میان بخش های 
مختلــف جمعیــت محســوب می  شــود. 
برنامه ریزی برای جذب بیشتر جوانان مستعد 
و توانمند و استفاده از ظرفیت های فراوان آنان 
در کنار اقدامــات فرهنگی مؤثر و در مســیر 
اهداف کالن و بلند نظــام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران، موجب پیشــرفت و بالندگی 

بیشتر این سازمان خواهد شد.
مقام معظم رهبــری در بیانات و رهنمودهای 
خود، توجــه به جوانــان را مکــرراً یادآوری 
کرده اند. حضور پرشور و توأم بااشتیاق جوانان 

جوانان سرمایۀ بزرگ  هالل احمر
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نمی توان اتقان، 
نظم و برنامه ریزی 
را بدون شناخت 
کامل و درست 
از مخاطب به 
اجرا درآورد و این 
اصل گام نخست 
در برنامه ریزی 
محسوب می شود

فعال که با پدر، پایگاه توحیــد را بنا مي کند. 
زمانی که حضرت ابراهیم بــه آزمون بزرگی، 
آزموده می شــود، خطاب به پــدر مي گوید: 
»یا ابت افعل ما تؤمر، ســتجدنی ان شااهلل من 
الصابرین«؛ یعنی پدر، آنچه که به تو از ســوی 
پروردگار امر شــده عمل کن، ا ن شــاءاهلل مرا 

شکیبا خواهي یافت.«
2. جوان دیگــری که در قرآن مطرح شــده، 
یوســف پیغمبر اســت. او در یــک آزمون و 
امتحان بزرگ و بی نظیر، در جریان کشمکش 
یک وسوســه و تب بلوغ، آن چنان زیبا از این 
امتحــان بیرون می آید که ســوره یوســفـ  
به جز چند آیهـ  در اوصــاف احواالت او نازل 
می شود. او عالوه بر ســربلندی در این آزمون 
بزرگ، نمونه کاملی از مدیریت و برنامه ریزی 

در بحران های مختلف است. 
3. نمونه ســوم، جوانان اصحاف کهف هستند 
که به پروردگارشــان ایمان آوردند و از دست 
ظلم، ســتم، تجــاوز و تعدی مســتکبرین و 
بت پرســتان و براي حفظ و حراست از ایمان 
خود به غاری پناه بردنــد. این جوانان هم الگو 

شدند و سوره کهف در شأن آنان نازل شد.
4. درباره جوانمردی و ایمــان امام علی)ع(، 
به عنوان نمونه اي بارز و الگــو در زمینه هاي 
مختلف، می توان اشــارات متعددی از قرآن 
و پیامبــر ارایه کرد که به عنــوان بزرگ ترین 
جوان در امتــداد تاریــخ، از آغاز تــا پایان، 
معرفی شــده اســت و ندای »ال فتی اال علی 

ال ســیف اال ذوالفقار« در آن جنــگ نابرابر از 
سوي فرشــتگان که؛ »جوانمردی چون علی 
و شمشــیری به غیــر از ذوالفقار نیســت« تا 

همیشه تاریخ خواهد ماند. 
5. نمونه بارز دیگر که هیئت جوانان ســازمان 
جوانان هالل احمر نیز به نام این بزرگوار مزین 
شده اســت، علي اکبر اســت. او از پدر سؤال 
می کند که چرا جمله »انا هلل وانا الیه راجعون« 
را خوانده ایــد و حضرت ابا عبداهلل)ع( پاســخ 
فرمود که مرگ از این کاروان استقبال مي کند. 
ســپس می گوید آیا ما حق نیســتیم و پاسخ 
می شنودکه چرا ما حق هستیم. می گوید پدر 
پس اگر حق هســتیم، از مــرگ باکي نداریم. 
این جوان براي جوانان در تاریخ الگوســت که 
از مرگ باکي ندارد و به دنبال پول، رتبه و مقام  

نیست.
این چنــد نمونه بخشــی از نمونه های فراوان 

جوانان موفق در متون و منابع دینی اند. 
امام راحل)ره( و مقــام معظم رهبری)مدظله 
لطیــف،  روح  مــورد  در  بارهــا  العالــی( 
انعطاف پذیــری، آمادگــی بــرای پذیــرش 
آموزه های منطقی و درســت، شــور و نشاط 
جوانان و ... تأکید و اشاره فرموده اند که نمونه 
موفق چنین جوانانی را در دوره معاصر و جنگ 
هشت ســاله مشــاهده کردیم که با رشادت و 
افتخــار در عرصه های مختلف، براي کشــور 
غرور و افتخار آفریدند. جوانان، سرمایه عظیم 
اجتماعی در کشــور هســتند و اگر به منابع و 

جوانان، سرمایه عظيم اجتماعی در کشــور هستند و اگر به منابع و 
ثروت های بی نظير خود در این ســرزمين اشاره می کنيم، بی تردید 

جوانان ایران اسالمی بزرگ ترین و مهم ترین این سرمایه ها هستند

ثروت های بی نظیر خود در این سرزمین اشاره 
می کنیم، بی تردیــد جوانان ایران اســالمی 

بزرگ ترین و مهم ترین این سرمایه ها هستند.
باید توجه داشــت که حدود 35 میلیون جوان 
مستعد در این کشــور وجود دارد و الزم است 
سازمان جوانان از این سرمایه عظیم اجتماعی 
بهترین بهره برداری را در جهت اهداف بلندی 
همچون احترام به انسانیت و بشریت، کاستن 
از درد و رنج آنان، بخشــیدن جــان دوباره به 
انســان های بالدیــده، پیوند مهر، دوســتی، 
صفا و صلح در جهان داشــته باشد. تحقق این 
مهم، تنها با اســتفاده از دو بــال ایمان و علم 
امکان پذیــر خواهــد بود. چنان چــه خداوند 
می فرماید: »هوالذی بعث فی االمیین رســوالً 
منهم یتلوا علیهم آیاتــه و یزکیهم و یعلمهم 
الکتــاب و الحکمه«؛ پیامبــر را برانگیختیم تا 
آیات او را برای مردم بخواند، پاکشــان ســازد 
و آمــوزش دهــد و در واقع فرهنــگ و ایمان 
همراه با علم و آموزش را به آنــان ارایه نماید. 
چنین سرمایه عظیم انسانی، نیازمند تربیت و 
آموزش است که با اندیشه، تفکر و برنامه ریزی 

قابل دستیابی است.
برای ســازماندهی دقیق در بهره مندی از این 

سرمایه  باید نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1. اتقان 
پیامبر گرامی اســالم خطاب به مســلمانان 
فرمود در کارهــا متقن و حساب شــده عمل 
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کنید چرا که خداوند دوســت دارد مؤمن در 
فعالیت هاـ  هر چند سادهـ  متقن و دقیق عمل 
کند و باید این موضوع را بــه جوانان آموزش 
داد، ضمن آن کــه در برنامه ریزی ها نیز باید به 

همین شکل عمل شود. 
2. نظم 

امیرالمؤمنین علی)ع( دروصیتشان فرمودند: 
»اوصیکم و جمیع ولدی و من بلغه کتابي بتقوا 
اهلل و نظم امرکم«؛ اي کساني که سخن من را 
مي شنوید شما را به تقواي الهي و نظم در امور 

)همه کارها و اقدامات( سفارش می کنم.
3. برنامه ریزي 

در این زمینــه در قرآن و آموزه هــای دینی 
می توان نمونه های مختلفی را مشــاهده کرد 
که برخی از آنان مانند برنامه ریزی و مدیریت 
حضرت یوســف در بحــران خشکســالی به 
صورت گذرا اشــاره شــد و یا توصیه و دستور 
امام علــی )ع( به مالــک اشــتر در توجه به 
برنامه ریــزی، که بــدون این مهــم نمی توان 

دستیابی به اهداف را انتظار داشت.
4. مخاطب شناسی

نمی تــوان اتقان، نظــم و برنامه ریزی را بدون 
شــناخت کامل و درســت از مخاطب به اجرا 
درآورد و این اصل گام نخست در برنامه ریزی 
محسوب می شود تا بتوان برای مخاطبان 5 تا 
29 ساله برنامه ریزی کرد و البته این شناخت 
باید علمــی، روان شناســانه، آگاهانه، کامل، 

همه جانبه و مبتنی بر همه نیازها باشد.
5. هویت بخشی و شخصيت سازی 

جوان باید دارای شــخصیت و هویت باشــد و 
در این زمینه باید همــه ابزارها را به کارگرفت 
تا جوان مســتعد بتواند شــخصیتی درست و 
منطبق با ایمان و علم در خود بسازد. متأسفانه 
در دنیای امروز تالش هاي فراوانی می شــود تا 
جوانان سرزمین هاي اســالمي هویت خود را 
فراموش کنند و هرگز به عظمت گذشته خود 
در تاریخ اســالم و به منبع بزرگــي که پیامبر 
گرامي اســالم )ثقل اکبر قــرآن کریم و ثقل 
اصغر اهل بیت )علیهم الســالم( در میان آنان 

قرار داده رجوع نکنند.
باید توجه داشــت که بدون توجــه به منابع 
شــخصیت دهنده جوان )فرهنگ، ارزش های 
اســالمی، خانواده، محیط، سرزمین، جغرافیا، 
تاریخ گذشــته و ...(، نمی توانیــم به او هویت 
ببخشــیم و یقینــاً داشــته های تاریخی این 

ســرزمین که مملــو از علــم، ادب و فرهنگ 
اســت در این مســیر باید مورد توجــه قرار 
گیرد و نگوییم که به طور مثال ابوعلی ســینا، 
خوارزمی، بیرونی، فردوســی، حافظ، مولوی 
و ... در تاریخ داشــته ایم که تمام شــد. همین 
تاریــخ و آموزه های دینی و اســالمی موجب 
شــد که جوانان توانســتند رژیم 2500 ساله 
شاهنشــاهي را ســرنگون کنند و این همان 
هویت اســالمی و ایرانی اســت که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
به این موضوع بسيار مهم باید توجه کرد 
که اهداف یك جــوان در این مجموعه 

ارزشمند چيست؟
یکی از این اهــداف، امدادگر بــودن یا همان 
نوع دوستی دانســت. جوان را باید در مسیری 
حرکت داد که تنها به خود و اطراف خود توجه 
نکند، بلکه باید تالش کرد نوع دوستی را نیز به 

او آموزش دهیم.
در دنیــای امروز کــه بــرای بی هویت کردن 
جوانان، الگوهای غیــر منطقی ارایه مي دهند، 
باید الگوهای علمی، پرتالش و موفق را معرفی 
کرده و بعد از شــناخت دقیق ابعاد شخصیتی 
جوان، مهارت هــاي علمــي، فرهنگي، دیني 
و ارزشــي را مد نظر قــرار دهیــم و البته اگر 
بخواهیم مدیریت درســتی داشــته باشــیم، 
باید عــالوه بر اســناد راهبردی و باالدســتی 
که در خرداد ماه در شــورای عالی به تصویب 
رساندیم، روح و جان این راهبرد را که گفتمان 
عالی اســالمی اســت، مد نظر قــرار دهیم، 
چنان که پیامبر و ائمه در پرتــو ایمان و عمل 

صالح این گونه بودند و سفارش فرمودند. 
مســئله دیگر در این زمینه، شــناخت وضع 

موجــود و دقــت در آســیب ها در تمامــی 
زمینه هاســت. در ارتباط با آســیب ها به نظر 
می رسد که بیشــترین توجه به موضوع اعتیاد 
اســت، اما مشــکالتی مانند تنبلی، بی حالی، 
عدم تحرک، نداشــتن خالقیت، رها شدن از 
خانواده، زندگي و ... نیز آســیب هایی است که 

دامن گیر جوانان شده است. 
باید با شــناخت درســت وضعیــت موجود 
به طــور مثال در مــورد اعتیادـ  که آســیب 
حدود یک و نیم میلیون جوان ایرانی اســت 
و نزدیک پنج میلیون خانــواده را تحت تاثیر 
خود قــرار دادهـ  برنامه ریــزی و اقدام کرد و 
یا برای مقابله با آســیبی که جوان پرشور، پر 
نشــاط و فعال را تبدیل به عنصري با رخوت، 
سست و متوجه دنیای پوشالی دیگر می کند، 

برنامه ریزی کرد.
در مرحله بعدی نیز، برای رسیدن به قله های 
پیشرفت، باید به سراغ شــناخت راهکارهای 
مناســب، با توجه به گفتمان عالی اســالمی 
همچون کار، تــالش، خالقیت، هویت، ایمان، 

عمل صالح، شایسته بودن و ... رفت.
شــناخت دقیــق داشــته ها نیــز از اهمیت 
فوق العــاده ای برخوردار اســت. همان طور 
که مي دانیــم، جوانــان ایران اســالمی در 
زمینه هــای علمی، دانــش بنیــان، تفکر، 
اندیشــه و ... بــه دســتاوردهای بی نظیری 
دست یافته اند که باید از این ظرفیت ها برای 
ادامه مسیر استفاده کنیم تا بتوانیم همچون 
گذشــتة بلند و عالی این کشــور، آینده ای 
روشــن تر و مطلوب تر برای جوانان طراحی 

و اجرا کنیم.
با مالحظه اسناد باالدستی ســازمان جوانان، 

 جوان را باید 
در مسیری 
حرکت داد که 
تنها به خود 
و اطراف خود 
توجه نکند، بلکه 
باید تالش کرد 
نوع دوستی را 
نیز به او آموزش 
دهیم

گفتار
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می توان حدود بیســت و ســه راهکار را برای 
دســتیابی به اهداف طراحی شده معرفی کرد 
کــه از این میان حــدود نه مــورد آن اقدام و 
فعالیت فرهنگی اســت، که به برخی از آنان 

اشاره مي کنیم: 
1. مسئوليت پذیری

از جمله مهارت هایی که باید به جوانان آموزش داد، 
مسئولیت پذیری است. باید جوان را مسئولیت پذیر 
تربیت کرد، چنان چه در جنگ تحمیلی، شاهد 
پرورش جوانان مســئولیت پذیري چون باکری، 
همت، باقــری و ... بوده ایــم. ایــن جوانان در 
عرصه هاي گوناگون مســئولیت پذیر بوده اند، 
امروز هم باید برای جوانان الگوسازی درست را 
انجام داد و آنــان را در زمینه هاي مختلف و در 

برابر جامعه مسئولیت پذیر بار آورد.
2. بشردوستی

بشردوســتی در تعریف کلی آن، معطوف به 
فعالیــت در زمان جنگ؛ اعم از رســیدگی به 
کشته شدگان، مجروحان، اسرا، بالدیدگان و 
... است که اقدام ارزشمندی است، اما در کنار 
این موضوع باید توجه به هم نوع و بشردوستی 

را در دیگر زمینه ها نیز آموزش داد. 
3. الگوسازی و گفتمان

از جملــه مســئولیت های دیگر ســازمان، 
الگوســازی و تعریــف روش های درســت و 
منطقــی گفتگوســت و این که چگونــه باید 
امر به معــروف، نهی از منکــر، دعوت به خیر 
و بازداشــتن از شــر کرد، و فرائــض دینی و 
ارزش های اسالمی را با چه گفتمان و الگویی 
ارائه کرد. بدیهی اســت باید از زبان آرام، نرم، 
استدالل، برهان و پرهیز از تندخویی استفاده 
کرد و با اســتفاده از روش های زیباشناسانه، 

آنان را نسبت به این گفتمان عالقه مند کرد.
4. ارتقــاي درک و فهــم و آمــوزش 

مهارت های گوناگون
از جملــه مهم تریــن اقدامــات، تــالش و 
برنامه ریزی برای ارتقاي ســطح درک و علم 
جوانان نسبت به جهان اســت و این که آنان 
را با تفکر، تحقیق، پژوهش و اندیشــه همراه 
کنیم تا مسیری درســت را شناسایی کنند 
و با آمــوزش مهارت های گوناگون، بســتر 
مناسبی را برای رشد و پیشرفت آنان فراهم 

سازیم.
5. همبستگی و انسجام

ایجــاد انگیزه، وحــدت و انســجام در میان 

جوانان، نیازمند برنامه ریــزی و اجراي دقیق 
است، تا بتوانند در نوع دوستی و بشر دوستی، 
بهترین خدمــات را ارایه کننــد و جامعه ای 

سالم، باایمان و عالم را تشکیل دهند.
6. اخالق امدادگری

یکی از اهداف و برنامه های ســازمان جوانان، 
موضوع اخالق امدادگری به عنوان وظیفه ای 
بزرگ و انســانی و در عین حــال لذت بخش 
است. پیامبر گرامی اســالم)ص( فرمودند که 
همه انســان ها مانند یک بدن هستند. سعدی 

به زیبایی می گوید:
به صورت آدمی شد قطره آب

که چل روزش قرار اندر رحم ماند
و گر چل ساله را عقل و ادب نیست

به تحقیقش نشاید آدمی خواند
هنر باید که صورت می توان کرد
به ایوان ها در از شنگرف و زنگار
به دست آوردن دنیا هنر نیست
یکی را گر توانی دل به دست آر

براي آمــوزش اخالق امدادگــری، می توان از 
منابع بلند و ارزشــمندی چون قرآن، سخنان 
پیامبر)ص(، اهل بیت)ع(، تاریخ ایران اسالمی 
و فرهنگ استفاده کرد و به جوانان آموزش داد 
که تالش کنند، نوآوری داشــته باشــند و در 
برابر توطئه هایی که از طرف دشــمنان برای 
آنان طراحی شده، ایســتادگی و برنامه ریزی 

کنند.
الزم به ذکر اســت که حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در ایــن زمینهـ  همان گونــه که رهبر 
معظم انقالب در حکمی کــه صادر فرمودند 
تأکیــد فرمودنــدـ  در دو زمینــة هدایت و 
نظارت مأموریت جدی دارد. بــرای ارتقای 
کیفیت همه فعالیت هــا و اقدامات جمعیت، 
به ویژه مســائل فرهنگی و جوانان، شــورای 
فرهنگی تشکیل شــده و ســازمان جوانان 
یکی از اعضاي این شوراست. تالش می کنیم 
در این شــورا برنامه های مطلوب را طراحی 
و اجرا کنیــم. ضمــن آن کــه در ارتباط با 
ســازمان ها و مجموعه هــای مختلف هم که 
فعالیت هایــی در این زمینــه دارند، نظارت 
تأثیرگذار داریم و مي کوشــیم بــا فع الیت 
جدی، ســازمانی قوی، ارزشمند و توانمند را 
به منظور دســتیابی دقیق به اهداف سازمان 
جوانان، بــا همــکاری و تعامل بــا یکدیگر، 

 هدایت و راهبری کنیم. ان شاءاهلل

یکی از اهــداف و برنامه های ســازمان جوانان، 
موضوع اخالق امدادگری به عنــوان وظيفه ای 

بزرگ و انسانی و در عين حال لذت بخش است

گردهمایی آموزشی کارشناسان سازمان جوانان

 فرصتی برای تنفس در هوای تازه
سازمان جوانان به عنوان یکی از سازمان های جمعیت 
مردم نهاد هالل احمر اســت کــه در زمینه ی فرهنگی 
و ترویج فرهنگ نوع دوســتی و تربیــت مدیران موفق 
فعالیت های چشــمگیری دارد. در همین راســتا و به 
منظور ارتقا توانمندی های مدیران و کارشناســان این 
سازمان، گردهمایی فرهنگی- آموزشی با حضور بیش 
از 300 نفر از کارشناســان امور جوانان جمعیت هالل 
احمر از 25 لغایت 2۸ تیرماه به میزبانی جمعیت هالل 
احمر اســتان تهران در مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جوانان هالل احمر؛ 
با توجه به اهمیت برنامه ریــزی در هدف گذاری موثر 
برای بیش از یک میلیون عضو سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر و ضــرورت انطباق آن با اصــول و اهداف 
بشردوســتانه و همچنین به منظور یکســان ســازی 
روش های عملیاتی برنامه ها در ســال جاری و ارتقای 
توانمندی مدیران و کارشناسان امور جوانان در تعامل 
ســازنده با اعضا، این گردهمایی در ســه روز در قالب 
گروه های شــش گانه و کارگاه هایی با عنوان آشنایی با 
فعالیت های جدید معاونت های ســازمان جوانان، تفکر 
در ســطوح عالی و کاربرد آن در حل مسئله، چگونگی 
برقراری ارتباط مؤثــر با اعضا و تکنیک های تشــکیل 

تیم های موفق در کانون ها برگزار شد.
همچنین سخنراتی های »بررسی آسیب های اجتماعی 
در حــوزه نوجوانان و جوانــان« و بحث و بررســی در 
خصوص »کانون های ســازمان« جهت آشنایی بیشتر 
مدیران و کارشناسان امور جوانان جمعیت هالل احمر 
با مســائل مبتال به جوانان با حضور اســاتید دانشگاه و 
کارشناســان خبره این حوزه و مشــاورین و معاونین 

وزارت خانه ها برگزار شد.

خبر
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دبیــرکل جمعیت هــالل احمر با اشــاره به 
این که هالل احمر، بهترین بســتر برای ارائه 
خدمات بشردوستانه است، گفت: برنامه های 
تدویــن شــده در کارگروه هــای تخصصی 
در آینــده جمعیت هــالل احمــر تاثیرگذار 
است. به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر، علی اصغــر احمدی در ســومین روز 
از همایش تدوین برنامه پنج ســاله جمعیت 
ضمن تشــکر از رئیــس این جمعیــت برای 

برگــزاری همایش تدویــن برنامه ها و حضور 
کارشناسانه شرکت کنندگان در این همایش 
گفــت: کارشناســان در قالــب کارگروه های 
تخصصی به مســائلی پرداختند که جمعیت 
 هــالل احمــر در آینــده بــه آن نیــاز دارد.

وی با بــا بیان این که جمعیت هــالل احمر بر 
اســاس قانون شــکل گرفته و ماموریت ها و 
وظایف معینی برای آن تعریف شــده، افزود: 
این جمعیت بر اســاس قوانین تعریف شــده 
برای آن با فدراسیون بین المللی جمعیت های 
ملی صلیب سرخ و هالل احمر همکاری دارد و 
در صورتی که رئیس جمعیــت هالل احمر بر 
اساس وظایف ذاتی خود برنامه ای را برای اجرا 
مصوب کند، نباید خللــی در اجرای آن وجود 

داشته باشد.
تدوین برنامه های هالل احمر

 براساس آخرین تحوالت
به گفته دبیــرکل جمعیت هــالل احمر طی 
برگزاری همایــش در کارگروه های تخصصی، 

راهبردهایــی مصــوب شــد کــه در قالــب 
برنامه هایی تدویــن و در نهایــت به تصویب 
 شــورای عالی جمعیت هالل احمر می رســد.
احمدی بــا اشــاره به این کــه ســند برنامه 
پنج ســاله جمعیــت هــالل احمــر، همان 
برنامه هایی اســت که کارشناســان طی سه 
روز تــالش مســتمر در کارگروه هــا بــه آن 
پرداخته اند، یادآور شد: این برنامه ها بر اساس 
تحوالت، تغییرات، حــوادث و تکنولوژی های 
اســت. بیــان شــده  و  تدویــن   موجــود 
وی با تاکید بــر این که نباید در ایــن مقوله، 
دقت فدای سرعت شود، بیان کرد: برای درک 
واژه ها بایســتی به نقطه مشــترک برسیم که 
دستیابی به این نقطه مشترک نیازمند تدوین 
کتابچه ای برای بیان دقیق واژه هاست تا برپایه 
آن واژه های داوطلبی، امدادگری، نجات گری، 
عملیات و ... به صورت مشــترک برای تمامی 

افراد بیانگر یک مفهوم دقیق باشد.
ضرورت ایجاد همگرایی

 در جمعيت هالل احمر
دبیــرکل جمعیت هــالل احمــر در ادامه به 
اهمیــت ایجــاد همگرایی در ایــن جمعیت 
اشــاره کرد و گفت: در نظــام برنامه جمعیت 
بایســتی به مــواردی چــون اســتخدام ها 
 و عملکــرد کارکنــان توجــه ویــژه شــود.
احمدی، هالل احمر را بهترین بستر برای ارائه 
خدمات بشردوســتانه دانســت و خاطرنشان 
کــرد: تدوین برنامه پنج ســاله جمعیت هالل 
احمر کاری اســت که با همکاری کارشناسان 
و مدیران جمعیت آغاز شــده و امیدواریم پس 
از تصویب در شــورای عالی همزمان با اجرای 
برنامه ششم توسعه از برنامه های تدوین شده 
هالل احمر نیز در جهت پیشــبرد اهداف این 

 .جمعیت استفاده شود

دبیرکل جمعیت هالل احمر در سومین روز از همایش تدوین برنامه پنج ساله جمعیت: 

هالل احمر بهترین بستر برای
 ارائه خدمات بشردوستانه است

گزارش خبری
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روایت

دان و دیان اســتفانز، در سال 197۸ یک کشــتی اقیانوس پیمای 
بازنشســته را به نام ویکتوریا به مبلــغ 600،000 پوند خریداری 
کردند و طی چهار ســال، کشــتی مســافربری را به یک کشتی 
بیمارستانی با سه اتاق عمل و چهل تخت در بخش درمانی تبدیل 
کردند. این کشــتی که به نام کشتی رحمت نامگذاری شد در سال 
19۸2 به  همراه تیم اجرایی 350 نفره خود که از سراســر دنیا گرد 

هم آمده بودند سفر خود را آغاز کرد.
از آن زمان تا کنون کشتی رحمت، بیش از 451 بندر در کشورهای 
توســعه یافته را بازدید کــرده و بــه آخرین تالش بــرای نجات 

میلیون ها نفر تبدیل شده است.
افراد این کشــتی معتقدند که یک ســازمان بین المللی مبتنی بر 
ایمان هستند و  ماموریت آن ها  افزایش دسترسی به مراقبت های 
پزشــکی در سراســر جهان و خدمت به فقرا فارغ از هر نوع نژاد، 

جنسیت و مذهب تعریف شده است.
کشــتی رحمت توســط تعداد فزاینده ای از طرفداران و حامیان 
متعهد از جملــه اتحادیه ها، مدارس، کلیســاها و شــرکت های 

تامین کننده مالی حمایت می شود.
هر پوند که کشتی رحمت دریافت می کند، به بیش از دو پوند اعانه 
افزایش یافته و در قالب خدمات کمک رسانی ارایه می شود؛ مهم تر 
از آن، کسانی که در کشــتی خدمت می کنند در تامین هزینه های 

ماهانه و همین طور باال بردن اعتبار و ســرمایه کشــتی مشارکت 
می کنند. خدمه کشــتی متشــکل از تیم پرســتاران، پزشکان و 
جراحان و دیگر خدمه از سراسر جهان هستند و وقت خود را برای 
کمک در هیئت مدیره بزرگ ترین بیمارســتان شناور دنیا صرف 

می کنند.
این کشتی به عنوان یک بیمارستان شــناور به همراه تیم پزشکی 
کامل خود به طور مستقیم به برخی از فقیرترین مناطق جهان رفته 
و به مردم آن جا برای ارایه مراقبت های پزشــکی و صرفه جویی در  

هزینه های درمانی و زندگی و ارایه زندگی امن کمک می کند.
هزینه های تجهیزات پزشــکی ضروری و تعمیرات کشتی توسط 

حامیان و هواداران این موسسه تامین می شود.
بنا به گزارشــی که در ســایت این موسســه خیریه منتشــر 
شــده اســت، کشــتی رحمت با کمک داوطلبــان و حامیان 
خود توانســته از ســال 197۸  تا به امروز جان 242 میلیون 
نفر در فقیرترین کشــورهای جهان را نجات دهــد. این گروه 
معتقدند الزم نیســت برای ســاخت یک بیمارستان به هر کجا 
بروید، چرا که کشتی، یک بیمارســتان سیار است. این کشتی 
مجهز به دســتگاه ســی تی اســکن، عکســبرداری و خدمات 
آزمایشــگاهی اســت و در صورت لزوم نتایج را توسط ماهواره 

 .برای مشاوره با پزشکان، به انگلستان ارسال می کند

کشتی  رحمت
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در سال 2016 کمیسیون اروپایي در چارچوب 
قوانین پناهندگي در اتحادیه اروپا دســت به 
یک ســري اصالحات عمده زد که نگاه ویژه اي 
به مراحل اعطاي پناهندگي و اســتانداردهاي 
آن داشت. هدف کمیســیون اروپایي اجراي 
یک سیســتم عامالنــه و پایدار بــراي توزیع 
متقاضیــان پناهندگي بین کشــورهاي عضو 

اتحادیه بود.
یکي از اهداف کلیدي کمیســیون اروپا براي 
جلوگیري از سوءاســتفاده از این سیســتم، 
محدود کــردن مهاجرت ثانویــه پناهجویان 

در اتحادیه اروپاســت؛ طرحي که شــامل در 
نظر گرفتن تجربه هاي علمــي کار و زندگي 

مهاجران در اتحادیه اروپاست.
صلیب ســرخ جهاني با در نظر گرفتن شرایط 
پارلمــان اروپایي و اعضاي اتحادیــه اروپا در 
روند اصالحات، توصیه هــاي زیر را ارائه کرده 

است.
1- تضمیــن دسترســي مؤثر هــر متقاضي 

پناهندگي به سیستم هاي حفاظتي مؤثر
2- حمایــت از ارائــه اســتانداردهاي باالي 
حمایتي به پناهجو به منظور کاهش مهاجرت 

ثانویه پناهجویان
3- حقــوق و آزادي هــاي پناهجویــي کــه 

مهاجرت ثانویــه مي کند به عنــوان مجازات 
محدود نشود.

4- ســرمایه گذاري براي حمایت از اقداماتي 
که کشورهاي عضو، در راستاي کاهش انگیزه 

مهاجرت ثانویه پناهجویان انجام مي دهند.
5- ملحق شــدن پناهجو به خانواده به عنوان 
اولین معیار تعیین مسئولیت پذیرش پناهجو 

بین کشورهاي عضو.
6- اطمینان از دسترســي ســریع و آســان 
کودکان بدون همراه بــه حفاظت و امنیت که 
مطابق با بهترین روش تأمیــن منابع کودک 

باشد.
7- نیازهاي خــاص متقاضــي پناهجویي در 

پيشنهادهای صليب سرخ جهاني ، اتحاديه صليب سرخ و هالل احمر به اتحاديه اروپا

حقوق بشر و اصالح سيستم پناهندگی
سپيده مهدلو

مترجم
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فشارهاي 
فعلي که بر 

سازمان هاي 
پناهندگي در 

کشورهاي 
عضو اتحادیه 

اروپا وجود دارد، 
نشان مي دهد 

که سیستم 
پناهندگي خارج 
از اتحادیه اروپا 

که نقاط مشترك 
زیادي با سیستم 

پناهندگي 
اتحادیه اروپا 

دارد، نیاز به 
بازبیني اساسي 

دارد

سراسر روند پناهندگي در نظر گرفته شود.
۸- در انتقال پناهجویان آسیب پذیر دقت شود

9- تشــخیص تصمیم متقابل مهاجرت مثبت 
پناهجو بین کشورهاي عضو و روش انجام آن

10- ارائه و تضمیــن یک روش مؤثر بــراي ارائه 
درخواست تجدید نظر از طرف پناهجو براي منتقل 

شدن به کشور دیگر عضو یا بازگشت به وطن.
با در نظر گرفتن این توصیه ها، سازمان صلیب 
سرخ مایل اســت که اطمینان حاصل کند در 
سیســتم جدید پناهندگــي اتحادیــه اروپا، 
هر کشــور عضو طي انجام روند درخواســت 
پناهندگي، بــه حقوق اساســي و عزت نفس 

پناهجویان احترام مي گذارد.

سیســتم جدید باید اجبار پناهجــو را حذف 
کند و به کشــورهاي عضو اجازه دهد تا براي 
پاســخ به نیاز همــه پناهجویــان اصالحات 
قانوني داخلي انجــام دهند، صرف نظر از وضع 

حمایت هاي قانوني حاکم بر کشورشان.
اصالح نظام مشترک پناهندگي در اروپا

فشارهاي فعلي که بر سازمان هاي پناهندگي 
در کشــورهاي عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، 
نشان مي دهد که سیســتم پناهندگي خارج 
از اتحادیه اروپا )سیســتم دوبلیــن( که نقاط 
مشترک زیادي با سیستم پناهندگي اتحادیه 
اروپا )شــنگن( دارد، نیاز به بازبیني اساســي 

دارد.

سازمان صلیب ســرخ معتقد است که اتحادیه 
اروپا باید یک مکانیســم جامــع و مؤثر براي 
اطمینــان از پذیــرش عادالنه و انســاني تر 
پناهندگان در سراســر اتحادیــه اروپا تدوین 

کند.
این روند، نیاز به تهیه یک سند جامع از ابزارها، 
امکانات و نیازهاي مورد نظر براي رســیدن به 
یک سیســتم مشــترک در اتحادیه اروپا دارد 
که هدف اولیه اش اطمینــان حاصل کردن از 
دسترســي مؤثر متقاضي به شرایط پذیرش با 

استانداردهاي باالست.
سازمان صلیب سرخ جهاني از اتحادیه اروپا و 
اعضایش مي خواهد که به تعهدات بین المللي 
خود طبق کنوانســیون 1951 سازمان ملل و 
مســائل مربوط به وضعیت پناهندگان طبق 

پروتکل 1967 احترام بگذارند.
همچنیــن باید اطمینــان حاصل شــود که 
اتحادیــه اروپــا راه هــاي دسترســي مؤثر و 
بي خطــري بــراي درخواســت پناهندگــي 
در خــاک اروپــا در اختیار پناهجویــان قرار 
مي دهد که بتوانند از حمایت هاي بین المللي 
برخوردار شــوند. این امر حتــي مي تواند به 
ورود ســازمان یافته پناهجویان بــه خارج از 
منطقه شــنگن به طور مســتقیم کمک کند. 
مطابق مــاده 31 کنوانســیون 1951 مربوط 
به وضعیــت پناهنــدگان: ورود غیرقانوني با 
حذف پناهندگي و به دســت آوردن حمایت 
بین المللي مجازات ندارد. تالش پناهجو براي 
به دســت آوردن حمایت بین المللي یک حق 
است و جرم نیست؛ ســازمان صلیب سرخ در 
اتحادیه اروپا بر این باور اســت کــه این افراد 
نباید بازداشت شــوند و کشــورها را تشویق 
مي کند که از بازداشــت این افــراد خودداري 
کنند، به عبــارت دیگر از بازداشــت به عنوان 

آخرین چاره استفاده کنند.
تصمیم گیرنــدگان اتحادیــه اروپــا و اعضاي 
اتحادیه بایــد اطمینان حاصــل کنند که در 
چارچــوب پذیــرش تقاضــاي پناهندگي از 
جمله در مکانیسم تمدید پذیرش پناهندگي 
کمترین احتمال براي بازداشــت پناهجو در 
نظر گرفته شده و اگر الزم باشد محدود کردن 
آزادي محدوده رفت و آمد پناهجو را به عنوان 
جایگزین بازداشت مورد بررسي قرار دهند. به 
عالوه، کودکان و افراد با نیازهاي خاص، هرگز 

نباید بازداشت شوند.
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در سیستم 
پناهندگي 

خارج از اتحادیه 
اروپا )سیستم 
دوبلین(، حق 
ملحق شدن 
پناهجو به 

خانواده اش 
باالترین اهمیت 

را دارد و بر 
سایر معیارهاي 
پذیرش پناهجو 

مقدم است

توصيه هاي صليب سرخ
با توجه به موارد ذکر شــده، صلیب ســرخ در 
پاســخ اتحادیه اروپا، به اعضاي اتحادیه اروپا 
پیشــنهادات زیر را براي بازســازي سیستم 
مشــترک پناهندگي اروپا ارائه کرده، به ویژه 
براي ابداع یک مکانیســم مســئولیت پذیري 
جدیــد اعضــا بــراي حفاظــت از سیســتم 

پناهندگي در اتحادیه اروپا
1- تضمیــن دسترســي مؤثر هــر متقاضي 

پناهندگي به سیستم هاي حفاظتي
سیستم  رایج پناهندگي در اروپا باید بر اساس 
رعایت حقوق فــردي پناهجو براي پناهندگي 
و نیــاز پناهجو به حمایــت بین المللي اصالح 
شود. بر این اساس باید پناهجویان با وضعیت 
و نیازهاي خاص شناســایي شــوند و راه حل 
این نیازها با توجه به مصلحــت پناهجو حتي 
با کمک گرفتن از روابط موجود با کشــورهاي 
خارج از پیمان شنگن، کشــور مقصد پناهجو 

انتخاب شود.
2- حمایت از ترویج اســتانداردهاي باال براي 

رفاه پناهجو به منظور کاهش مهاجرت ثانویه
مهاجرت ثانویه پناهجویان به وسیله اطمینان 
پناهجو از وجود بهترین شــرایط براي مقایسه 
شــرایط پذیرش و روش تعیین کشور مقصد 
مناســب کاهش پیدا مي کند. این شــرایط و 
استانداردهاي باالي پذیرش پناهجو از طریق 
دسترســي پناهجویان به طیف گســترده اي 
از کمک هــا، حمایت ها و خدمــات یکپارچه 
مثــل مراقبت هــاي پزشــکي، حمایت هاي 
روانشناســي، اردوگاه هاي استراحت، مشاوره 
حقوقي، ملحق شدن به خانواده و آموزش زبان 

امکان پذیر است.
3- بعد از مهاجرت ثانویه، حقوق فرد به عنوان 

مجازات نباید محدود شود.
پناهجویاني که به کشــورهاي دیگر اتحادیه 
اروپا مهاجرت مي کنند،  نباید جریمه شــوند. 
به عنوان مثال روند حقوقــي و اداري تقاضاي 
پناهجویي مجددشــان نباید محدود شود. در 

تمام مراحل پذیرش، حتي در مهاجرت ثانویه 
اتحادیه باید از کرامت و تمامیت جسماني هر 

پناهجو حمایت کند.
4- برنامه ریــزي بــراي حمایــت از اقدامات 
کشورهاي عضو اتحادیه براي ایجاد شرایطي 
که باعث کاهش انگیــزه براي مهاجرت ثانویه 

شود
مهاجرت ثانویه اغلب به خاطر نبود مکانیسم 
حمایــت از پناهجو در کشــوري اســت که 
پناهجــو براي بــار اول تقاضــاي پناهجویي 
داده است. با در نظر گرفتن این نکته، اعضاي 
اتحادیه اروپا وقتي با تعــداد زیادي متقاضي 
پناهندگــي مواجه مي شــوند کــه مایلند به 
کشورهاي خارج محدوده شــنگن مهاجرت 
کنند، باید اقداماتي انجــام دهند که حمایت 
بیشتري از پناهجویان و پناهندگان کنند؛ از 
جمله فعالیت هایي مرتبط با تالش براي ادغام 
سیســتم پذیرش پناهنده در اتحادیه اروپا و 

سیستم خارج از شنگن.
5- نظریه ملحق شــدن پناهجو به خانواده به 
عنوان معیار اول براي تعیین کشــور پذیرنده 

پناهنده بین کشورهاي عضو
در سیســتم پناهندگي خارج از اتحادیه اروپا 
)سیســتم دوبلین(، حق ملحق شدن پناهجو 
به خانــواده اش باالترین اهمیــت را دارد و بر 
ســایر معیارهاي پذیرش پناهجو مقدم است 
و در رونــد تعیین کشــور مســئول پذیرش 
پناهجــو، اصل وحدت خانــواده باید در تمام 
روند پناهندگي محترم شمرده شود و اعضاي 

اتحادیه اروپا هم باید به پیروي از این سیستم،  
چنین تســهیالتي را براي پناهجویان فراهم 
کنند. تعریــف روابط خانوادگي باید شــامل 
اعضاي خانواده باشــد که این تعریف بســیار 
فراتر از هســته مرکزي خانواده است و شامل 

بستگان نزدیک هم مي شود.
6- اطمینان از دسترسي کودکاِن بدون همراه 
به شــرایط مطلوب حفاظتي که بــه بهترین 

روش، منافع کودک را تأمین کند.
روند اداري تعیین کشور عضو اتحادیه اروپا که 
مســئول پذیرش کودکان بدون همراه است،  
نباید طوالني باشــد. کودکاِن بــدون همراه 
که تقاضاي پناهندگي کرده اند، باید ســریع 
مراحل را طي کنند. در نظــر گرفتن بهترین 
روش تأمین منافع کودک یــک اصل فراگیر 
اســت. سیســتم باید به دقت ارزیابي کند تا 
بتواند منافع کودک را در تمام پروســه اداري 
پناهجویــي تضمین کند، حتــي اگر تقاضاي 
پناهجویي کودک به یک کشور داده شده است 
و کشــور دیگري براي پذیرش وجود دارد که 
بیشتر به نفع کودک اســت، باید به کشور دوم 

 .منتقل شود

ســازمان صليب ســرخ جهاني از اتحادیه اروپــا و اعضایش 
مي خواهد که به تعهدات بين المللي خود طبق کنوانسيون 1951 
سازمان ملل و مسائل مربوط به وضعيت پناهندگان طبق پروتکل 

1967 احترام بگذارند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  12   |       مرداد  1395    87

اردو و مســافرت های جمعی، به عنوان یکی از رخدادهای شــیرین 
زندگی، ســازنده  لحظاتی آرام بخش برای تن و روان اســت. اردوها 
تأثیرات ارزنده ای بــر اخالق شــخص و بهبود روابــط خانوادگی و 
اجتماعی و ... انســان می گذارد که با افــزودن انگیزه های الهی، این 
تأثیرها بیشــتر خواهد شــد. ســالمت تن و روان و بهبود شاخص ها 
در این حوزه ها، از بــرکات اردوها، به ویژه از نوع فرهنگی آن اســت. 
یکی از مهم ترین فایده های اردوها و ســفرهای کوتاه مدت فرهنگی، 
رشد خردمندی اســت. عقل و خرد انســان، با چیزهایی که از طریق 
ورودی های روح اوـ  گوش، چشــم و قلبـ  به او می رســد، رشــد و 
بالندگی پیدا می کنــد. هر نوجوان و جوانی در اردو با شــگفتی های 
طبیعت، آداب و رســوم مختلف، اندیشــه های گوناگون و ... آشــنا 
می شود و دانش و بینش او نســبت به زندگی و جهان اطرافش تغییر 
کرده و رشــد می یابد. این بهره در کالم پیامبر گرامی اســالم)ص( 
این گونه آمده اســت: »ســافِروا َفإنُّکم إن لَــم تَغَنموا مــاالً أِخذتُم 

َعقاًل؛ اگر در ســفرهایتان مالی به دســت نیاورید، بــه یقین عقل و 
اندیشــه  شــما فزونی خواهد یافت.« )مکارم األخالق، ص240( اما 
برای دســتیابی به خردمندی و افزایش آن، یکی از مهم ترین راه ها، 
گفتگوهای علمی اســت. گفتگوهــای علمی و مناظره، بــا هر نامی 
که خوانده شــود، موجب افزایش دو شــاخص علم و عقل می شــود. 
افزایش دانش و خرد نیز، موجب بــاال رفتن راندمان تولید نظر و رأی 

درست است. 
اردوهای فرهنگی می تواند بســتر مناســبی را برای انجــام مناظره ها 
و گفتگوهــای علمی و دینی نوجوانــان و جوانان فراهــم آورد. در واقع 
ایــن گفتگوها و جمع و ضرب آرا و اندیشــه ها، مســیری بــرای تولید 
اندیشه های درست اســت. امام علی)ع( فرموده اســت: »اِضِربُوا بعَض 
واُب؛ رایزنی کنید و بــه ضرب آرا و نظرات  َّْد ِمنــُه الصَّ الرأِي ببعٍض یََتَول
بپردازید، تا اندیشــه درســت متولد شــود.« )غررالحکم و دررالکلم، 
أَي َمْخَض  حدیث2567( در ادامه این سخن آمده اســت: »وامَخُضوا الرَّ

ضرورت ها و ظرفیت های اردوهای فرهنگی

جمع و ضرب اندیشه ها
حجت االسالم دکتر سيدمحسن موسوی 

مدیرگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

دیدگاه
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قاِء یُنِتج َسدیَد اآلراِء؛ و اندیشــه ها را همانند به هم زدن مشک برای  السِّ
گرفتن کره به هم زنید تا آرای صحیح و استوار حاصل آید.«

آگاهی از نظرات گوناگون
برای داشتن اندیشــه ای بدون خطا، درســت و بی گزند، الزم است که 
انســان نظرات گوناگون را دانســته و با آرای مختلف آشــنا شود. برای 
دســتیابی به این مهم، یکــی از بهتریــن راه ها شــرکت در مناظره ها 
و گفتگوهــای علمی اســت. بی تردید، عــدم آگاهــی از آرا  و نظرات 

گوناگــون، زیان های فراوانی 
آورد.  بــار خواهــد  بــه  را 
امیرالمومنیــن)ع( فرمــوده 
اســت: »َمــن َجِهــَل ُوجوَه 
اآلراِء أعَیْتُه الِحَیــُل؛ هر که 
آرای گوناگــون را نداند، در 
)غرر  درمانَــد.«  چاره جویی 

الحکم، حدیث 7۸65(
پرهيز از خودرأیی

نظر خود را قبول داشــتن، 
اندیشه  خود را برتر خواندن 
و پافشــاری بــر رأی و نظر 
خــود، از بدتریــن خطرات 
نوجــواِن  و  بــرای جــوان 
اســت.  پیشــرفت  خواهان 
آدمی باید همــواره احتمال 
به خطــا رفتن و نادرســت 
بودن نظــر خــود را بدهد. 
فرموده  امیرالمؤمنیــن)ع( 
اســت: »اِتَِّهُموا ُعُقولَُکم فإنُّه 
ِمن الثَِّقِة بها یکــوُن الَخطاُء؛ 
بــه خردهایتــان بدگمــان 
باشــید ؛ زیرا اعتمــاد به آن 
موجــب خطــا می شــود.« 

)غررالحکم، حدیث 2570(
هیچ گاه  خردمنــد  انســان 
خــود را از اندیشــه و نظــر 
دیگــران بی نیــاز نمی داند. 
امیرالمؤمنیــن)ع( در ایــن 
»أفَضُل  می فرمایــد:  بــاره 

الناِس َرأْیا َمن ال یَسَتغِني عن َرأِي ُمِشــیر؛ رأی آن کس برتر است که 
خود را از رأی مشــاور بی نیاز نداند.« )غررالحکم، حدیث 3152( و نیز 
می داند که با خودرأیی، هم خود را به هالکت انداخته و هم از افزودن 
عقل دیگــران به عقل خود بازمانده اســت. ســخن امیرالمؤمنین)ع( 
جاَل شاَرَکها في  چنین است: »َمِن اســَتَبدَّ برأیِِه َهلََک، و َمن شــاَوَر الرِّ
ُعُقولِها؛ هر که خودرأیی کند نابود شــود و هر که با بزرگان مشــورت 

کند، در خردهایشان شریک گردد.« )نهج البالغه، حکمت 161(

یادگيری آداب گفتگو
در مناظره و گفتگــو، آدابی وجود دارد که هر کســی کــه می خواهد 
وارد این عرصه شود، الزم اســت که آن ها را یاد بگیرد. اردوهای علمی 
فرهنگی، یکی از ارکانی اســت که می تواند زمینــه  الزم برای یادگیری 
آداب و اخالق مناظره و گفتگــو را فراهم آورد. در روایت حاضر، برخورد 
خوب، خوب گــوش دادن و خــوب جــواب دادن، از آداب گفتگو برای 

رسیدن به اندیشه  درست دانسته شده است.
امام صادق)ع( می فرماید: »ثالثٌة یُســَتَدلُّ بها علی إصابَِة الرأِي: ُحسُن 
اللِّقاِء، و ُحســُن االســِتماِع 
و ُحســُن الجواِب؛ ســه چیز 
نشــانگر رأی درســت است: 
خوش برخوردی، خوب گوش 
دادن به سخن، و خوب پاسخ 
)بحاراألنــوار،ج 7۸،  دادن.« 

ص237(
نظرات  شــدن  روشــن 

نادرست
به هــر حال هــر انســانی، 
از آن جا کــه ناقص اســت، 
اشــتباه می کنــد و از جمله  
اشتباهات، اشــتباه در نظر و 
اندیشه اســت؛ اما نادرستی 
تباهــی  موجــب  اندیشــه 
انســان و اهداف او می شود. 
امیرالمؤمنیــن)ع( فرمــوده 
أِي تُفِســُد  اســت: »َضلَُّة الرَّ
الَمقاِصــَد؛ نادرســتی رأی، 
تبــاه می کند.«  را  اهــداف 
 )5902 حدیث  )غررالحکم، 
بنابرایــن ضروری اســت که 
اندیشه ورزی را در جمع های 
فرهنگــی تمرین کــرده و با 
جمــع آرا و نظــرات دیگران 
و ضــرب آن هــا در یکدیگر، 
نظر درســت را از نادرســت 
بازشــناخته و از آسیب های 

احتمالی در امان مانیم.
پرهيز از امور بی فایده

چون عمر انســان محدود اســت و اموری که پیــش روی او قرار دارد و 
امکان پرداختن به آن ها فراوان اســت، الزم اســت که فقــط به اموری 
بپردازد که بیشترین فایده را برای او دارد و از پرداختن به امور بی فایده 
یا کم فایده پرهیز کند. در امور مربوط به رأی و اندیشــه نیز همین حکم 
جاری است. امیرالمؤمنین)ع( چنین گفته اســت: »أقِصْر َرأیََک علی ما 
یَعِنیَک؛ رأی خویــش را به چیزهایی که مربوط به تو می شــود محدود 

 )69 کن.« )نهج البالغة، نامه

 اردوهای علمی 
فرهنگی، یکی 
از ارکانی است 

که می تواند 
زمینه  الزم برای 

یادگیری آداب 
 و اخالق مناظره 

و گفتگو را
 فراهم آورد

دیدگاه



خانواده

خانواده و اخالق
ـ دعا و نیایش

ـ مهار روابط پوست تخم مرغی
ـ دوام خانواده

ـ کم رویی بیماری نیست
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نیایــش در قامــوس هســتی نقــش ویژه و 
ره آوردهای فراوان دارد کــه از دو زاویه  عقلی 

و نقلی به بیان برهان می پردازیم.
الف( دعا از دیدگاه عقلی

همه  پدیده هــا منوط بــه آفرینش گری ذات 
باری تعالی هســتند و نیاز از لوازم ذات ممکن 
اســت، به طوری که در دنیا و آخرت از انسان 

جدا نمی شــود کــه؛ »اَلَفقُر َســواُد الَوجِه فِی 
الّداَرین«.

سیه رویی ز ممکن در دو عالم    
نشد هرگز جدا واهلل اَعلَم

چون نیازشان ثابت است، پس درخواست آن ها 
ثابت می شود و جز خدا همه چیز نیازمند است. 
پس خردمندانه اســت که فقط از بی نیاز سؤال 
شــود، و آن کس، جز خدای توانا، دانا و فرزانه 
نیست. پس در هر شرایطی به اقتضای نیاز ذاتی 
و برای رفع نیاز، سؤال و خواهش ضرورت است، 
یعنی باید بخواهد آنچه را کــه می خواهد! »یَا 

ُ ُهَو الَْغِنيُّ  ِ َواهللَّ أَیَُّها النَّاُس أَنُتُم الُْفَقَراء إِلَــی اهللَّ
الَْحِمیدُ«1 دســتورهای شــرعی در این مقام 
راهنمای عقل اســت و به عبارت ساده تر، عقل 
انسان حاکم است بر فقر او، و نیز حاکم است که 
باید حّتی االمکان نیازها برآورده شوند، زیرا هر 
چه کاستی ها کاسته شود بهتر است. چون بشر 
طالِب کمال است و کمال در عدِم احتیاج نسبی 
است و چون چنین است، پس فلسفه  وجودِی 
دعا، برآمدِن نیازهاســت و چون چگونگی دعا 
و دســتاوردهای مادی و معنوی آن بر انســان 
مجهول اســت و به عبارت دیگر بشــر علم به 

دکتر احمدعلی افتخاری
استاد دانشگاه آزاد اسالمی

دعا و   نیایش
اهمیت و جایگاه نیایش در زندگی
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مرحله  اجمال دارد نه تفصیل، بنابراین شــرع 
مقدس برای دعا دســتورهایی مقرر و بشر را 
تشویق و ترغیب بر رعایت آن ها فرموده است 
تا نتیجه  مثبت حاصل آید. پس شرع، راهنمای 
انسان به کیفیت دعا و گاهی وادارکننده  انسان 

به دعا و مبّین فضیلت آن است. 
ب( مبانی قرآنی و حدیثی دعا

نمونه هایی از آیات قــرآن که در باب دعا قابل 
ذکر است عبارتند از:

ـ »هنگامــی  که بندگانــم درباره   مــن از تو 
بپرسند، بگو من به آن ها نزدیکم، کسی که مرا 

بخواند، اجابتش می کنم«2 
ـ »ای پیامبر! مبادا، آن هایی که صبح و شــام 

خدای را می خوانند، از پیش خود برانی«3
ـ »خدای خود را با گریــه و زاری و در خلوت 
بخــوان، چه آن کــه خداوند تجــاوزکاران را 

دوست ندارد«4
ـ »آیا جز او کسی هست که دعای درماندگان 
را اجابت نموده و عذاب و گرفتاری را برطرف 

سازد؟!«5
ـ »ای رســول!، بگو: اگر به ســوی خدا توجه 
نکنید و نخوانید)دعا نکنیــد(، پروردگارم به 

شما اعتنایی نخواهد کرد«6
ـ »برای خدا، نام های نیک است، او را به وسیله  
آن ها بخوانید.« )َوهلِلّ األَْسَماء الُْحْسَنی َفاْدُعوُه 

بَِها(7
ـ »مرا بخوانید و درخواســت نمایید تا پاسخ 

دهم« )اْدُعونِي أَْسَتِجْب لَُکْم.(8
ـ »خدا را با خلوص نیــت بخوانید، اگرچه این 

رفتار موجب ناخوشایندی کافران باشد«9
ـ »ابراهیم گفت: ســپاس خدای را که پس از 
پیری، اسماعیل و اســحاق را به من بخشید، 

به راستی خدای من، شنونده  دعاست«10
ـ »زکریا، در نهــان، خدای خــود را خواند و 
چنیــن گفت: »پــروردگارا! اســتخوان  هایم 
سست و ناتوان گشــته و موهایم سپید شده 
است و هیچ گاه تاکنون از دستاوردهای نیایش 
و خواندنت محروم و بی بهــره نبوده ام. آن گاه 
پروردگار خویش را چنین نــدا داد: خدایا مرا 
تنها مگذار، تو به راســتی بهتریــن وارثانی؛ 
ندایش را پاســخ داد. یحیی را به او بخشید و 
همسرش را زایا گردانید، زیرا آن ها به کارهای 
نیک شــتاب می کردند و با بیــم و امید ما را 

می خواندند«11
ـ »نَفَســت را بردبــار ســاز بــا کســانی که 

پروردگارشان را صبح و شام می خوانند و دیدار 
روی دوست را می خواهند«12

ـ »او خــدای همیشــه زنده اســت. معبودی 
نیست جز او، او را با خلوص نّیت بخوانید«13

ََّک َسِمیُع  ـ »خدایا تو شنونده  هر دعایی« )... إِن
َعاء.ِ(14 الدُّ

ـ »من خدای یکتــا را می خوانــم، امیدوارم 
که چون او را می خوانم، مــرا از درگاه لطفش 

محروم نگرداند«15
ََّنا  ـ »بارالها، دعــای ما را، اجابت فرمــا...« )َرب

َوتََقبَّْل ُدَعاء.(16
و همچنین آیات چندی درباره  نیایش خالصانه  
بشــر، به هنگام بروز خطر و روبه رویی با رنج و 
گرفتاری است و این اصل، بیانگر این حقیقت 
اســت که نیایش چون اصل پرســتش امری 
اســت فطری، که به هنــگام درماندگی توجه 
انســان از غیر خدا گسســته و به مبدأ قدرت 

پایدار الهی معطوف می شود.
ــرُّ َفُذو ُدَعاٍء َعِریٍض: زمانی که  ُه الشَّ ـ »َوإَِذا َمسَّ
شری بشر را فرا رسد، او به نیایش های طوالنی 

دست می زند«17
ـ »هرگاه آدمی  بــه رنج و زیانــی در افتد، در 
همان لحظه و حال  )نشسته، خفته و ایستاده 

و...( فوراً ما را به دعا می خواند«18
ـ »گاهی او را به تضــرع و زاری و از روی باطن 
و »حضور قلــب« می خوانید که اگــر ما را از 
مهلکه رهایی بخشــد پیوســته سپاسگزار او 
خواهیم بود«19 و مانند این آیات در سوره های 
روم، اســراء، ُزمر و یونس و... نیز یاد شده است 
که ویژگی انســان، درجه  خلــوص و توجه او 
به هنگام رنــج و زیان و بال به ســاحت ربوبی 
و ناسپاســی او پس از گشــایش و آسایش را 
بیان می دارند و در شــماری از آیات، به دعای 
پیامبــران الهی می رســیم که نیایــش را در 
راســتای اهداف خدایــی خویــش برگزیده 
بودنــد. از جمله  آن ها می بینیــم حضرت نوح 
هالکت کافــران را از روی زمیــن می خواهد: 
»الَ تََذْر َعلَــی األَْرِض ِمَن الَْکافِِریــَن َدیَّارا«20 
حضرت ابراهیم)ع(، زنده شــدن مردگان را به 
اذن خدا درخواســت می کند. موسی، نابودی 
اموال فرعونیان و شــکافتن دریا و انتخاب یار 
و همراه را در انجام رســالت خویش می طلبد. 
حضرت عیســی)ع( مائده آســمانی، یعقوب، 
آمرزش برای فرزندان، یونــس طلب آمرزش 
و نجات می کند. یوســف زنــدان می خواهد، 

زکریا فرزند صالح و پیامبر اسالم تغییر قبله را 
مســئلت می نماید و همه اجابت می شود. پس 
دعا و نیایش، ســیره  پیامبران و روش پاکان و 
دست آویز امیدواران و توسل جویندگان است. 

جایگاه دعا 
و اما جایگاه دعا در احادیث اســالمی نیز قابل 
تامل اســت؛ مرحوم مجلســی در بحار، ج19 
ص 35 از رســول خدا روایت کرده است: قاَل 
عــاُء ِســالُح الُمؤِمن َو  َرُســوُل اهلل )ص(: »اَلدُّ
ــمواِت َو االَرِض: دعا  ِعمــاُد الّدیِن َو نــوُر السَّ
ســالح مؤمن و ســتون دین و نور آسمان ها و 
زمین اســت« َو بِأســناِدِه َعن اَبی َعبِد اهلل)ع( 
عاَء یَُردُّ الَقضــاِء.« امام صادق)ع(  قال: »اِنَّ الدُّ
فرمودند: »به درســتی که دعــا قضای حق را 
بر می گرداند.« و ایضاً بأســناده قال رســول 
َدَقــِة َو اِدفعوا  اهلل)ص(: »داُووا َمرضاُکــم بِالصَّ
عــاء«، رســول خدا)ص(  اَبــواَب الَبــالِء بِالدُّ

فرمودند: »بیماری هایتــان را به صدقه درمان 
کنید و گرفتاری ها را به وســیله  دعا و نیایش 

از خود برانید.«
ر َمَعَهنَّ َشــیٌء:  و قال الّصادق)ع(: »ثاَلث ال یَضُّ
نَِب َو  غفاُر ِعنــَد الذَّ عا ِعنَد الَکُربات واالِســتِ الدُّ
ــکُر ِعند الّنعَمِة«. امام صــادق)ع( فرمود:  الشُّ
»سه چیز است که برای آن ها هیچ گناهی ضرر 
ندارد، اول دعا در ســختی ها و توبه و استغفار 
هنگام گناه و شکر و سپاس نعمت های خدا.« و 
عن ابی جعفر )ع ( قال: »ما ِمن َشیٍء أََحبُّ اَلی 
اهللِ ِمن أن یُســأل«. از امام باقر)ع ( نقل است 
که فرمودنــد: »هیچ چیز پیش خدا از ســؤال 

در شماری از آیات، 
به دعای پیامبران 
الهی می رسیم که 
نیایش را در 
راستای اهداف 
خدایی خویش 
برگزیده بودند

 آیات چندی درباره  نیایش خالصانه  بشــر، به هنگام بروز خطر و روبه رویی با 
رنج و گرفتاری اســت و این اصل، بیانگر این حقیقت اســت که نیایش چون 
اصل پرستش امری است فطری، که به هنگام درماندگی، توجه انسان از غیر 

خدا گسسته و به مبدأ قدرت پایدار الهی معطوف می شود
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کردن از او محبوب تر نیست.« و بأسناده ُسئل 
امیرالمؤمنین)ع( اَّی الــَکالم اَفَضل ِعند اهلل؟ 
ُع اِلَیِه َو ُدعاؤه«21 از  قاَل: »َکَثرُة ِذکرِه و الّتضــرُّ
امیرالمؤمنین)ع ( پرســیدند کــدام کالم نزد 
خدا افضل اســت؟ فرمود: »کثرت ذکر خدا و 
تضّرع به سوی او و خواستن از او!« باسناده قال 
رسول اهلل)ص (: »اِنَّ اَعَجَز الّناِس َمن َعَجز َعِن 
عاء«22 رسول خدا )ص( فرمود: »به درستی  الدُّ
که ناتوان ترین مردم کســی اســت که از دعا 

عاجز باشد.«
و قال رســول اهلل )ص (: »ااَل اَُدلُّکم َعلی َسالٍح 
یُنجیُکم ِمن أَعداِءُکم و یَــدرُّ اَرزاَقُکم؟« قالوا 
بَلی یا َرســوَل هلل. قال: »تَدُعــوَن َربُّکم بِاللّیِل 
عاء.«23 رسول  و الّنهار َفانَّ ســالَح الُمؤِمن الدُّ
خدا)ص( فرمــود: »آیا داللت نکنم شــما را 
بر ِســالحی که شما را از شــّر دشمنان نجات 
دهد و ارزاق شــما را زیــاد گرداند؟« عرض 
کردند چرا یا رســول اهلل. فرمود: خدای خود 
را بخوانید شــب و روز، به درســتی که سالح 

مؤمن دعاست.«
بِأســناِدِه قاَل َعلی)ع(: »اََحبَّ األَعمــاِل اِلَی 
عــاِء.«24 امیرالمؤمنین)ع(  اهللِ فِی األرِض الدُّ
فرمودند: »محبوب ترین اعمال در روی زمین 
عاُء  نزد خدا دعاســت.« و قاَل النَّبی )ص (: »اَلدُّ
عاِء اََحٌد.«25 رسول  ُمخُّ الِعباَدِة َو ال یُهلُِک َمَع الدُّ
خدا)ص( فرمودند: »دعا مغز و حقیقت عبادت 
اســت، و هرگز کســی که دعا می کند هالک 

نخواهد شد.«

امــام باقــر)ع( می فرمایــد: »دعــا برترین 
عبادت هاســت، دعا کنید و بر آنچه تشــویق 
شدید رغبت نمایید، دعوت خدا را بپذیرید تا 

رستگار شده و از عذاب الهی نجات یابید.«
امام جعفر صادق)ع(  می فرمایــد: »دعا همان 
عبادتی اســت که خداوند، اعراض کننده اش را 
وعده عذاب داده اســت. دعا را ترک ننمایید، 
زیرا وسیله ای بهتر از آن برای نزدیکی جستن 
به سوی حق نیســت. از دعا خسته نشوید. زیرا 
دعا در نزد حق تعالی منزلتی بس بزرگ دارد.«

در جای دیگری نیــز امام می فرماید: »آری، 
اجابت ها و هدف ها در پرتو نیایش، همسان 
بــاران در میــان ابرهای پنهان اســت. دعا 
کنید تا مــورد لطف و کرمش واقع شــوید، 
امام علــی )ع( فرمود: دعا ســتیز مؤمن در 
برابــر بالهــا و گرفتاری هاســت. اگر درب 
خانه ای را زیاد بکوبید. به رویتان باز خواهد 
شــد. خداوند دوســت دارد بندگانش از او 

درخواست کنند.«
پیامبر اســالم)ص( در ســرزنش گروهی که 
به نیایــش، توجه شــایانی نداشــتند فرمود: 
»ناتوان ترین مردم کسی است که در دعا کردن 
کوتاهی نماید.« همچنین پیامبر)ص( فرموده 
است: »هیچ دعایی بی اثر نمی ماند بلکه کفاره  
بعضی گناهان می شود. بنابراین سخت بکوشید 
در دعا، چون که حق تعالی از بخشایش و عطا 
خســته نگردد، بلکه شــما از خواستن خسته 
می شــوید. خدا توفیق بنده را بــر دعا کردن 

1 . فاطر، 15
2 . بقره، 186
3 . انعام، 53

4 . اعراف، 55
5 . نمل، 62

6 . فرقان، 77
7 . اعراف، 180

8 . غافر، 60
9 . غافر،14

10 . ابراهیم، 39
11 . مریم، 2-4
12 . کهف، 28
13 . غافر، 65

14 . آل عمران، 38
15 . مریم، 48

فراهم نموده و نشانه اش آن است که درب های 
رحمت را به روی او گشوده است. و هر کسی به 

دعا توفیق یابد بدبختی ندارد.«
امام صــادق)ع( : »خداوند از خواســته های 
دل آگاه اســت ولی دوســت دارد نیازها را به 
پیشــگاهش عرضه کننــد. پس هــرگاه دعا 
می کنید، همه خواســته ها و نیازهای خود را 
نام ببرید و پیش از طلــوع آفتاب و غروب آن 
در دعا بکوشــید و هیچ امری نباید شما را از 

این کار مانع شود.«
و امام پنجم در اندرز پُرمایــه  دیگری، نیایش 
را این گونه تعریف و بنــدگان را به اجرای آن 
ترغیب می کنــد، می فرماید: »دعا کلید نجات 
اســت. بهترین دعا آن اســت که از سینه ای 
پاک و دلــی ترس ناک برآید. مناجات ســبب 
پاکی نیت و وســیله  رهایی از حــوادث ناگوار 
دنیا و آتش دوزخ اســت. پس هرگاه اندوه ها و 
ناراحتی ها و... هجــوم آوردند به خدا پناه برید 

و دعا کنید.«26
پیامبر اکــرم)ص( فرموده اســت: »دعا کلید 
رحمت الهی اســت، و نماز کلید بهشت برین 
اســت.«27 دعا بهترین ســالح مؤمن؛ ستون 
دین و نور زمین و آســمان اســت. دعا همانا 
عبادت اســت. دعا قضای الهی را برگردانده و 
گرفتاری ها را رفع می سازد.« و در جای دیگر 
می فرماید: »چه نیکو سالحی است شکیبایی 
بُر  و دعا برای مؤمن.« )نِعَم ِســالُح الُمؤِمن الصَّ

 .)عآِء َو الدُّ

16 . ابراهیم، 40
17 . فّصلت، 51
18 . یونس، 12
19 . انعام، 63
20 . نوح، 26

21. بحار، ج 19، ص 260
22 . بحار، ج 19، ص 36
23 . بحار، ج 19، ص 37
24 . بحار، ج 19، ص 37
25 . بحار، ج 19، ص 37

26 . روایات از وســایل الّشیعه 
ابواب الّدعاِء، باب های 1-2-3 

نقل شده است.
27 . نهج الفصاحه. 

نگاه
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مهم ترین عامل فروپاشــی هر نهــاد خرد و کالن 
اجتماعی است. خانواده نیز به عنوان کوچک ترین 
نهاد اجتماعی، برای بقا و استمرار محتاج پایبندی 
به ضوابط شرعی و الزامات حقوقی است که از سوی 
شارع و قانونگذار جعل می شــود، با این حال نباید 
از این نکته غافل شد که مهم ترین تفاوتی که نهاد 
خانواده با دیگر نهادهای اجتماعی دارد آن اســت 
که تنها عامل پیوند دهنده اجزاء با یکدیگر، حدود 
و ضوابط قانونی نیست، بلکه عامل اصلی محبت و 

موّدت موجود بین زوجین است. 
خداوند در قرآن کریم به این عامل اشاره کرده و جعل 
آن را مستقیماً به خود منتسب می کند و عامل اصلی 
شکل گیری این نهاد مقدس را َموّدت و محبت بین 
زوجین معرفی می کند)روم/31(. بر همین اســاس 
برای تداوم این نهاد و استحکام پایه های آن، عالوه بر 
حقوق، به اخالق نیز نیازمندیم. زن و شوهر تنها به حکم 
قانون، آیین نامه و بخش نامه در کنار هم قرار نگرفته اند، 

سیده معصومه محمدی

جامعه بزرگ انسانی از واحدهای کوچک تری شکل می گیرد که قدیمی ترین و طبیعی ترین آن که از آغاز زندگی بشر وجود 
داشته، خانواده است. خانواده هسته مرکزی اجتماع و کانون حفظ سنن ملی و مرکز رشد عواطف و احساسات است. این 
واحد همانند سنگ بنای اول ساختمان اجتماع است که استحکام بیشتر آن، به استحکام بیشتر جامعه منجر خواهد شد، 
لذا خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی و از سوي دیگر در انحطاط تباهی ملت ها نقش اساسی دارد. امروزه خانواده در 
است.  اخالق  رعایت  این وضعیت،  از  برون رفت  راه  تنها  باالست.  آمار طالق  و  روبه روست  مختلفی  تهدیدهای  با  ما  جامعه 
در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین محمدرسول ایمانی، دکترای ادیان و عرفان و دبیر کارگروه اخالق کاربردی در مؤسسه 

آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی)ره(، جایگاه اخالق در خانواده و تأثیرات آن را بررسی می کنیم.

 در مکتب اسالم، خانواده دارای چه جایگاهی 
است؟ 

از ویژگی های نظــام حقوقی و اخالقی اســالم، 
هماهنگــی نظام تشــریع با نظام تکوین اســت. 
قانونگــذاری حقوقــی و اخالقــی در اســالم به 
گونه ای است که متناسب با کل ساختار هستی و 
ویژگی های هستی شناسانه جهان و انسان است. در 
حوزه خانواده نیز این همخوانی به جّد مورد توجه 
بوده است و خداوند احکام خاص در حوزه خانواده 
و وظایف همســران را با ارجاع به قوانین تکوینی و 
سنت های موجود در جهان هستی تبیین می کند. 

به طور مثال در قرآن کریــم در جایی زوجیت به 
عنوان قانوني عام در کلی هســتی مطرح می شود 
)ذاریات/49( و در جایی دیگــر زمانی که نوبت به 
انسان می رسد بیان می شــود، که برای انسان نیز 
زوجی که از نفس اوســت قرار داده شده تا در کنار 
وی آرامش یابد )اعــراف/189(، و دقیقاً به همین 

جهت است که عمل کسانی که به جای گرایش به 
زوج مخالف خود، همجنس خود را بر می گزینند 
تقبیح شــده و فعل آنان، عملی زشــت و فاحش 

معرفی می شود )اعراف/81(. 
در حقیقت چنین افرادی در جهتی مخالف با ناموس 
کلی هستی گام بر می دارند و زشتی اخالقی آن ها، نه 
صرفاً قراردادی، بلکه نقض اصلی حاکم بر کل هستی 
است. بر همین مبناست که نهاد خانواده از دیدگاه 
اسالم نهادی متناسب با ساختار کلی هستی است و از 
همین لحاظ تقدس می یابد و ضوابط و قواعدی برای 
صیانت از آن شکل می گیرد و در حفظ بیش از پیش 

آن تالش می شود.
 دوام خانواده تا چه حد به اخالق وابســته 

است؟
بدون شک، بقا و استحکام هر نهاد اجتماعی در گرو 
پایبندی به اصول و اساسنامه ای است که بر پایة آن، 
این نهاد شکل گرفته اســت. بی انضباطی قانونی، 

 خانواده پایدار
در گفتگو با محمدرسول ایمانی

 دوام خانواده 
در گرو   رعایت اخالق
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گفتگو

احساس امنیت و آرامش نمی کند. 
نحوه برخورد والدین با فرزندان و فرزندان با 

والدین باید چگونه باشد؟
همان عاملی که رابطه معقول و صحیح همسران با 
یکدیگر را تهدید می کند و پیش از این اشاره شد، به 
نحو دیگری رابطه صحیح والدین با فرزندان را نیز 
تهدید می کند. ما در رابطــه با فرزندانمان محتاج 
به احترام متقابل، همراه با دوســتی و صمیمیت 
هســتیم؛ اموری که بــه ظاهر متناقــض به نظر 
می رسند. الزمه صمیمیت و دوســتی، برداشته 
شدن آداب و اصول اســت و الزمه احترام، حریم 
گرفتن و مقید به آداب شدن. هنر والدین آن است 
که بتوانند بین این دو امر به ظاهر متناقض جمع 
کنند؛ یعنی هم بتوانند به نزدیک ترین دوستان و 
محرم اسرار برای فرزندان خود تبدیل شوند و هم 
به گونه ای عمل کنند که فرزنــد خود را به رعایت 
حرمت والدین ســوق دهند. به نظر می رسد این 

نکته مهمی است. 
در قرآن کریم به فرزندان امر می شود که در ساده ترین 
رابطه های کالمی با والدین، حریم ادب و حیا را نگه  
دارند و حتی به آن ها »اُف« هم نگویند)اسراء/23(، 
اما کمتر به این نکته توجه می شــود که سوق دادن 
کودکان به امتثال این امر احتیاج به بسترسازی توسط 
خود والدین دارد. رفتار فاقد معقولیت و نشئت گرفته 
از احساسات صرف، چه بسا خود باعث حرمت شکنی 
توسط فرزندان می شود. ابراز محبت مدیریت نشده 
و یا خشونت غیرمعقول، هر یک به خوبی می توانند 
کودک را به شکستن حریم والدین سوق دهند. از این 
رو به جای این که پیوسته به کودکان توصیه کنیم که 
به والدین احترام بگذارند، الزم است خود والدین نیز با 
مراجعه به دستورات اسالمی در حوزه تربیت فرزند به 
گونه ای عمل کنند که حرمت خویش را نزد فرزندان 

حفظ کرده و آن ها را به امتثال امر الهی ترغیب کنند. 

امــروزه توصیه های اخالقــی اي به مردم 

بلکه محبت و عشق است که آن ها را واداشته در کنار 
هم زندگی کنند و شریک غم و شادی یکدیگر در فراز 
و نشیب های زندگی باشند. حال، خانواده ای در این 
راستا موفق تر است که به چیزی بیش از قانون و حقوق 
بیندیشد و اخالق را نیز بر خانواده حاکم سازد و هنگام 
تعامل با همسر، اصول اخالقی را نیز مد نظر قرار دهد و 
رفتار خود در قبال همسر را با ضوابط اخالقی بسنجد و 

درستی و نادرستی آن را ارزیابی کند.
 نحوه تعامل زن و مرد در خانواده باید چگونه 

باشد؟
به نظر می رسد برای ترســیم نحوه تعامل صحیح 
همسران با یکدیگر می توان از مثال ظریفی که در 
قرآن کریم به کار رفته، سود جست. خداوند در قرآن 
کریم زن و مرد را لباس و تن پوش یکدیگر معرفی 
می کند)بقره/187(. در قرآن کریم، کارکرد لباس در 
دو امر خالصه می شود؛ یکی پوشاننده عیوب است 
و دیگری زینت و زیور)اعراف/26(. انسان ها با به تن 
کردن لباس، هم خود را می پوشانند و هم خود را زیبا 
جلوه می دهند. باید گفت همســر خوب همسری 
است که این دو وظیفه را به خوبی انجام دهد؛ یعنی از 
سویی عیوب همسر خویش را از دیگران بپوشاند و از 
سوی دیگر محاسن همسر خود را آشکار سازد، البته 
این کار ساده ای هم نیست و چه بسا رابطه طبیعی و 
مدیریت نشده بین زن و شوهر به سمت یکی از دو 
طرف متمایل باشــد و لذا جمع کــردن بین آن دو 
احتیاج به تالش و مدیریت دارد. توضیح این که، شاید 
هیچ کس به اندازه همسر به انسان نزدیک نبوده و بر 
اسرار و شاخصه های فیزیکی، شخصیتی و اخالقی 
فرد اشــراف نداشته باشــد؛ این امر می تواند نتایج 

متفاوتی را به همراه داشته باشد.
از ســویی می تواند به عنوان ابزاری بــرای اعمال 
فشار و برگ برنده توســط هر یک از زوجین مورد 
سوء استفاده قرار گیرد و از ســوی دیگر می تواند 
زوجین را به قدری به یکدیگر نزدیک سازد که آنان 
را به روحی در دو بدن تبدیل کند. برای تحقق امر 
دوم، زوجین باید نحوه تعامل خود با یکدیگر را به 
گونه ای مدیریت کنند که در فضای خلوت خود با 
یکدیگر همچون روحی در دو جســم مایه آرامش 
یکدیگر باشند، اما در بیرون از این منطقه، پردة حیا 
و عفاف که باید بین همه افراد آویخته باشد را ندرند 
و پاره نکنند. منشأ بســیاری از اختالفات خانواده 
در عدم ایجــاد تفکیک بین این دو حوزه اســت و 
احترام و حرمتی که الزم است در فضای اجتماعی 
و در دید اغیار بین زن و شــوهر حاکم باشد نادیده 
گرفته می شود و همسر به لباس و جامة  دریده ای 
تبدیل می شود که هیچ نوع پوشندگی برای همسر 
خود و اسرارش ندارد و همسرش از کنار وی بودن 

سفارش می شود که به خدا متصل نیست، 
یعنی خوب بودن و راستگو بودن و ... را بدون 
زمینه های دینی تبلیغ می کنند. نتیجه این 

اخالق ها چه خواهد بود؟ 
به نظر می رســد کســانی که انجام دهندة چنین 
توصیه هایی هســتند و آن گاه ادعا می کنند که از 
موضع دین سخن نمی گویند، نه اخالق را به خوبی 
شناخته اند و نه دین را. سخن این افراد مبتنی بر این 
ایده است که اساساً اخالق و دین دو مقوله و حوزه 
کامالً مستقل از یکدیگر هستند در حالی که از این 
نکته غافلند که بدیهیات عقل عملی مانند حسن 
برخی امور و قبح برخی دیگر، مانند بدیهایت عقل 
نظری منتسب به خداوند است. خداوند دو چراغ را 
برای هدایت انسان برافروخته است؛ یکی در درون 
که عقل است و یکی در بیرون که وحی و شریعت 
الهی اســت؛ لذا اگر عقل و وجدان انسان به ُحسن 
صدق و راســتی پی برد و به آن امر کــرد، در واقع 
حکایت از امر خدا می کند و نمی توان آن را در عرض 
دستورات تشریعی خداوند قرار داد. اما نکته مهم 
این است که اخالق در خیلی از جهات محتاج بیان 
تشریعی خداوند و وحی می شود و آن در جزئیات 
و تفاصیل اصول اخالقی است. عقل می فهمد که 
راستگو بودن خوب است و شاید اگر پیامبری هم 
مبعوث نمی شد می توانست به آن پی ببرد، اما در 
تشــخیص این که کدام کار صداقت است و کدام 
کار دروغ گویی دچار مشکل می شود و نگاه به بیان 

منبع باالتر از خود دارد. 
در حوزه خانواده نیز برای استحکام نظام آن می توان 
مســتقل از شــریعت، به قانون گذاری و توصیه 
پرداخت، اما در نهایــت می توان به چند اصل کلی 
اخالقی مانند خوب بــودن، دروغ نگفتن، وفادار 
بودن و غیره اکتفا کرد. اما مگر چه تعداد از معضالت 
و مشــکالت خانوادگی در گرو ندانستن این چند 
اصل کلی اخالقی اســت؟ این اصول کلی را همه 

می دانند اما مشکل در تعیین مصادیق آن هاست. 
یکی، آزادی مطلق هر یک از زن و مرد در خانواده را 
مصداق عدالت می داند و یکی اطاعت زن از شوهر 
را مصداق عدالت و الزمه استحکام خانواده تلقی 
می کند؛ یکی پنهان کاری مرد را از جمله حقوق 
وی و الزمه عدالت می داند و دیگــری عدم آن را. 
در این گونه موارد است که عقل با بن بست مواجه 
می شود و بر عجز خود اقرار می کند. در این میان 
حقوق و اخالق اســالمی که از منبع وحی تغذیه 
می کنند، می تواند به کمک عقل آمده و به عنوان 
منبعی الیزال برای برون رفت عقل و وجدان از این 
معضالت و هدایت مسیر زندگی مشترک زوجین 

  .به سمت سعادت راهگشا باشد

به جای این که 
پیوسته به 
کودکان توصیه 
کنیم که به 
والدین احترام 
بگذارند، الزم 
است خود 
والدین نیز 
با مراجعه به 
دستورات 
اسالمی در حوزه 
تربیت فرزند به 
گونه ای عمل 
کنند که حرمت 
خویش را نزد 
فرزندان حفظ 
کرده و آن ها را 
به امتثال امر 
الهی ترغیب 
کنند
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موهبــت برقراری ارتباط بــا دیگران، یکی از الطاف الهی اســت که 
خداونــد متعــال آن را در نظام آفرینــش برای مخلوقــات خود به 
ودیعه گذاشته است و اســاس شــکل گیری نهاد خانواده نیز بر پایه 
همین روابط شــکل می گیــرد. از آن جایی که بســیاری از نیازهای 
بین فردی و شــکل گیری روابط صحیــح در الگوهــای اجتماعی با 
شــکوفایی قدرت تکلم و دســت یابی به مهارت های ارتباطی فعلیت 
می یابد، توجه به شــیوه برقراری ارتباطات صحیــح و بهره مندی از 
تعالیم عنوان شــده در حوزه ارتباط میان فــردی و انتقال هیجانات 
و احساســات با پیام های غیرکالمــی و کالمی ضــروری بوده و در 
روان شناســی اســالمی نیز به لزوم یادگیری ایــن مهارت ها تأکید 

شده است.

اصالح روابط شکننده و مسموم 
دکتر حسین شکوری، روان شناس اســالمی و پژوهشگر فعال در حوزه 
ارتباطات میان فردی، ترویج روابط پوســت تخم مرغی در دنیای امروز 
را عامل اصلــی ارتباطات خانوادگــی ناپایدار و دوســتی های زودگذر 
و بی ثبات مي داند. وی که در حــوزه برقراری ارتباطــات بدون کالم و 
پی بردن به افــکار درونی و ذهن دیگران با کمــک زبان بدن، تحقیقات 
گســترده ای انجام داده، معتقد اســت الگوهای ارتباطی بســیاری از 
افراد در زندگی روزانه، شــکننده و سمی است. بســیاری از افرادی که 
می شناسم هر صبح که روز تازه ای را آغاز می کنند، قدم بر پل ارتباطاتی 
می گذارند که جنس آن از پوسته تخم مرغ ساخته شده است و به همان 
اندازه شکننده و آسیب پذیر اســت. این افراد در گفتگو با دیگر دوستان 
خود از روابط خــود با عناوین مختلفی یاد می کنند؛ گاهی از همســر یا 
فرزندان خود شــاکی هســتند و آن ها را عامل کج خلقی، دم دمی مزاج 
بــودن، بی رحمی های تمام نشــدنی، رفتارهای غیر قابــل پیش بینی و 

الگوهای روابط بین فردی صحیح از دیدگاه روان شناسان اسالمی 

مهارروابطپوستتخممرغی
مریم بهریان
روزنامه نگار
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رفتار شناسي

تعادل نداشتن رفتارهایشــان معرفی می کنند. گاهي اوقات نیز دوست، 
همکار و والدینشــان را ترســناک، طعنه زن، مضطــرب، غیر منطقی، 
ناکارآمد، افســرده و تحقیرگــر خطاب می کنند. این ها روابطی اســت 
که مانند گردباد در حال جان گرفتن اســت و به زودی اســاس و بنیان 
رابطه را از بین خواهد برد. به گفته این پژوهشــگر فعال در حوزه تحلیل 
رفتار، چنین توصیف هایی خبر از یک رابطه مسموم و مخرب می دهد و 
درصورتی که در طول زمان بیان آن ها تکرار شود، نشان دهنده ناپایدار 

بودن روابط است و باید اصالح شود.

مهارت تنظیم هیجانات
بنا کردن یک رابطه بر پوســته تخم مرغ می تواند یکی از طرفین یا هر 
دوی آن ها را قربانی پیامدهــای حاصل از برخوردهــا و تنش ها کند؛ 
به ویــژه در زندگی خانوادگی که این وضعیِت پر از نوســان و آشــفته، 
به وضوح مشاهده می شــود. افراد در این نوع روابط، معموالً از لحظات 
جنگ و صلح می گویند. ســاعاتی به تنش و مجادله ســپری می شود و 
ســاعاتی نیز، اگرچه آرامش به رابطه باز می گردد، اما ترس و اضطراب 
همچنان وجود دارد. قربانیان این ماجرا معموالً افرادی هســتند که از 
ادامه این روابط پــر از تنش و اضطراب اجتناب می کنند. این مســئله 
به ویژگی های شــخصیتی افراد باز می گردد؛ آن هایی که شــکایت ها 
و دغدغه های بی شماری از همســر، دوســت یا همکار خود دارند، اما 
همچنان در رابطه باقی مانده اند، ســکوت اختیــار کرده و برای اصالح 
یا پایان بخشــیدن به تنش ها جرأت قدم برداشتن ندارند، نیاز به کمک 
دارند و باید برای پایدار ســاختن شــخصیت خود، مهارت های تازه ای 
بیاموزنــد. درجازدن در روابط پوســت تخم مرغی کــه در آن از لذت، 
همدلی و آرامش خبری نیســت، نشان دهنده شــخصیت آسیب دیده 
و زخم خورده افــراد اســت. نباید فرامــوش کرد نمایــش رفتارهای 
پرخاشگرانه و خشم از ســوی قربانی، تنها به آسیب پذیرترشدن روابط 
پوست تخم مرغی منجر می شــود، از طرف دیگر آشــنایی و پذیرفتن 
هیجانات منفی و شــکل گیری رفتارهای نادرســت از سوی قربانی، به 
بهتر شدن روابط کمک می کند. قربانی باید بداند ادامه دادن این شکل 
از رابطه او را غمگین و افسرده ســاخته و اعتماد به نفس او را روز به روز 
ضعیف تر می کند. روابطی که از ســوی دیگران غیــر قابل پیش بینی و 
مخرب قضاوت می شــود و هیچ کدام از طرفین قادر به ســازگار شدن 
و همدلی کردن نیســتند، باید هرچه زودتر ترمیم و بازســازی شــود. 
بزرگ ترین عاملی که باعث پیدایش روابط پوست تخم مرغی می شود، 
مقایسه کردن های فردی، تالش برای به دســت آوردن شباهت ها و از 
بین بردن تفاوت هاســت. تحقیقات نشــان می دهد افرادی که دلیلی 
برای مقایســه خودشــان با دیگران پیدا نمی کنند، کمتر دچار به دام 

افتادن در این گونه رابطه ها می شوند.

مهار دوستی های زودگذر 
دکتر بهزاد رمضانی، روان شــناس و محقق حوزه علوم اجتماعی دینی، 
آموزش مدیریــت روابط بین فــردی را مهم ترین عامل پیشــگیری و 
کنترل ایجاد روابط سســت و ناپایدار معرفی می کند و معتقد اســت، 
مدیریت بر روابط فــردي یکي از مهم ترین بخش هــاي زندگي هر فرد 

اســت. این هنر و مهارت که بر مبنــاي روابط برد متقابــل پایه ریزي 
مي شــود، این امکان را به افراد مي دهد تا بدون صدمه دیدن یا صدمه 
زدن بتوانند محیط و موقعیت مناســبي را براي زندگي شــخصي و در 
محیط کار فراهم کنند. در طول زندگي هر یک از ما روابطي به گونه اي 
خاص شکل مي گیرد که شاید مورد پســند و یا مد نظر ما نباشد و اصاًل 
با طبیعت ما سازگار نباشد، در این شرایط الزم است تا بدون درنگ و با 
شفاف سازي، سوء تفاهم ها را برطرف کنیم و نظرات و دیدگاهایمان را 
با قاطعیت عنوان کنیم. در این حالت اگــر از دیدگاه هاي خود مطمئن 

باشیم، مطمئناً بدون اضطراب و حالت تهاجمي خواهد بود. 
این روش باید انتقال دهندة این پیام باشــد که شما چه مي خواهید و یا 
چه نمي خواهید. آموختن این تکنیک به افراد اجازه مي دهد تا با هدف 
روشــنگري، و نه صدمه زدن به دیگری، پیام خــود را منتقل کنند و با 
ابهام زدایي، تکلیف طرف مقابل در ارتباط با خود را مشخص کنند. باید 
توجه داشت شــفافیت و صداقت در این گونه روابط، اعتماد به نفس را 
افزایش مي دهد و جایگاه افراد را به عنوان یک همسر، دوست و همکار 

ارتقا مي بخشد.
دکتر رمضانی معتقد است مدیریت روابط میان فردی، نتیجه بردـ برد 
در پی خواهد داشت. گاهی وقت ها ریشه جنگ و جدل های خانوادگی 
و مشــکالت میان دوســتان و همکاران را می توان در عوامل پنهانی و 
دالیل ناآشکار جستجو کرد، که معموالً این علت ها انرژی زیادی از هر 
دو طرف می گیرد؛ چراکه افراد از علت اصلی و موضوعی که باعث جدل 
و مشاجره شده اســت با خبر نیســتند. برخی افراد هم به دلیل زخم ها 
و مشــکالتی که در گذشــته تجربه کرده اند، از پنهان کاری به عنوان 
ســالحی برای دفاع از خود اســتفاده می کنند کــه در مقابل این گونه 

شخصیت ها هیچ راهکاری به اندازه توجه و محبت کارآمد نیست.

اهداف روشن، ارتباطات سالم
در میان تالش برای پاســخگویی به نیازهای مختلــف، نیاز به کنترل 
امور و قدرتمند بودن را نباید نادیــده گرفت. این نیاز که در برخی افراد 
مهارنشــده و افسارگسیخته است، ممکن اســت منجر به پرخاشگری، 
جدل و بحث های بی پایان شود که علت مشــخصی هم ندارد. در واقع 
برخی از زنان یا مردان از مشــاجره و بحــث با افراد دیگــر، به عنوان 
راهی برای به دســت آوردن قدرت و ارضای نیاز قدرت طلبی استفاده 
می کنند. به راســتی بهترین راهکار برای رفتار با این افراد قدرت طلب 
چیســت؟ محققان بر ایــن باورند کــه قدرت طلب ها معموالً تشــنه 
توجه نیز هســتند، بنابراین هرگز توجه و نگاه مشــتاقتان را از همسر 
یا دوست و همکار ریاســت طلب و ســخت گیرتان دریغ نکنید و سعی 
کنید احســاس امنیتی را که به آن نیــاز دارد ایجاد کنیــد. فراموش 
نکنید کشتی ها هم در لنگرگاه امنیت بیشتری دارند، هرچند که برای 
انجام کارهای دیگری ساخته شده اند. با ریاســت طلب ها باید منطقی 
صحبت کرد و یادتان باشــد همیشــه مواضع و اهداف روشنی داشته 
باشید. البته میان شــخصیت های سخت گیر، ریاست طلب و افراد مبتال 
به قدرت طلبِی بیش از حد که معموالً با شک و تردید همراه است، مرز 
وجود دارد که همســران آگاه با درایت و مراجعه به مشاور، این مشکل 

 .را نیز حل خواهند کرد

برخی از زنان 
یا مردان از 
مشاجره و 
بحث با افراد 
دیگر، به 
عنوان راهی 
برای به دست 
آوردن قدرت 
و ارضای نیاز 
قدرت طلبی 
استفاده 
می کنند. 
به راستی 
بهترین راهکار 
برای رفتار 
با این افراد 
قدرت طلب 
چیست؟
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تحلیل

پیشگیری از  اعتیاد وروش  های فرزندپروری
ریشه شناسی بروز اعتیاد در خانواده ها

روی آوردن نوجوانان به اســتعمال دخانیات یا سوء مصرف مواد مخدر، آرین صداقت
پیش از آن که برای خانواده رنج آور باشد، بسی بحث برانگیزاست و جای 
تأمــل دارد. در واقع بروز رفتارهــای نابهنجار و بیمارگونــه فرزندان را 
نمی توان از ســبک فرزندپروری و تأثیر رفتار متقابل والدین و نظام های 

تربیتی آن ها جدا دانست. 
نظام خانواده به عنوان سیســتمی تأثیرگذار در انتقال مفاهیم خودآگاه، 
ناخودآگاه و مداخله گر در شــکل گیری رفتارهــای بیمارگونه و ابتال به 
مشکالت ذهنی و روانی نقش مهمی دارد، تا جایی که بالین گران و رفتار 
درمانگران فعال در حوزه خانواده درمانی، بسیاری از آسیب ها و اختالالت 
مانند گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و الکل را حاصل روابط متعارض 
درون خانوادگی و سیســتم های ارتباطی و تعاملــی نابهنجار می دانند. 
تحقیقات میدانی نشان می دهد، خشونت هاي درون خانوادگی و پرورش 

رنج ها سرآغاز رسیدن  به درک هستی و جوهره رسیدن به خودشکوفایی 
و کمال اند. ذهن، وقتی درد و رنج را از نزدیک حس می کند و به ســختی 
سنجاق می شــود، بهتر می تواند راه را برای ندیده ها باز کند. رنج، مهمان 
ناخوانده ای اســت که گاهی اوقات می شــود با دســتان پُر، از او استقبال 
کرد، برایش چای ریخت و با حبه ای قند کامش را شــیرین کرد. آن وقت 
می فهمی که آرامش، همسایه ات شده و نرمه باد شادی صورتت را نوازش 
خواهد کرد. می فهمی که چطور می شود زندگی را آن طور که می خواهی 
سروسامان دهي و غبار شکست را گردگیری کني. فراموش نکن ستاره ها 
بدون تاریکی نمی توانند جلوه کنند و درد، بســتر سیاه رنگ زندگی است 

که ستاره های موفقیت و شادی در آن به رویت چشمک می زنند.
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یافتن تحت ســلطه مادرانی بی تفاوت و افســرده و پدرانــی متخاصم و 
خرده گیر با هیجان ابراز شــده باال، در شکل گیری شخصیتی ناآرام نقش 
مهمی دارد. در واقع مشــکالتی که کودک در نخســتین ماه های پس از 
تولد، به دلیل مراقبت های بیمارگونه و به طور کلی در شــش ســال اول 
زندگی در قالب دریافت پیام هایی متعارض از ســوی خانــواده دریافت 
می کند، با خلق شــخصیتی متفاوت و دور از هنجارهای اجتماعی رابطه 
مستقیم دارد. در واقع کودک با توسل جســتن به این روش، راهی برای 
تحمل کردن تعارضات درونی خود پیدا می کند. تضادورزی، منفی کاری، 
مقایسه های غیرعادالنه، پیش گویی های ناصحیح و استدالل های هیجانی 
غیرمنطقی، از تحریف های شناختی شکل گرفته در نظام تفکری کودکان 
در خانواده های گسســته و بیمار اســت که اغلب زمینه را بــرای ابتال به 
اختالالت اضطرابی، افسردگی، مشــکالت رفتاری اجتماعی و در نهایت 

روی آوردن به مصرف مواد مخدر فراهم می کند. 
محبت هایی که نادیده گرفته می شود 

کودک می گوید مادر، این هدیه من برای شماست و وقتی مادر در جواب 
می گوید چرا پول هایــت را هدر دادی؟ وقتی کــودک دلش می خواهد 
با والدینش بازی کنــد، ولــی کار، فعالیت و تفریحــات اختصاصی در 
اولویت قــرار دارند، کودک می فهمد که معنی عشــق والدینش فقط در 
فراهم کردن رفاه حاصل می شــود. در اکثر فرهنگ ها و در جامعه امروز، 
معموالً یک زبان برای ابراز توجــه وجود دارد و آن هــم برآورده کردن 
نیازهای فرزندان اســت. پدر و مادرها می دانند با کســب درآمد کافی، 
تهیه مسکن، لباس و پوشاک و خوراک می توانند عاشقانه ترین جمالت 
را بــه فرزندانشــان بگویند و این یعنــی توجه. اما فرهنگ اســالمی به 
والدین توصیه می کند که در کنار توجه به نیازهــای مادی فرزندانتان، 

پاسخگویی به نیازهای عاطفی شان را نیز از یاد نبرید. 
کــودکان و نوجوانــان معموالً بــرای این کــه بتوانند عشــق و محبت 
والدینشان را به دست بیاورند و ستایش شــوند، نیاز به ابراز قدرت دارند 
و این ابراز قدرت بعضی وقت ها در غالب کشــیدن سیگار یا روی آوردن 
به ســوء مصرف مواد مخدر تداعی می شــود. معموالً پدرـ مادرها با قید 
شرط، فرزندانشــان را دوســت دارند. در خانواده های آسیایی، به ویژه از 
نوع سنتی، بازی کودکان با والدین کمتر دیده می شود و وقت مشخصی 
برای تشــکیل گروه های بازی با کــودکان وجود ندارد. زبان عشــق به 
فرزندان باید مملو از توجه و استفاده از کلمات عاطفی، در آغوش گرفتن 
و محبت بی قید و شــرط باشــد. کودکان باید بدانند پدر و مادرهایشان 
در هر شــرایطی از آن ها محافظت می کنند، آن ها را در آغوش می گیرند 
و محبت هایشــان را با محبت کالمی و عشــق فیزیکی مانند در آغوش 
گرفتن پاســخ می دهند. وقتی کودکی برای والدینــش هدیه می خرد 
و با انتقاد مواجه می شــود، درمی یابد کــه محبت نیز بــا مادیات قابل 

اندازه گیری است و برای مفاهیم کیفی، کمیت و میزان قائل می شود. 
آمارها نشان می دهد میان ســوء مصرف و اعتیاد والدین به مواد مخدر و 
الکل، پرخاشــگری و افزایش احتمال گرایش فرزندان در بزرگسالی به 
مسمومیت با مواد، رابطه مستقیم وجود دارد. به این صورت که احتمال 
روابط متعارض و پرخاشــگرانه در والدینی که مواد مخدر یا الکل مصرف 
می کنند، تا 60 درصــد افزایش یافته و همین مســئله گرایش کودکان 
به اعتیاد را در بزرگسالی تا 80 درصد بیشــتر می کند. روان درمان گرها 

در توجیه این مســئله معتقدند، افراد وابســته به مواد مخدر یا الکل که 
دوران کودکی پرتنش و آسیب زایی را پشت سر گذاشته اند، عالوه بر پناه 
بردن به دامن اعتیاد به عنوان مکانیســم دفاعی ضد اضطراب، از طریق 
یادگیری مشــاهده ای، باورها و اعمال غیرمنطقــی و بیمارگونه ای را در 
رابطه با گرایش به اعتیاد و ســوء مصرف الکل و مــواد پرورش می دهند 
و همین باورها باعث جدایی عاطفی و روانی فــرد از خانواده و جامعه در 
آینده خواهد شــد. از طرف دیگر گاهی اوقات وابستگی می تواند زاییده 
تأثیرات دیگر اعضای خانواده باشــد که به آن وابستگی توأم می گویند؛ 
به این معنا که فرد معتاد تحت تأثیر الگوهــای بیمارگونه دیگر اعضای 
خانواده به مصرف مواد مخدر تشویق می شــود. در واقع رفتارهای دیگر 
اعضای خانواده، روی آوردن به مصرف مواد را تســهیل می کند و اعضای 
خانواده طوری وانمود می کنند کــه وخامت اوضاع و پیامدهای غیر قابل 

جبران آن را کمرنگ جلوه می دهد. 
از آن جایی که شیوع سوء مصرف مواد مخدر در جامعه، رقم قابل توجهی 
است و عواملی همچون سن پایین، ســطح تحصیالت کم و جنسیت از 
عوامل پیش بینی کننده و افزایش دهنده گرایــش به مصرف مواد مخدر 
به شمار می رود، وابســتگی را می توان نتیجه پروســه ای طوالنی مدت 
فرض کرد که حاصــل تأثیر متقابل فاکتورهــای خانوادگی، اجتماعی و 
فردی است که به طور غیرمستقیم بر انجام رفتارهای بیمارگونه مصرف 
و تبدیل شــدن آن به یک اختالل مغزی نقش دارد، بــه طوری که این 
مکانیسم باعث می شــود رفتارهای اختیاری و ارادی مصرف مواد به یک 

اجبار و نیاز مفرط بدن تبدیل شود. 
نشانه های بیماری زا را بشناسید 

در افراد مبتال به سوء مصرف یا وابســتگی به مواد مخدر، احتمال وجود 
نشانه هایی از افسردگی، بیماری های اضطرابی یا برخی از روان پریشی ها 
وجود دارد که این مسئله توجیه کننده رفتارهای غلط فرد و عالقه مندی 
بیمار به مصرف مواد با توجه به پیامدها و مشــکالت بی شــمار ناشی از 
مصرف اســت. از این رو در روند درمان، توجه به نشــانه های شناختی، 
رفتاری و روان شــناختی فرد وابســته، حائز اهمیت اســت تا با کاهش 

مشکالت روان شناختی بتوان انگیزه کافی برای ترک را ایجاد کرد.
خدشــه دار شــدن حس امنیت کودک در اثر برقراری رابطه ناایمنی که 
با مادر در بزرگســالی برقرار مي کند و به دنبال آن ایجاد بی اعتمادی به 
فضای بیرونی، ممکن است مانع پیشــرفت های آتی او در آینده و القای 

انجام رفتارهای بیمارگونه وابستگی به مواد شود. 
تحقیقات نشــان می دهد، میان اختالل دلبســتگی واکنــش که نوعی 
وابستگی نامتناسب اجتماعی در دوران کودکی اســت و روی آوردن به 
سوء مصرف مواد مخدر در بزرگســالی رابطه وجود دارد. به طوری که در 
اثر خشــونت های خانگی که اغلب از ســوی پدر خانواده اعمال می شود، 
مراقبت های بسیار آسیب زا و بیمارگونه که شامل الگوهای مراقبتی مانند 
بی توجهی طوالنی مدت نسبت به نیازهای جسمی و روانی کودک است، 
انجام گرفته که این مســئله باعث بروز اختالالت روانی رشد می شود که 
در نهایت می توان آن را در قالب مشکالتی همچون افسردگی، انزوا، بروز 
رفتارهای ضد اجتماعی، افت تحصیلی، رفتارهای جنسی کنترل نشده و 

در نهایت روی آوردن به مصرف مواد مخدر و وابستگی مشاهده کرد. 
همچنین بررسی ها نشان می دهد، کودکانی که در خانواده های گسسته، 
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درگیر و اغلب با ناسازگاری های شدید والدین، رویارویی با جنگ قدرت 
بزرگ ترها و مشــکالت زندگی در خانوده های مستبد، دست و پنجه نرم 
می کنند، بیشــتر در معرض ابتال به وابســتگی مواد مخدر قرار خواهند 

گرفت. 
کنترل خشونت های خانگی 

معموالً برای کاهش اثر خشــونت های خانگی یا تــرک دادن والدین، از 
درمان های رفتاری در کنار دارو درمانی استفاده می شود. 

در واقــع سیســتم های خانواده درمانــی رفتــاری، به منظــور کنترل 
خشونت های خانوادگی و پیشــگیری از صدمات جبران ناپذیر احتمالی 
اعمال می شــود که معموالً هدف این رویکرد اصالح رفتاری کودکان و 
و والدین بوده و بــر کل نظام خانواده متمرکز می شــود. روان درمانگران 
این نظــام رفتاری، اصــالح ارتباطــات و رویارویی اعضــای خانواده با 
تعارضات و مشکالت فردی و بین فردی را قدم مهمی در افزایش قدرت، 
درک همدلــی و تحمل اعضای خانــواده می دانند. همچنین اســتفاده 
از روش های درمانی کمکــی مانند تخلیه هیجانــی در قالب بازی های 
گروهی، کار و به طور کلی گروه درمانــی، از تکنیک های مؤثر در کاهش 
اثر پرخاشــگری های خانگی و کنترل اثر آســیب زاي آن در بزرگسالی 
است. معموالً کودکاِن تأثیر گرفته از روابط متخاصم خانوادگی، احساس 

پرخاشــگری و نفرت خود را به صورت خرابکاری، حملــه به گروه های 
دوستان و پرتاب اشیا نشــان می دهند که با کمک بالینگر در درمان های 
گروهی، به انجــام بازی های ســازنده و فعالیت هــای مفیدی همچون 

نقاشی، مجسمه سازی، خمیربازی و ... تبدیل مي شود. 
باورهایی که تغییر می کند 

اگر چه درمان و ترک مواد مخدر در کاهش پرخاشگری های دورن خانوادگی 
نقش چندانی ندارد، اما کمک به درمان اعتیاد والدین می تواند گرایش آتی 
کودکان به مصرف مواد و تغییر دادن باورها و نقطه نظرهای شناختی آن ها 
را تحت تأثیر قرار دهد. به طور معمــول درمان گرها قبل از اِعمال روش های 
دارویی، بــرای یافتن علــت روی آوردن فرد معتاد به مصــرف مواد تالش 
می کنند. تحقیق رفتاردرمان، برای پیدا کردن علت و از بین بردن رفتارهای 
ناسازگارنه که موجب گرایش فرد به مصرف مواد می شود، نقش بسیار مهمی 
در پیشگیری از وابستگی مجدد فرد پس از ترک اعتیاد ایفا می کند. از طرف 
دیگر، درمان باید انگیزشی باشد به این معنا که فرد بیمار با مشکالت عمده 
مصرف مواد به خوبی آشنا شود و انگیزه کافی برای ترک را پیدا کند. کمک 
به بیمار برای غلبه بر احساســات انکار تأثیرات مخرب ســوء مصرف مواد و 
بازشناسی عواقب نامطلوب مصرف در مســمومیت زدایی و تولد دوباره فرد 

 .معتاد برای بازگشت به زندگی نقش مهمی دارد
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حیا و شرم، یکی از ارزش های مهم و قابل توجه 
در فرهنگ اسالمی به شمار می آید، اما گاهی 
اوقات پیش می آید که والدین در ســبک های 
فرزندپروری، قــادر به افتراق ایــن ویژگی و 
ارزش، از صفــت کم رویی نیســتند یا با توجه 
افراطی به این ویژگی تأثیر پذیــر از الگوهای 
وراثتی و عوامل تربیتی، آن را بیماری می دانند 

و با کم رویی فرزندانشان مقابله می کنند.  
به عقیده روان شناسان، شــیوه های تربیتی و 
سبک های فرزندپروری که در محیط خانواده 
اعمال می شود، در کنار فاکتورهای وراثتی، از 
عوامل مهم بروز رفتارهــا و هیجانات افراد در 
کودکی و بزرگســالی اســت. در دنیای امروز، 
کودکان به اتهام شیطنت، بازیگوشی و گاهی 
ترســو بودن و خجالت کشــیدن، با برچسب 
بیش فعالی، اضطراب اجتماعی یا افســردگی، 
محکــوم به مصــرف داروهای محــرک، ضد 
افسردگی و شادی بخش مي شــوند؛ در حالی 
که بســیاری از کودکان تحت تأثیر رفتارهای 
متقابل اطرافیــان و محیط های آموزشــی و 
اجتماعی دست به واکنش های دفاعی طبیعی 
مي زنند، که با بررســی و اعمال ســبک های 
صحیح، قابل حل است و نیازی به رفتاردرمانی 

یا تجویز دارو نیست. 
علت ترس های کودکانه چیست ؟

ترس در کودکان و بزرگساالن ریشه در دوران 
پیش از تولد دارد. زمان جنیني و همزیستی با 
مادر و جدایی هنگام تولد، ترس از طردشدگی 
و اضطراب برآورده نشدن نیازها را در وجودمان 
نهادینه کــرده اســت. گاهی اوقات شــرم و 
عزلت طلبی راـ  چــه در دوران کودکی و چه 
بزرگســالی ـ می توان در ترس هــای درونی 
جســتجو کرد. تحقیقات نشــان می دهد دو 
گروه از کــودکان کــه تحت دو نــوع تربیت 

افراطیـ  توجه بیش از حد یا بی توجهیـ  قرار 
می گیرند، بیش از دیگران تــرس از تنهایی و 
طردشــدن را تجربه کرده و گوشه نشــینی و 
انزواطلبی را برای فــرار از حقیقت و محافظت 

از خود انتخاب می کنند. 
کارشناســان علوم اجتماعی و روان شناســان 
معتقدند کودکانــی که همواره والدینشــان 
در دسترس هستند و با ســبک فرزندپروری 
ســهل گیرانه، بدون اعمــال قوانیــن معلوم 
و ترس از بازخواســت شــدن پــرورش پیدا 
می کننــد، ممکن اســت بــرای محافظت از 
خود، گوشه نشــینی را انتخاب کرده یا اقدام 
به پرخاشــگری و لجبازی کنند، زیــرا با این 
دو مکانیســم دفاعی، معموالً بــر ترس های 
درونی شــان غلبه کــرده و احســاس امنیت 
می کننــد. در مقابــل کودکانــی کــه تحت 
خشونت و آزارهای والدین، اعتماد به نفسشان 
تخریب می شــود و در ترس و اضطراب به سر 
می برنــد، بــا پنهان شــدن و دوری گزینی از 
موقعیت های اجتماعی، ســعی در به دســت 
آوردن قدرت از دســت رفته و برقراری امنیت 
در محیط می کنند. به عقیده روان شناســان، 
این کــودکان معموالً خیالباف نیز هســتند و 
ترجیح می دهند به جــای تعامل برقرار کردن 
با محیط اطراف و گفتکو با گروه همســال، در 
تصورات و خیالبافی های خود غرق شوند و در 
این منطقه امن، احساس امنیت و مورد توجه 

قرار گرفتن را تجربه کنند.
خجالت، بیماری نیست 

احساس شرم و ترس از قضاوت شدن، حتی در 
کودکان نیز به نوعی مکانیسم دفاعی محسوب 
مي شود که فرد را از خطرات و تهدیدها مصون 
می دارد. همان گونه که والدیــن هم در روابط 
اجتماعی، خانوادگی و شــغلی، با هیجان شرم 
دست و پنجه نرم می کنند که ممکن است در 
قالب ترس از اجرای یک سخنرانی یا گفتگوی 
رودررو با مدیر نمایان شــود. در واقع می توان 

علت اصلی خجالتــی بودن کــودکان را، در 
ریشــه های ژنتیکی و رفتاری والدین جستجو 
کرد. بچه ها شــرم را تقلیــد می کنند و گاهی 
اوقات نیز این مسئله اســاس زیستی داشته و 
والدین خجالتی، با منشــأ ژنتیک، با کودکان 
و نوجوانان شــرمگین مواجه می شوند. با این 
حال، روان شناسان توصیه می کنند والدین با 
آگاه شدن از ریشــه های پیدایش این هیجان 
و مرزگذاری میان رفتارهای بیمارگونه و بروز 

هیجانات سالم، به رشد کودک کمک کنند. 
شرم های بهنجار را نشانه گذاری کنید 

والدین باید بدانند کم رویی یک مشکل شایع 
در میان کودکان و نوجوانان است و  در جوامع 
مختلف تقریبا بین  20 تا 48 درصد از کودکان 
و نوجوانان از ویژگی های شــخصیت خجالتی 
رنج می برنــد . با این حال باید ایــن نکته را از 
یاد نبــرد که کودکان خجالتــی اکثر متفکر و 
متکی به خود بــوده و توانایی باالی همدلی از 
ویژگی های بارز آن ها به شــمار می آید اما از 
آنجایی که کودکان خجالتــی تمایل ندارند تا 
تجربه های جدید را امتحــان کنند ، از جامعه 
دور می مانند ، این کودکان اجتماعی شــدن و 
شــرکت در فعالیت های اجتماعی را دوست 
دارند ، اما به علت ضعف در کسب مهارت های 
ارتباطی و تقویــت اطرافیان به دوری گزینی ، 

خارج شدن از جمع را ترجیح می دهند .
با این حال نباید این مســئله را نیــز از یاد برد 
که به بی توجهی به کودکان با مشــکل جدی 
ارتباطی مــی توانــد زمینه ســاز اختالالت 
شــخصیتی در آینده باشــد. ترس از سرزنش 
شدن، مورد انتقاد واقع شــدن و تحقیر باعث 
می شــود تا کودک همزمان با رشد و افزایش 
ســن بیشــتر به منطقه امنی که بــرای خود 
ســاخته پناه ببرد و تنهایی بیشتری را تجربه 
کند تا جایــی کــه در آســتانه نوجوانی این 
رفتارهــا و وضعیت های هیجانــی تبدیل به 
ویژگی های ثابــت شــخصیتی و اختاللی با 

کم رویی بیماری نیست
نفیسه درخشان

روزنامه نگار

نگاه

ریشه یابی ترس و شرم کودکانه در روان شناسی اسالمی
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نام اختالال شــخصیت دوری گزین می شود . 
تالش برای مقابله با اضطراب ناشــی از ترس 
حضــور در اجتمــاع و بازگرداندن احســاس 
امنیت از ســوی خانواده به کودک یکی از راه 
کاری پیشــگیری از تبدیل شــرم کودکان به 
اختالل شخصیت دوری گزین یا وابسته است .

هر رفتــاری که نشــان دهنده دوری گزینی و 
احتیاط باشد را نمی توان شــرم غیر طبیعی 
دانست و به کودک برچسب اختالل اجتماعی 
و مضطــرب زد. زمانــی که بــه محلی جدید 
می روید یا بــه میهمانی افــراد غریبه دعوت 
شــده اید، خجالت های کودک و نزدیک شدن 
او به شــما کاماًل طبیعی اســت. این اتصال، 
به او اطمینان می بخشــد کــه در محلی امن 
قــرار دارد و به توجــه از ســوي والدین نیاز 
دارد تا بهتر بتواند با ترس و احســاس شــرم 
خود مقابله کند. در این حالت ممکن اســت 
کودکان خودشــان را پشــت پاهای والدین 
مخفــی کنند و برای ســخن گفتــن تمایلی 
نداشــته باشــند. به عقیــده روان شناســان 
این گونه رفتارهــا را نمی توان دلیل بی ادبی یا 
خجالتی بودن کودک دانســت. این رفتارها، 
نوعــی واکنــش دفاعی بــرای حفــظ بقا و 
پیشگیری از خطراتی است که ممکن است از 
جانب غریبه ها تهدید کننده باشد و در مسیر 

رشد شناختی کودک باشد. 
راهکارهایی که به کمک شما می آید 

نباید فرامــوش کرد اکثر افــراد، میانه خوبی با 
کودکان بازیگوش ندارند و شــیطنت می تواند 
به عنوان خصیصه کودکان نافرمان و مقابله جو 
محسوب شود. انتقاد بیش از اندازه، سرزنش و 
ارائه تنبیه های مثبــت و منفی در خانواده های 
ســخت گیر و افســرده، کودکان را به سمت و 
سوی خجالتی شدن سوق می دهد. وقتی شما 
کودکتان را با همســاالن آرام و گوشه گیرشان 
مقایســه می کنیــد و بــا حــذف عالیــق و 
سرگرمی هایش هنگام انجام رفتارهای طبیعی 

 انتقاد بیش از اندازه، ســرزنش و ارائه تنبیه هــای مثبت و منفی 
در خانواده های سخت گیر و افســرده، کودکان را به سمت و سوی 

خجالتی شدن سوق می دهد
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توأم بــا شــیطنت های کودکانه، بازیگوشــی 
را در کودک ســرکوب می کنید، بــه پرورش 
کودک خجالتی کمک خواهید کرد. تجربیات 
علمی نشــان می دهد، درصد زیــادی از افراد 
منزوی و گوشــه گیر، یا بیماران مبتال به فوبی 
اجتماعی که توان برقراری ارتباطات اجتماعی 
را از دســت داده انــد، در کودکــی بازیگوش 
و معاشــرتی بوده انــد، اما رفتارهــای متقابل 
اطرافیان و سرکوب هیجانات آن ها باعث شده 
است تا رفتارهای توأم با شــرم در آن ها شکل 

بگیــرد و دوران آتی زندگی شــان 
بــه عزلت طلبی گرایــش پیدا 
کند. به عقیــده رفتارگرایان، 
والدین نباید فرزندانشــان را 
به انجــام کارهایی که از دایره 
اســتعدادها و مهارت هــای 
آن ها خــارج اســت مجبور 
خیرخواهی هــای  کننــد. 
کاذب و بدون آگاهی والدین، 
باعث ایجاد ترس و وحشــت 
درونی در کودک شــده و شرم 
و خجالتی شــدن او را به دنبال 
دارد. همچنین روان شناســان 
بــه والدیــن خجالتــی توصیه 
می کنند، ابتدا از خودتان شروع 
کنیــد و با تقویــت مهارت های 
اجتماعــی و حضــور پررنگ تر 
در اجتمــاع، ســدهای دفاعی و 
حفاظتــی کــودک خجالتی را 
نیز بشــکنید. حضور کودک در 
مهد و مراکز آموزشی، گروه های 
همســال و ایجــاد فضاهــای 
رقابتی، به کاهش بروز هیجانات 
شرمگینانه کمک کرده و میل به 
انزواطلبی را کاهش می دهد، اما 
نباید فراموش کرد ایجاد فضای 
اجتماعــی، بایــد مطابق میل 
کودک و نه با اجبار و زور انجام 
گیرد و از فضاهــای کوچک و 
دوســتانه آغاز شده و به تدریج 

زمینه الزم برای گســترده تر شدن مهارت های 
اجتماعی فراهم شود. انجام بازی های گروهی 
یا دو نفــرة خانوادگــی و بازنمایی محیط های 
اجتماعی؛ مانند کالس درس یا بیمارستان در 
خانه، ضبط کردن صدای کودک و فیلمبرداری 

اســت و حتی هنگامی که این هیجان منجر به 
رفتارهای غیر عادی شده و از مدار تعادل خارج 
می شــود، نباید با ارائه لقب هایی مانند کودک 
خجالتی یا شــرمنده و کم رو بر تشــدید این 
رفتارها اثرگذار شــد. روان شناسان معتقدند، 
به جای اســتفاده از عبارت هایی که رفتارهای 
انزواطلبــی را در کــودک تقویــت می کند، 
احســاس عدم امنیت او را ریشــه یابی کنید و 
به طور مســتقیم مهارت های اجتماعی اش را 
تقویت کنید. برای نمونه در جمع 
دوســتانه ای که کودک ترجیح 
گوشــه ای  به  می دهد 
از اتــاق پناه بــرده و به 
جــای ارتبــاط برقرار 
بزرگســاالن،  با  کردن 
با عروســکش همبازی 
شود، از عبارت »خجالت 
نکش یــا کمرویی نکن« 
نکنید. چنین  اســتفاده 
امن  منطقــه  عباراتــی 
کودک را بر هــم می زند 
و او را به ســمت فــرار از 
موقعیت هــای اضطراب زا 
ســوق می دهــد. باید این 
واقعیت را بــاور کنیم که 
وابستگی، به تدریج جای 
خود را به اســتقالل طلبی 
می دهــد و والدین وظیفه 
دارند با آموزش مهارت های 
الزم، به کودکشــان کمک 
کنند تا بــه خودمختاری 
درونــی رســیده و بــرای 
کنار آمــدن بــا ترس ها و 
ناامنی ها، روشــی به غیر از 
گوشه نشــینی پیدا کند. از 
طرف دیگر مقایســه کردن 
کودکان با یکدیگر و اعمال 
قوانین ســخت گیرانه برای 
با  کودکان  همانندســازی 
همساالنی که از عزت نفس 
بیشتری برخوردار و قادر به 
برقرای تعامالت اجتماعی بهتری هســتند، اثر 
عکس داشــته و کودکان را به سوی فرو روفتن 
در دنیــای تنهایی و گوشه نشــینی تشــویق 

 .می کند

نگاه

ایجاد فضای 
اجتماعی، باید 
مطابق میل 
کودک و نه 
با اجبار و زور 
انجام گیرد 
و از فضاهای 
کوچک و 
دوستانه 
آغاز شده و 
به تدریج زمینه 
الزم برای 
گسترده تر 
شدن 
مهارت های 
اجتماعی 
فراهم شود

از او هنگام ایفای نقش هــای اجتماعی، ارتباط 
گرفتن نزدیک با مســئوالن آموزشــی، عدم 
مقایســه کودک با گروه همســاالن و کاهش 
اعتماد به نفس در او، عادی نشــان دادن عالیم 
فیزیولوژیکی کودک مانند تعریق کف دســت، 
افزایش ضربان قلب، لرزش صدا و قرمز شــدن 
پوســت صورت و کمک به او برای از بین بردن 
این واکنش ها با اســتفاده از الگوهای تغذیه ای 
سالم، ورزش، حضور بیشــتر در اجتماع و ... از 

روش هایی است که احساس شرم را در کودک 
به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 

برچسب زدن به کودکان را
 فراموش کنید 

بروز هیجان شــرم در کودک، معموالً طبیعی 



سالمت

سالمتی با 
ورزش های ساده 

هوش هیجانی را جدی بگیرید
دمنوش آرامش
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پس از یک روز کاری شلوغ، پردردســر و پر از استرس به خانه برگشتید؛ 
پس هیچ پیشنهادی دلچســب تر از یک فنجان چای یا دم نوش گیاهی 
برای از بین بردن این خستگی ها و اضطراب ها نیســت، اما به نظرتان از 
بین انواع چای و نوشــیدنی  که در ایران وجود دارد، کدامشان خاصیت 

آرام بخشی قوی تری دارد؟

پنج دم نوش گیاهی برای روزهای پر استرس

دم نوش آرامش

دم نوش گل نسترن برای کاهش فشار خون 
گل نســترن، طبیعت خشــک 
عــاج  و  دارد  معتــدل  و 
و  کوتاه مــدت  اســترس های 
بلندمدت است. معموالً از میوه 
این گیاه دارویی برای درســت 
کردن دم نوش استفاه می شود که البته نیاز به صبر 
و حوصله زیادی دارد، چون حدود یک ساعت طول 
می کشد که روی گاز با شعله مایم، خوب دم بکشد 
و آماده شــود. بوی مطبوع این دم نوش  و خاصیت 
رفع  ناراحتی های گوارشــی از جملــه خواص مهم 
آن اســت، اما به طور ویژه این دم نوش را به آن هایی 
توصیه می کنیم که آرامش را در زندگی شــان گم 
کرده اند و فشــار خون شــان هم مدام باال می رود و 

تصمیمی برای پایین آمدن ندارد! 

دم نوش ریحان برای کاهش استرس 
ریحان را معموالً همراه با کباب کوبیده و دوغ پرچرب یا آبگوشــت 
می خوریــد یا در نهایــت برگ های خشــکش را به پاســتا اضافه 
می کنید تا عطر و طعم غذاهای ایتالیایی را زنده کنید. خب، شاید 
بد نباشــد این بار جور دیگری ریحان را امتحان کنید که به دلیل 
ده ها فایده ای که دارد، یکی از محبوب ترین نوشیدنی های دارویی 
محسوب می شود. دم نوش نعناع، ضداسترس است و به خصوص به درد آنهایی می خورد 
که به دلیل فشار باالی کاری یا اضطراب های پیاپی دچار زخم التهاب معده شده اند. این 
ســبزی خوش رنگ و بو، عاوه  بر خاصیت ضدالتهابی قوی اش، می تواند به پیشگیری از 
آلزایمر نیز کمک کند. برای درســت کردن دم نوش نعناع، فقط به چند تکه از برگ های 

گیاه، دو لیوان آب و پنج دقیقه وقت نیاز دارید.

دم نوش علف چای، یک آرام بخش قوی
تا به حال اســم علــف چای به 
گوش تان خورده است؟ گیاهی 
که در شمال ایران رشد می کند 
و از هزار ســال پیش تاکنون به 
عنوان یــک آرامبخــش قوی 
در طب سنتی مورد اســتفاده قرار می گرفته است. 
جالب اســت بدانید که حتی ذکریای رازی، پزشک 
و پژوهشــگر صاحب نام ایرانی نیز در یکی از آثارش 
به خاصیت ضدافســردگی و آرامبخشــی این گیاه 
اشاره کرده است. برای درست کردن دم نوش علف 
چای و بهره مند شدن از خواص بی نظیرش، اول باید 
آن را بکوبید و ســپس روی آن یکــی، دو لیوان آب 
جوش ریخته و نیم ســاعت تا چهل و پنج دقیقه به 

آن فرصت دهید تا دم بکشد.
 

رازهای دم نوش رازک
رازک طعــم تلخــی دارد کــه 
بعضی هــا ممکــن اســت آن را 
نپسندند، اما اگر استرس زیادی 
دارید، حداقل بــرای یک بار هم 
که شــده دم نوش این گیــاه را 
امتحان کنید. مطمئن باشید که به دلیل تاثیر بسیار 
خوبی که از آن می بینید برای همیشــه مشتری اش 
می شــوید. رازک معموالً در شــمال ایران رشــد 
می کند  و اســتفاده های فراوانی هم در طب سنتی 
دارد از جمله درمان اختاالت قاعدگی، انقباض های 
روده، آرام بخشی و... . در ضمن اگر به دلیل استرس، 
خواب تان به هم ریخته و شــب ها تــا دیروقت بیدار 
هستید و نمی توانید چشــم روی هم بگذارید، یک 

فنجام دم نوش رازک عاج درد شماست.

عطر و طعم چای
چای کیسه ای، حاوی یک سری رنگ های خوراکی است 
که اگر برای بدن ضرری نداشــته باشــند، باز هم عطر و 
طعم و رنگ شان کامًا با چای معمولی متفاوت است. اما 
مساله ای که در مورد این نوع چای وجود دارد، این است 
که ما اصًا نمی توانیم اطمینان داشــته باشیم که چای 
خوب و مرغوب در کیســه وجود دارد و اتفاقاً در خیلی از موارد، کیســه با 
خاک چای که مصرف ندارد، پرشده اســت. بنابراین بهتر است عطر و طعم 
چای دم شده را با چای کیسه ای عوض نکنیم. کیفیت و خواص دمنوش های 
کیسه ای موجود در بازار هم با برگ های خشک یا تازه گیاهان برای درست 

کردن یک دم نوش خوب قابل مقایسه نیست.

عاطفه حامدی
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پویایی و سالمتی با 

کسب مهارت های فیزیکی و توان بخشی یکی از مؤلفه های اساسی 
و مهم در سبک زندگی اسامی است که ســامتی بدن و افزایش 

نشاط بخشی از نتایج آن است. 
سامت روان و جســم، پر شــدن اوقات فراغت به نحو مطلوب و 
مبارزه با سســتی و اهمال گری از فواید آشکار ورزش کردن است 
و به توصیه محققان برنامه های ورزشــی زمانی مؤثر واقع می شود 
که از همان دوران کودکی و به طور مســتمر اجرا شــود. بنابراین 
پیشنهاد متخصصان حوزه ســامت به والدین این است که اگر به 
فکر برنامه ای برای پایه گذاری سامتی فرزندانتان هستید، ورزش 
را فرامــوش نکنید. بدین معنا کــه برنامه ریــزی مبتنی بر اصول 
تندرستی و شــامل ورزش های متناســب با عاقه مندی استعداد 

فرزندان از اصول یک خانواده پویا و سالم به شمار می رود. 
ورزش هایی برای تازه واردها 

قبل از انتخــاب مهارت یا ورزشــی که بتواند آینده و تندرســتی 
فرزندتان را رقم بزنــد، باید ورزش و بازی هــای فیزیکی را به یک 
عادت همیشــگی در زندگی اعضای خانواده تبدیل کنید. شــاید 
شما هم یکی از والدینی باشــید که به علت مشغله و گرفتاری های 
زیــاد، فرزندتان را به دســت تکنولــوژی ســپرده اید و از این که 
کودکتان ساعت هایی از روز را چشــم به صفحه مجازی کامپیوتر 
و تلویزیون می دوزد و شــما فرصت دارید تا کارهــای ناتمام را به 
سرانجام برسانید راضی باشید، ولی فراموش نکنید که در چشم به 
هم زدنی، هدیه این دایه های مهربان تر از مادر به فرزند شما چیزی 
جز چاقی، ُکندذهنــی و ناتوانی در برقــراری ارتباطات اجتماعی 
نخواهد بود، پس از همین حاال، ســاعتی را هم به فعالیت و ورزش 
اختصاص دهیــد. اگر فرزندتان ســنین قبل از پیش دبســتان را 
سپری می کند، فعالیت های سازمان یافته و سبک برای او مناسب 
خواهد بود. روزهای آخر هفته که فرصت بیشــتری دارید را برای 
آشــنا کردن فرزند کوچکتان با مهارت ورزشــی اختصاص دهید، 
برای مثال همــراه او به کوه یا زمین بازی بروید تا یک روز شــاد و 

پیشنهادهای ورزشی برای یک خانواده پویا 
ورزش های ساده

مهتاب بهریان
مترجم
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مقاله

 زمانی که ورزش 
برای کودکان 
به یک تفریح 
تبدیل شود و 
آن ها بتوانند 
در جمع های 
دوستانه، لذت 
رقابت و سرگرمی 
را تجربه کنند، 
موفق خواهید 
شد تماشای 
تلویزیون یا بازی 
با رایانه را در خانه 
محدود کنید و 
سالمتی را به آن ها 
هدیه بدهید

پرتحرک را در کنار دوستانش تجربه کند. ســه چرخه سواری یا گشت 
زدن در پارک با دوچرخه های مجهز به چرخ کمکی، بازی های پرشــی، 
توپ بــازی، ورزش و تفریح های آبی به صورت دســته جمعی و گروهی 
از بازی های مورد عاقه کودکان است که شــادی و سامتی را به آن ها 
هدیه می دهد. فراموش نکنید انجام صحیح همین مهارت های حرکتِی 
پایه مانند دویدن، پرتاب کردن و پریدن، الفبای موفقیت فرزند شما در 
رشته های ورزشی تخصصی است. برای تقویت مهارت های حرکتی پایه 
می توانید از فرزندتان بخواهید تا ایســتاده و در مرحله پیشرفته تر روی 
یک پا بایستد و لباســش را بپوشــد. یا با چند نفر از کودکان بازی »چه 
کسی سریع تر کفش هایش را می پوشــد« به راه بیندازید؛ به این صورت 
که چند نفر از بچه های هم سن که جثه های شــبیه به یکدیگر دارند در 
مسابقه شــرکت کنند و بدون این که به دیوار یا صندلی تکیه کنند، یک 
جفت کفش بنددار را بپوشــند. هر کدام از بچه ها که ســریع تر موفق به 

پوشیدن کفش شود، برنده بازی است. 
یک ساعت ورزش کافی است 

اگر شما هم از آن دسته پدر و مادرهایی هستید که برای ورزشکار شدن 
و حرفه ای شدن فرزندشان عجله دارند و آرزو می کنند کودکشان قبل از 
یادگیری حروف الفبا مدال قهرمانی کسب کند، باید بدانید که حرفه ای 
شــدن زودتر از موعد و مجبور کردن کودکان به شرکت در کاس های 
آموزشی ورزشی تخصصی پیچیده، چندان هم به نفع کودکتان نخواهد 
بود. تمرینات خسته کننده و طاقت فرســا، می تواند به آسیب و صدمات 
جسمی و روحی منجر شود. برای کودکان 6 تا 11 ساله ورزش های پایه 
مانند شنا، ژیمناســتیک و ورزش های رزمی و آمادگی دفاعی و فوتبال 
مناسب تر از ســایر فعالیت هاســت. البته بهتر اســت به فرزندتان حق 
انتخاب بدهید تا ورزش مورد عاقه اش را خودش انتخاب کند، مهم این 
است که طبق توصیه های پزشــکان، کودکان بزرگ تر از 2 سال، روزانه 
یک ساعت را به فعالیت فیزیکی اختصاص بدهند. زمانی که ورزش برای 
کودکان به یک تفریح تبدیل شود و آن ها بتوانند در جمع های دوستانه، 
لذت رقابت و ســرگرمی را تجربه کنند، موفق خواهید شــد تماشــای 
تلویزیون یا بازی با رایانه را در خانه محدود کنید و ســامتی را به آن ها 

هدیه بدهید. 

ترغیب کودکان به ورزش با یک ترفند ساده 
کودکانی که ســن آن ها از هشت سال باالتر است، بیشــتر به بازی های 
گروهی عاقه مند هســتند. از ایــن فرصت می توانید اســتفاده کنید و 
برای نهادینه کردن فرهنگ ورزش و تحرک هرچه بیشــتر، مســابقات 
خانوادگی راه بیندازید. بر سر این که چه مســابقه ای، کجا و چگونه  هم 
چانه نزنید. مسابقه، مسابقه است دیگر؛ مهم این است که یک روز تعطیل 
بتوانید با هر ترفندی که شده، این بچه های بازیگوش را از پای تلویزیون 
و کامپیوتر بلند کنید و شــادی و تحرک را به آن ها هدیــه دهید. برای 
مثال می توانید مســابقه دو یا طناب زدن برگزار کنیــد. انجام فعالیتی 
مانند طناب کشی یا طناب زدن از ورزش هایی است که در آن ها حرکات 
تعادلی و پرش انجام می شود و به همین دلیل، عاوه بر این که بر سامت 
جسم اثر مثبت می گذارد، باعث هوشیاری ذهن نیز می شود و می توانیم 
امیدوار باشــیم که قرار دادن ورزش های تعادلی ماننــد لِی لِی، پرش و 
طناب زنی در برنامه روزانه زندگی کودک، بر روند یادگیری و مهارت های 
درسی و درک بیشــتر مطالب، اثر می گذارد. برای تشویق کردن بیشتر 
فرزندتان بــه ورزش، می توانید با گروهی از بســتگان یا دوســتان قرار 
بگذارید و یک آخر هفته را به برگزاری مسابقات فامیلی اختصاص دهید. 
بهتر است جایزه ای را هم تعیین کنید تا مسابقه جالب تر شود، برای این 
کار صندوقی را به حمایت از ورزشــکاران کوچولــو اختصاص دهید و از 
خانواده ها بخواهید در صورت دلخواه، مبلغی را برای خریدن جایزه اهدا 

کنند. 
مهار دردها با تمرینات ساده 

وجود دردهای ریز و درشــتی که با گذر زمان و افزایش سن به سراغمان 
می آیند و مهمان ناخوانــده مفاصل و ماهیچه ها می شــوند را نمی توان 
انکار کرد و باید راهــی برای از بین بردن این مشــکل ها پیدا کرد. بدون 
شــک ورزش یکی از بهترین راه ها خواهد بود. آن هم تمریناتی از جنس 
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مهم نیست که 
چند ساعت در روز 

ورزش می کنید، 
اگر می خواهید 

بیماری به 
سراغتان نیاید، 

معطل نکنید، 
10 دقیقه هم که 
شده ورزش کنید، 

حتی زمانی که 
پشت میز کارتان 

نشسته اید از 
این توصیه های 
ورزشی استفاده 

کنید

کششی یا همان ورزش های انعطاف پذیر که انجام دادنشان باعث کاهش 
درد و افزایش انعطاف پذیری بدن می شود. فراموش نکنید که کم تحرکی 
باعث کاهش توانایی بدن و ایجاد درد و خســتگی می شــود. تمرینات 
کششــی را به آرامی انجام دهید و به طور متوسط هر حرکت را 20 ثانیه 
انجام دهید. یک تمرین ســاده برای کشش و تقویت عضات پشت ساق 
و پیشگیری از دردهای کمر یا پاشنه پا این است که روبه روی یک دیوار 
ایستاده و کف دســت هایتان را به طوری که در امتداد شانه ها باشد روی 
دیوار قرار دهیــد. یکی از پاها را کمــی عقب تر از پای دیگــر بگذارید و 
زانویتان را خم کنید، به طوری که کشــش الزم را در عضات پشت ساق 

احساس کنید این تمرین را چهار بار و هر مرتبه 20 ثانیه انجام دهید.
یک ایده دیگر بــرای حفظ تعادل، تمرکز و همچنین پیشــگیری از درد 
شانه ها و ستون فقرات و تقویت سیستم ایمنی این است که چشم هایتان 
را ببندید و به مدت 10 ثانیه روی یک پایه بایستید. این تمرین را روزی 

پنج بار انجام دهید.
تقویت ماهیچه ها هنگام گشت و گذار آنالین

وقتی صحبت از فعالیت فیزیکی به میان می آید، بهانه های ریز و درشت 
را پشت ســر هم ردیف می کنیم تا از یک قدم زدن ســاده 15 دقیقه ای 
هم فرار کنیــم. نمی خواهید قبــول کنید که این همه ســردرد، تمرکز 
نداشتن، فراموشــی و کمردرد، نتیجه 12 ساعت پشــت میزنشینی یا 
چشم بر نداشتن از صفحه تلویزیون اســت. مهم نیست که چند ساعت 
در روز ورزش می کنید، اگر می خواهید بیماری به سراغتان نیاید، معطل 
نکنید، 10 دقیقه هم که شــده ورزش کنید، حتی زمانی که پشــت میز 

کارتان نشسته اید از این توصیه های ورزشی استفاده کنید.
برای این که ماهیچه ها تقویت شــوند و اســتخوان های قوی تری داشته 
باشــید، کافی اســت از هر فرصتی برای انجام تمرین های مفید ورزشی 
استفاده کنید. گاهی اوقات شصت ثانیه یا شاید هم بیشتر طول می کشد 
تا بتوانید مطلبی را در ســایت اینترنتی ببینید یا عکــس مورد نظرتان 
دانلود شود، پیشنهاد می کنیم در این فاصله یکی از پاها را از روی زمین 
بلند کنید به طوری که زانو زاویه 90 درجه داشــته باشد، حاال عضات 
پشت ساق پا را منقبض و منبســط کنید؛ این حرکت به تقویت عضات 
پا کمک می کند. یک حرکت دیگر هم این که یکی از پاها را مستقیم نگه 
دارید و عضات زانو را به مدت 15 ثانیه منقبض و منبسط کنید، همین 

تمرین را با پای دیگــر انجام دهید. این حرکت باعث می شــود تا زانوها 
مقاوم ترشوند و کمتر آسیب ببینند.

رفع خستگی  با یک روش ساده
ورزش های کششی، بهترین تمرین برای از بین بردن خستگی، استرس 
و تقویت ماهیچه هاســت. همان طور که روی صندلی تان نشســته اید، 
دست راست را به طرف ســقف اتاق باال ببرید و تا آن جایی که می توانید 
بکشید. حاال نوبت به دست چپ می رسد، این تمرین را به مدت 10 ثانیه 
انجام دهید. ســپس دست چپ را روی دســته صندلی قرار دهید و آرام 
بدن را به سمت چپ برگردانید، حاال دست راست را هم روی دست چپ 
قرار دهید و تا آن جا که می توانید دســت ها را به طرف چپ بکشید. این 
حرکت را با طرف راســت بدن هم انجام دهید. یک حرکت دیگر برای از 
بین بردن استرس و خستگی، تمرین کشش مچ است. همان طور که در 
مقابل تلویزیون یا پشت میز کارتان نشسته اید، کف هر 2 دست را مقابل 
صورتتان بگیرید، به طوری که بازوها از یکدیگر فاصله داشــته باشــند، 
حاال دست راست را روی کف دست چپ بگذارید و آن را به طرف صورت 
خم کنید. انگشــتان دست راســت را آن قدر به طرف صورت بکشید که 
کشش را در ناحیه مچ و ساعد احساس کنید. 15 ثانیه در همین وضعیت 
باقی بمانید و این حرکت را با دســت چپ نیز انجام بدهید. اگر ســاعات 
زیادی را پشت کامپیوتر می نشینید، چهار بار در روز این تمرین را انجام 
بدهید. عضله شکم را منقبض کنید. دست ها را در یکدیگر گره بزنید و به 
طرف جلو بکشــید، حاال کمرتان را به طرف جلو گرد کنید بدون این که 
گردن را تکان دهیــد به طرف جلو خیره شــوید،پنج ثانیه مکث کنید و 

دوباره به حالت اول باز گردید.
فراموش نکنید هنگام کار با رایانه همیشــه به گونه ای 

بنشینید که مچ و ساعد در یک راســتا قرار گرفته 
باشــند و برای این که به ســندرم تونل کارپال و 
مچ درد مبتا نشــوید، تا آن جایی که امکان دارد 
آن ها را بدون حرکت نگه دارید. صفحه نمایش 
رایانه را هم طوری تنظیم کنید که گردنتان خم 
نشــود، آرنج نیز باید به گونه ای قــرار بگیرد که 
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نکته

روش های رژیمی برای مهار چاقی پشت میزنشینی

در  بگیرید؟  فاکتور  آن  از  نمی توانید  و  است  از شغلتان  نشستن بخشی 
اغلب ساعات روز پشت میز هستید و یادتان نمی آید که آخرین بار چه 
برایتان  کردن  ورزش  فکر  کردید؟  پیاده روی  نیم ساعت  که  بوده  زمانی 
خنده دار است یا وقتش را ندارید؟ از وقتی پشت میزنشین شده اید هر 
سال، موقع خرید لباس متوجه می شوید که لباس هایتان یک سایز بزرگتر 

شده است؟

دور نوشیدنی های شیرین شده را خط بکشید
اگر از همــه مهمان هایی که به دفتــر کارتان می آیند با شــربت، هات 
چاکلت، نســکافه های معمولی و... پذیرایی می کنیــد و خودتان هم پا 
به پای مهمان ها، از این نوشــیدنی ها اســتفاده می کنیــد، باید انتظار 
اضافه وزن را هم داشــته باشــید. اگر می خواهید دوباره به وزن مناسب 
برســید، همه این نوشــیدنی ها را از روی میز یا دفتر کارتان جمع کنید 
و دم نوش های گیاهی را جایگزینشــان کنید. چای ســبز یا چای سیاه 
همراه با دارچین یا زنجبیل یکی از بهترین انتخاب هاست چون خاصیت 
چربی سوزی نیز دارد و ســوخت و ســاز پایه بدنتان را افزایش می دهد. 
یادتان باشد نوشیدنی های کافئین دار از جمله نوشابه، قهوه، نسکافه و... 
نه تنها کالری دریافتی روزانه شــما را افزایش می دهنــد، بلکه به قلب و 
سیستم گوارشتان نیز آســیب می زنند. در ضمن مصرف نوشیدنی های 
شــیرین، با افزایش شــدید و ناگهانی قند خون و به دنبال آنن ترشــح 
انسولین، میل به خوردن قندها را در شما بیشتر کرده و باعث می شود در 

طول روز دنبال »یک چیز« شیرین باشید. 

ایستاده کار کنید
درست است که نمی توانید همه کارتان را ایســتاده انجام دهید، اما بهتر است از یکی، 
دوساعت نشســتن در طی روز صرف نظر کنید. ایســتادنـ  حتی اگر حرکت خاصی 
انجام ندهیدـ  مصرف انرژی را در بدن باال می برد و باعث می شــود کالری بیشــتری 
بسوزانید. همچنین ایستادن به عضاتتان شــکل می دهد و به بهبود جریان خون در 

بدنتان نیز کمک می کند. 

میان وعده خانگی بخورید 

دســتگاه های خرید خوراکــی و قفســه های رنگارنگ فروشــگاه ها یکــی از بدترین 
دشــمن هایی اســت که آدم های مبتا به چاقی و اضافه وزن دارند. اغلب اسنک هایی 
که به صورت آماده به فروش می رســند، سدیم یا نمک زیاد و شــکر فراوان دارند، مملو 
از انواع طعم دهنده های مصنوعی و رنگ هســتند و فقط در کوتاه مدت گرسنگی شما را 
رفع می کند، اما هیچ خاصیت تغذیه ای خاصی ندارند. البته الزم نیست میان وعده هایی 
که بین روز می خورید را به طور کامل حذف کنید، بلکه کافی اســت این اســنک ها را 

با میان وعده های طبیعی مثل میوه های خشــک، 
تکه های بیســکوئیت جو، دانه های روغنی 

و آجیل و حتی دانه سویا جایگزین 
کنید. این نکته درگوشی را هم به 
خاطر داشــته باشید که حتی این 
میان وعده های سالم و طبیعی، در 
کنار همه خواصشــان، پرکالریند، 
پس موقع خوردنشان، حواستان 
به مقــدار مصــرف هم باشــد 
وگرنه حتــی با مصــرف همین 
میان وعده هــا هم ممکن اســت 

چاق شوید. 

1

2

4

نشستن های طوالنی مدت در کنار همه مشکالت جسمی که می تواند برای 
شما ایجاد کند )از جمله بیماری های قلبی و عروقی، سندروم متابولیک و...(، 
یک عارضه مهم و پرخطر اما کم سر و صدا هم دارد و آن هم چاقی است، که 
به مرور ایجاد می شود اما تا به خودتان بیایید 20 کیلو به وزنتان اضافه شده 
است. آیا راهی برای پیشگیری از آن وجود دارد یا شاید بهتر باشد بپرسیم 

که چطور می شود با چاقی ناشی از پشت میزنشینی مبارزه کرد؟

مستانه تابش
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 چاره کار
  درست

  ورزش کردن
 است

دکتر زهرا علیزاده، متخصص 
پزشکی ورزشی و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی

امــروزه ورزش های زیادی بــه افراد 
دچار چاقی شکمی پیشنهاد می شود 
که هر کــدام می توانند بســته به نوع 
ورزش، تغییراتی را در ســایز و اندازه 
شــکم ایجاد کنند، امــا در کنار نوع 
ورزش، عامل دیگــری هم وجود دارد 
که می تواند موفقیت شــما را در این 
زمینــه تضمین کنــد و آن هم انجام 
درست ورزش های شــکمی است. به 
بیان دیگر ممکن اســت از نظر تئوری 
یــک ورزش خاص، به کاهش ســایز 
دور شکم شــما کمک کند، اما اگر به 
درستی انجام نشود، بی تاثیر است. در 
این راستا، یکی از ورزش های محبوب 
برای رفع چاقی شــکم، انجــام دراز و 
نشست است که متاسفانه در خیلی از 
موارد به درســتی انجام نمی شود و در 
این حالت نه تنها شکم فرد به اصطاح 
آب نمی شــود، بلکه گردن نیز آسیب 

می بیند. 
اشــتباه دوم افرادی کــه می خواهند 
چاقی شکمی شــان را از بیــن ببرند، 
این اســت که فقــط و فقط ســراغ 
ورزش های خاص شــکمی می روند، 
در حالیکــه اولین هدف باید شــروع 
ورزش های هــوازی مانند پیاده روی، 
دویدن، دوچرخه ســواری و... باشد تا 
سوخت وساز پایه یا همان متابولیسم 
بدن افزایش پیدا کــرده و چربی های 
ناحیه شــکمی شــروع به آب شدن 

 .کنند

وقتی مشــغول کار هســتید، شــاید تمرکز کافی روی 
چیزی که می خورید نداشــته باشــید، به همین خاطر 
ممکن اســت یکدفعه به خودتان بیایید و ببینید برای 
خواندن یک پرونده شــش عــدد شــکات خوردید، 
بدون اینکه اصًا متوجه شــده باشــید. بهترین راه حل 
این اســت که انواع شکات ها، قند، شــیرینی ها و... را 
از دفتر کارتان بیرون ببرید یــا حداقل آنها را از جلوی 

دید خارج کنید. مغز شــما به نحوی برنامه ریزی شــده 
که اگــر این خوراکی هــا کامًا جلوی دید یا دســترس 
نباشــند، کمتر هوس می کنید و سراغشــان می روید. 
اگر هم عصرها احســاس می  کنید که فشــار کار روزانه 
خســته تان کرده و به کمی قند برای انرژی گرفتن نیاز 
دارید، یک عدد سیب و یک قاشــق کره بادام زمینی را 

امتحان کنید. 

قندان و شکالت خوری را از محل کارتان دور کنید

 یک چهارم غذای روزانه تان را حذف کنید 
این یک قانون قدیمی ژاپنی اســت که به شــما کمک می کند 
تا طی چند ماه بــه وزن ســابقتان برگردید و از شــر چاقی و 
اضافه وزن و شــکم گرد و قلنبه تان خاص شوید. برای رعایت 
این قانون کافی اســت، فقط یک چهارم از هــر غذایی را که در 
بشقابتان می کشید، کنار بگذارید. بعد از یک هفته خواهید دید 

که کاهش وزنتان شروع می شود.

بیشتر بخوابید!
شــاید برایتان عجیــب و باورنکردنی باشــد، امــا محققان 
آمریکایی می گویند شــصت دقیقه خواب بیشــتر در طول 
شب می تواند به شــما کمک کند تا دریافت کالری روزانه تان 
را کاهش داده و به مرور وزن کــم کنید. نتیجه تحقیقات این 
پژوهشگران در دانشــگاه میشیگان نشــان داده، آنهایی که 
کمتر از هر ساعت در طی شــب می خوابند، در طی روز بعد 
بیشتر هوس غذاهای شیرین به سرشان می زند و به طور کلی 

اشتهایشان هم نسبت به دیگران بیشتر است. 

5
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گزارش

بودن هوش هیجانی مستلزم برخورداری از پنج مهارت 
کلیدی شــامل خودگردانــی، همدلــی، خودآگاهی، 
خودانگیزشــی و مهارت های اجتماعی است و می توان 
با افزایش این هوش در کودکان، موفقیت هایشان را در 

زمینه های مختلف در آینده تضمین کرد.
احساسات کودکان را خفه نکنید 

آتنا جهانگیری روان  شــناس، یکی از روش های تقویت 
هوش هیجانی در کودک را آموزش شــیوه های صحیح 
ابراز احساســات به کودکان می دانــد و می گوید: ما نه 
تنها باید به عنــوان والدین احساســات فرزندمان را به 
رسمیت بشناســیم و نشــان دهیم که این هیجانات و 
عواطف برایمان بی ارزش و بی اهمیت نیست، بلکه باید 
شیوه های درست بیان آنها را نیز به کودکمان بیاموزیم 
تا با مواجه شــدن با احساســاتی نظیر خشم یا ترس یا 

شادی، احساس سردرگمی نکند. 
او اشــاره می کند که معموالً به پدرهــا و مادرها توصیه 
می شــود که اگر می خواهند فرزندشان هوش هیجانی 
باالیی داشــته باشــد باید کودکان را تشــویق کنند تا 
احساســات و هیجانات خود را با آنها در میان گذاشته 
و برای بیان این احساسات مورد تشــویق قرار بگیرند. 
همچنین توصیه می شــود که والدیــن از همان دوران 
کودکی به کودکان یاد بدهند که مســئولیت هیجانات 
خود چه منفی و چه مثبت را بپذیرند و مســئولیت این 
احساسات و پیامدهای آن را به گردن دیگران نیندازند. 

این روان شناس یکی دیگر از مهارت های الزم برای افزایش 
هوش هیجانی در کودکان را در این نکته دانســت که به 
آنها یاد بدهیم که قرار نیست همیشــه مسئول برطرف 
کردن نیازهای دیگران باشــند. همچنین به عنوان پدر یا 
مادر شما موظف هســتید که به احساساتی که کودکتان 
ابراز می کند با دقت گوش دهیــد و حتی به او بگویید که 
شما هم در زمانی چنین احساساتی را تجربه کرده اید. به 
این ترتیب کودک تصور نمی کند که با احساسات خود در 
این دنیا تنهاست. متاسفانه جماتی نظیر »مرد که گریه 
نمی کند« یا »این که اصًا ترس ندارد«، احساسات فرزند 
خود را بی اعتبار می کنند در حالیکه شــیوه درست توجه 
نشان داده و اعتبار بخشیدن به احساسی است که کودک 
آن را تجربه می کنــد. همچنین باید بــه آنها روش های 
مناسب برای ابراز این احساسات را یاد داد تا بداند که اگر 

خشمگین است، قرار نیست داد بزند یا گاز بگیرد! 
توصیه دکتر جهانگیری به والدین این اســت که هرچه 
قدر بیشــتر به هیجانات خود واقف بوده و نسبت به این 
مســاله صادق باشــند، راحت تر می توانند کودکانی با 

.هوش هیجانی باال تربیت کنند

یا  هوشی  بهره  که  می کنند  فکر  هنوز  خیلی ها 
بدون  و  است  افراد  موفقیت  عامل  تنها  آی کیو 
ظاهرا  اما  داشت.  درخشانی  آینده  نمی توان  آن 
مسئله پیچیده تر از آن است. امروزه ثابت شده 
که برای داشتن آینده ای موفق باید هوش هیجانی 
را جدی بگیریم. و چه بسا جدی گرفتن آن مهم تر 
پرویز  دکتر  از  است.  کیو  آی  میزان  دانستن  از 
رزاقی، روان شناس و عضو هئیت علمی دانشگاه 
و آتنا جهانگیری، روان شناس پرسیدیم که هوش 
به  ما  موفقیت  در  نقشی  و چه  هیجانی چیست 

خصوص در تربیت کودکان دارد. 
هوش هیجانی و سر و سامان دادن به هیجانات زندگی 
دکتر پرویز رزاقی، روان شــناس و عضــو هئیت علمی 
دانشــگاه معتقد اســت هوش هیجانی به افراد کمک 
می کند تا اطاعات هیجانی و عاطفی شــان را به نوعی 
پردازش کنند. در این فرایند هر فرد، به ارزیابی نســبتاً 
صحیحی از هیجانات و عواطفی که خود و دیگران تجربه 
می کنند می رسد و به درســتی می تواند این هیجانات را 
بیان کند یا بروز دهد. در واقع کار هوش هیجانی این است 
که به فرد کمک می کند تا عواطف خــود را به گونه ای با 

شرایط سازگار کند تا به بهبود روند زندگیش منجر شود.
دکتر رزاقی می گوید، هوش هیجانی چهار حوزه اصلی 
در زندگی هر فــرد دارد؛ در اولین حــوزه ما با آگاهی 

از عواطف و هیجان طرف هســتیم تا خود فرد بتواند 
هیجاناتش را بشناســد. در حوزه دوم او می تواند این 
هیجانــات را مدیریت کند . حوزه ســوم نیز شــامل 
برانگیختگــی خود و حــوزه چهارم هــوش هیجانی 
مربوط به روش هایی اســت که فرد برای تنظیم روابط 

خود با دیگران دارد. 
آی کیو تعیین کننده موفقیت نیست 

آی کیو یا بهره هوشــی هر فرد که معمــوالً با یک عدد 
مشخص می شود، نشان می دهد که آن فرد فارغ از سن 
و سال چگونه می تواند استدالل یا برنامه ریزی کند، به 
حل مسئله بپردازد، توانایی تفکر انتزاعی داشته باشد و 
به یادگیری بپردازد. اما آیا این عدد و همه آن چیز هایی 
که نشان می دهد تضمین کننده موفقیت یک فرد است؟ 
پاســخ منفی اســت. به گفته دکتر رزاقی آی کیو تنها 
می تواند نقطه شروع موفقیت های یک فرد باشد. یعنی 
اگر کودکی آی کیو باالیی داشته باشد تا حدی می توانیم 
انتظار موفقیت او را داشته باشیم و درواقع بهره هوشی 
نمی تواند به طور صددرصد موفقیت او را در بزرگسالی 
تامین کند. همچنین به گفته روان شناسان تست هایی 
که برای تعیین آی کیو کودکان گرفته می شــود و این 
روزها خیلی هم باب شده اســت، تنها پتانسیل ذهنی 
یک کودک را مشــخص می کند اما نشان نمی دهد که 
آیا این کودک در آینــده می تواند یک هنرمند بزرگ یا 
یک مدیر تجاری موفق باشد یا خیر. این درحالی است 
که دنیل گلمن، روان شناس مشهور در دهه 80 با ارائه 
مدلی تحت عنوان »مدل مختلط« نشــان داد که باال 

هوش هیجانی را جدی بگیرید
ترانه رجبیان
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شهناز احسانبخش استان مرکزی اراک                                       ۰۹۱۸۹۶۳۱۴۸۰
حميد رضا مرشدين استان قم                                                             ۰۹۲۱۷۵۸۵۴۹۷
مهران محمدی- چهارمحال وبختياری  شهرکرد                  ۰۹۱۳۸۸۳۱۰۷۳
مهدی بيانی استان گيالن                                                                      ۰۹۱۱۹۳۵۵۷۲۳
حسن احمدی ،ساوه                                                                                   ۰۹۳۶۶۰۹۱۷۵۲
سکينه ديلجانی- فومن                                                                             ۰۹۳۸۹۶۷۲۸۸۷
مهديه پورميرزارضايی تبريز                                                                 ۰۹۱۴۱۰۶۴۹۵۵
طاهره صحرايی ،  بيرجند                                                                        ۰۹۱۰۵۰۹۰۲۴۰
ياسر ملک حسينی از استان ايالم                                                       ۰۹۱۸۸۴۱۶۵۷۷
مجيد جهانشاهی -  کرمانشاه                                                               ۰۹۳۶۷۲۲۰۵۶۱
مهدی اربابی،استان گلستان                                                                 ۰۹۱۱۷۷۰۷۰۶۲
مهنازشهياد - فارس                                                                                   ۰۹۱۷۷۰۱۷۴۰۵
کريم محمدحسيني استان قزوين                                                    ۰۹۱۹۲۸۴۷۴۳۹
رضا عرب عامری . تهران                                                                           ۰۹۱۹۲۱۹۱۲۹۱
روح اهلل دستورانی خراسان رضوی                                                    ۰۹۳۸۱۵۸۰۵۹۷
حبيب نظری خوشکار از استان زنجان                                            ۰۹۱۹۲۴۱۹۸۴۱
ناصر محمدی تبريز                                                                                     ۰۹۳۵۲۳۹۶۳۱۱
سيدمحمدفقهی امداد اصفهان                                                            ۰۹۱۳۲۰۴۶۱۸۰
حميدنوری خراسان شمالی                                                                  ۰۹۱۵۵۸۴۸۵۳۱
مريم ثابت.استان البرز                                                                                ۰۹۱۲۵۶۳۸۵۴۰
اسالم کاوسی از استان کرمانشاه                                                         ۰۹۱۸۸۳۲۷۲۵۳
سهيل متکی گلستان-بندرگز                                                              ۰۹۱۱۳۷۳۳۴۵۳
۰۹۳۳۹۲۶۰۹۹۱                                                              مژده حسينی نژاد,   کرمان 
حسن تشکريان جهرمی هرمزگان بندرعباس                            ۰۹۱۷۷۶۱۰۲۲۱
نيره عبدايمانی - استان اردبيل                                                           ۰۹۱۴۱۵۹۸۸۱۳
سيامک شش بلوکی از بوشهر                                                               ۰۹۱۷۱۷۲۱۸۵۶
عسکرفرجی نيری.استان اردبيل                                                        ۰۹۱۴۴۵۲۳۱۵۴
محسن محتشميان از  کاشان                                                               ۰۹۱۳۰۲۳۸۹۱۱
طاهره اسدی کرم از کرمان                                                                     ۰۹۱۳۹۴۳۷۵۲۲
۰۹۱۷۱۷۶۶۱۸۰                              اسما شريفی- استان بوشهر 
۰۹۱۱۱۴۸۰۰۵۲                           رضا سليمی استان گيالن صومعه سرا 
۰۹۱۸۳۴۳۰۱۹۲                                             شکراله جايدری  استان ايالم 
سارا سادات سيدي تهران                                                                        ۰۹۱۲۵۱۹۶۸۹۲
۰۹۱۶۳۶۰۲۷۳۷                              مژگان حجاريان از  خرم آباد 
فرحناز افشاريان خراسان جنوبی نهبندان                                   ۰۹۱۵۳۶۳۲۵۶۵
۰۹۳۷۵۹۶۰۷۸۸                                                              سيدياسرراستگو.استان البرز 
سيدوحيديوسف نژاداستان کهگيلويه وبويراحمدياسوج    ۰۹۱۷۶۲۶۶۰۰۳
محمد حسين بهشتی از تهران                                                             ۰۹۱۹۴۷۲۳۶۹۰
۰۹۱۳۲۱۰۸۳۱۳                                                             مرضيه رجايی اصفهان 
۰۹۱۴۱۲۴۳۸۶۳                            هشترود   مليحه مهدوی- 
۰۹۱۵۶۶۷۲۲۴۰                             درميان  خراسان جنوبیـ  الهام زارعـ 

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  11 
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
هریور

م تا 15ش
زمان ارسال پيا

01
حضرتامامصادقعلیهالسالمدرچهسالیبهشهادترسیدند؟

الف( سال ۱۴۰ ه.ق                                                                    ب( سال ۱۵۰ ه.ق                                               ج( سال ۱۴۸ ه.ق                                                     د( سال ۱۴۶ ه.ق

02
ازنظرآيتاهللجوادیآملیمقّوماصیلهويتانسانیچیست؟

الف( کرامت                                                                                      ب( عزت                                                                    ج( علم                                                                            د ( ادب

03
روزبايکوترژيمصهیونیستیچهروزیاست؟

الف( بيستم تير                                                                         ب( نوزدهم تير                                                        ج( بيستم مرداد                                                           د( نوزده مرداد

04
کتاب»طعمآسمان«نوشتهکیست؟

 الف( غسان کنفانی                                                             ب( جالل توکلی                                                       ج( ابتسام برکات                                                         د( فاطمه باغستانی

05
چهاحساسیدرکودکان،شیوهدفاعیمحسوبمیشود؟

الف( تنهايی                                                                          ب( گناه                                                                            ج( وابستگی                                                                       د( شرم

06
.........................ازتنشهایبیحاصلاجتماعیمیکاهد؟

الف( مدارا                                                                           ب( تربيت                                                                         ج( حقوق شهروندی                                                      د( قانون
 

07
کشتیرحمتتاکنونواردچندبندرشدهاست؟

الف( ۴۵۰                                                                          ب( ۵۵۱                                                                            ج( ۴۵۱                                                                                 د( ۴۵۲

08
»تفسیرتسنیم«نوشتهکیست؟

الف( آيت اهلل سبحانی                                    ب( آيت اهلل مکارم شيرازی                                           ج( عالمه طباطبايی                                                      د( آيت اهلل جوادی آملی

09
نويسنده»تفسیرنور«کیست؟

الف( حجت االسالم و المسلمين قرائتی                         ب( عالمه طباطبايی                          ج( آيت اهلل جوادی آملی                                           د( دکتر شريعتی

10
روزکرامتانسانیچهروزیاست؟

 الف( ده مرداد                                                                              ب( چهارده مرداد                                    ج( بيست مرداد                                                            د( چهارده تير
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