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کلمه نخست

میراث عاشورایی
حدود هزار سال از واقعه عاشورا می گذرد و این داغ هیچ گاه سرد نشده و نخواهد شد. شیعه در طول 
قرن ها بعد از این حادثه عظیم، به جان و دل از این میراث گرانبها حراست کرده است؟ عاشورا میراث 
شیعه است و چه گران قدر میراثی است. دین پیامبر که با بعثت محمد مصطفیـ  صلی اهلل علیه و آله 
و سلّمـ  بر مردمان جهان عرضه شد، با فاصله شصت سال از هجرت نبی مکرم، با دنیاطلبی حاکمانی 
که خالفت را به بازی قبیله گرایی و سهم خواهی جاهلی تنزل داده بودند دچار انحرافاتی ویران کننده 
گردید، چنان که یزیدـ  که بر منبر رسول خدا نشستـ  مشابهتی با آن انسان کامل و خاتم پیامبران 
الهی نداشت. صحابه نزدیک رســول خدا از دنیا رفته بودند و فرزندان آن ها در زندگی مرفه حاصل 
از غنایم سرزمین های فتح شده به دست مسلمین به اشــرافی گری و انباشت ثروت مشغول بودند. 
دینی که جوهر آن مجاهدت برای نیکبختی و اســاس آن تقوی و تسلیم نشدن به غیر خدا بود، در 
روش و منش حاکمان مسلمان به آیینی دیگر تبدیل شــده بود. آشنایی حاکمان مسلمان با طرز 
زندگی شاهان ایران و روم باعث شد آنان نیز کاخ نشین شوند. مســابقه مال اندوزی چنان در جان 
حاکمان ریشه دوانده بود که در صفحات تاریخ، سیاهه اعجاب برانگیز دارایی والیان و فرزندان بزرگان 

مسلمانان هنوز مایه تأسف است. 
در دیگر سو بنی امیه که می دانســت ارزش های واقعی دین با رفتار ایشــان متفاوت است، تالش 
می کرد با تغییر باورهای مردم و تغییر در شــیوه زندگی آنان راه را بر بازگشت این ارزش ها ببندد. 
جعل حدیث در فضیلت برخی از صحابه که زندگی متفاوتی بعــد از رحلت پیامبر در پیش گرفته 
بودند، ترویج ارزش های قبیله ای و عشیره ای، دور کردن اهل بیت پیامبر از مسند خالفت و تالش 
برای منزوی کردن آنان در دوره معاویه، سیاست این خلیفه ســّیاس و قدرت طلب بود. اما بعد از او 
یزید از چنان دوراندیشــی و کاردانی برخوردار نبود تا با ادامه این روش خالفت خود را اســتحکام 
بخشد. او که خود حاصل تربیتی اشرافی بود و از زیرکی پدرش بی بهره، در سه سال نخست خالفت 
با حمله به مکه و مدینه و به شهادت رساندن نوه رسول خدا)ص( پایه حکومتش را لرزان کرد و بنی 

امیه را به سراشیبی هالکت انداخت. 
اکنون حسین علیه السالم می بیند دین رسول خدا)ص( که با مجاهدت ایشان، تحمل سختی های 
بسیار و بر پایه جهاد و اصالت حیات اخروی در جان مردمان نشسته بود به بازیچه حاکمان بی مقدار 
اموی تبدیل شده اســت. حاال نوه پیامبر می بایســت برای زنده کردن این دین دست به کاری زند. 
دعوت کوفیان زمینه را آماده کرد تا امام برای تشکیل حکومت واقعی اسالمی اقدام کند. یزید دستور 

قتل امام را در مکه صادر کرده بود؛ مکه جای ماندن نبود و راه کوفه امام را به خود فرا می خواند. 
امام یا موفق می شد در کوفه حکومت تشکیل دهد و ارزش های واقعی دین را رواج دهد یا به شهادت 
می رسید و با شهادت خود شیوه غلط حاکمان اموی و انحراف جامعه را فریاد می زد؛ در هر صورت 

حرکت امام منجر به احیاء دین اسالم می شد. اکنون ما میراث دار این نگاه هستیم. 
سردبیر



راهبرد

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقاب اســامی، به مناســبت فرارسیدن موسم 
حج ابراهیمی، پیام مهمی خطاب به برادران و خواهران مســلمان در سراسر جهان 
صادر نمودند. این پیام، امســال در حالی منتشر می شود که با کارشکنی های حّکام 

سعودی، زائران ایرانی در مراسم حج بیت اهلل الحرام حضور ندارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام امســال خود تأکید نمودند: »جهان اسام، اعم از 
دولت ها و مّلت های مسلمان باید حاکمان ســعودی را بشناسند و واقعیت هّتاک و 
بی ایمان، وابسته و ماّدی آنان را به درســتی درک کنند؛ باید به خاطر جنایاتی که 
در گســتره جهان اســام به بار آورده اند، گریبان آن ها را رها نکنند؛ باید به خاطر 
رفتار ظالمانه آنان با ضیوف الّرحمان، فکری اساسی برای مدیریّت حرمین شریفین 
و مســئله  حج بکنند. کوتاهی در این وظیفه، آینده اّمت اســامی را با مشکات 

 ».بزرگ تری مواجه خواهد ساخت

ابعاد حقوقی و سیاسی فاجعه منا
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 برای دنیای اسالم، بال این است، مصیبت این است؛ حّساس نبودن در راهبرد
مقابل یک حادثه به این عظمت در خانه خدا کــه در جوار بیت الهی، 
کسانی با پررویی و با وقاحت تمام، یک حادثه سنگیِن ننگین را از سر 

بگذرانند، بدون این که از دنیای اسالم حّتی عذرخواهی هم بکنند.

دولت ها دچار 
رودربایستی 
سیاسی اند، 
دولتمردان 
کشورهای 

مختلف احیانًا 
اسیر پول و 

قدرت و روابط 
سیاسی و 

مانند این ها 
هستند، ]اّما[ 

دانشمندانشان 
چرا ساکت 

ماندند؟ 

این که ما گفتیم این ]حادثه [ فراموش نشود، صرفاً برای از دست دادن 
عزیزان نیست، حادثه مهم اســت؛ حادثه دارای ابعاد گوناگونی است؛ 
حادثه از لحاظ سیاســی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اخالقی و دینی، 
روشــنگر اســت. خب، برای ما مردم ایران و البد برای بازماندگان این 
شهدا در ســایر کشــورها، حادثه، حادثه غم انگیزی اســت؛ این ]غم [ 
طبیعی و قهری اســت. دل های ما پر از غم اســت، پر از اندوه اســت. 
گذشــِت زمان اهّمّیت این حادثه و غم این حادثه را از ســینه های ما و 
دل های ما نزدوده اســت. ما غمگینیم از این حادثه؛ عزیزانمان در منا 
و همچنین در مســجدالحرام در حال عبادت از دنیا رفتند، با لب تشنه 
از دنیا رفتند؛ در زیر آفتاب داغ و ســوزان، ســاعات آخر عمر خودشان 
را تحّمل کردند؛ این ها همه دردناک اســت؛ این ها چیزهایی است که 
دل های ما را به درد می آورد؛ نمی توانیــم این ها را فراموش کنیم؛ لکن 

ابعاد مسئله، وسیع تر از این هاست.
یک نگاه، نگاه شــما خانواده ها و بازماندگان اســت. من به شما عرض 
می کنم، که فقــدان عزیزانتان، چه آن هایی که پــدران خود یا مادران 
خود را از دســت داده اند، چه آن هایی که فرزندان خود را در این حادثه 
از دست داده اند، چه آن هایی که همسران خود را از دست داده اند، چه 
آن هایی که برادران و خواهران خود را از دست داده اند، قهراً برای شما 
حادثه سنگین و  بســیار دشواری اســت؛ بنده پیش خودم که مقایسه 
می کنم، عظمت و ســنگینی غم شــما را درک می کنــم. می فهمم که 
چقدر برای دل ها سنگین است؛ حاجی را فرســتاده اند به مّکه، با امید، 
با شادی، با خرســندی که این توفیق را به دســت آورده؛ منتظرند که 
برگردد، برگشــتن او با شادی همراه است، با خوشــحالی همراه است؛ 
]ولی [ بعد باخبر بشــوند که جنازه اش برخواهد گشت؛ این خیلی چیز 

سختی است، خیلی دشوار است. 

برای شماها ســخت است، برای همه ملّتـ  یعنی کســانی که واقعاً این 
حادثه را درک می کنند و لمس می کنندـ  این حادثه سخت است؛ ولی 
آن چیزی که می تواند دل های شــما را تســاّل بدهد، این است که این 
عزیزان شما اگرچه از دســت رفتند و فقدانشان برای شما سخت است، 
لکن در نعمت الهی ان شاءاهلل غوطه ورند. مرگ خوبی بود؛ کیفّیت مردن 
و رفتن انسان، سرنوشت انســان را معّین می کند؛ همه ما خواهیم رفت، 
پیر و جوان ندارد، مرد و زن ندارد، همــه می روند؛ منتها بعضی رفتن ها 
جوری است که انسان اگر با چشــم حقیقت نگاه کند، از آن گونه رفتن 
خرسند و خوشحال می شود؛ مثل شهدا که همه شهدا این جور هستند. 
این عزیزان شــما در حال عبادت و در حال ذکر از دنیا رفتند، در لباس 
احرام از دنیا رفتند، با دل های متوّجه به خــدای متعال و در حال انجام 
وظیفه از دنیا رفتند؛ این ها همه مایه ها و وسیله هایی برای مغفرت الهی 
و برای رحمت الهی و برای علّو درجات در پیش پروردگار اســت. عالوه 
بر این ها سختی تحّمل کردند؛ بعضی شــاید تا ساعت ها زنده بودند، زیر 

فشار بودند، چه در زیر آفتاب، چه در آن کانتینرهای گرم و داغ، با لبان 
تشنه؛ این ها همه چیزهایی اســت که رحمت الهی را جلب می کند. بله، 
شما داغدار هستید، مصیبت زده هستید؛ فرزندانتان، همسرانتان، پدر و 
مادرتان، برادران و خواهرانتان از دســتتان رفتند، این سخت است لکن 
به یاد بیاورید که آن ها االن در چه حالی هســتند. ما این جا گرفتاریم؛ 
ما در ابتالي دنیــوی، در بین دنیای آلــوده به انواع و اقســام عناصر و 
عوامل گمراه کننده و تباه کننده و پســت کنندة  انسان داریم با زحمت 
حرکت می کنیم و به راه خودمان پیش می رویم، ما ]هستیم که [ این جا 
گرفتاریم؛ به حال خودمان بیشــتر باید اشــک بریزیم و غمگین باشیم 
تا به حال آن کســانی که رفتند در رحمت الهی، و ان شاءاهلل در آغوش 
نعمت الهی و لطف الهی به ســر می برند. این مایه تساّلی شماست. بله، 
جوان شما رفت یا پدر و مادر شــما رفتند یا همسر عزیز شما رفت، این 
سخت است اّما او در جوار نعمت الهی است. ما هم خواهیم رفت، خدا به 
ما رحم کند؛ با این همه گرفتاری، با این همه مشــکالت. خدای متعال 
آن ها را از دنیای آلودگی ها، در بهترین جا و بهترین وضعیت نجات داد؛ 
در حال عبادت. بعضی در حال گناه می میرنــد، بعضی در حال زندگی 
معمولی روزمره می میرند، بعضی در حال ناشــکری می میرند؛ این جور 
مردن ها مردن هایی اســت که واقعاً برای صاحبانش مصیبت و عزاست؛ 
اّما بعضــی در حال ذکر الهی می میرنــد، در حال توّجه بــه خدا از دنیا 
می روند. این برای صاحبان این متوّفی  و از دست رفته، مایه تساّل و مایه 

راحت است. این یک بُعد مسئله است.

یک بُعد دیگر مســئله، مســئله  اّمت اســالم اســت. اّمت اسالمی در 
ابعاد وســیع خود نســبت به این حادثه داغدار شــد. خب شهدای ما، 
شهدای منا و شــهدای مســجدالحرام بر روی هم حدود ۴۷۰ یا مثاًل 
۴۸۰نفر بودند، ولی آنچه از آمارها به دســت می آید، مجموع شــهدا از 
کشــورهای مختلف، در حدود هفت  هزار نفرند! ایــن رقم خیلی رقم 
باالیی اســت. چرا در کشــورهای دیگر، دولت هــا، خانواده ها، ملّت ها 
عکس العمل نشــان ندادند نســبت به این حادثه؟ این چه بالی بزرگی 
اســت که جان اّمت اســالمی را فراگرفته؟ این، مصیبِت بزرگ است. 
دولت ها دچار رودربایستی سیاســی اند، دولتمردان کشورهای مختلف 
احیاناً اسیر پول و قدرت و روابط سیاســی و مانند این ها هستند، ]اّما[ 
دانشمندانشان چرا ساکت ماندند؟ علمایشان چرا حرف نزدند؟ فّعاالن 
سیاســی چرا صحبت نکردند؟ روشنفکرانشــان چرا مقاله ننوشــتند، 
اعتراض نکردنــد، حرف نزدند؟ البته در کشــورهای دیگــر، به تعداد 
شهدای ما شــهید نبود، اّما صد نفر، دویســت نفر در کشورهایی مثل 
مصر، مثل مالی، مثل نیجریه و دیگر کشــورها به شــهادت رســیدند. 
خب حاال رؤسای کشــورها دچار معادالت سیاسی و معادالت قدرتند، 
آن ها ]اعتراض[ نمی کنند، انسان از آن ها خیلی هم توّقعی ندارد با این 
وضعی که متأّسفانه دولت ها دارند، انســان نمی تواند خیلی هم انتظار 
داشته باشد؛ لکن آحاد برجســته جامعه چرا حرف نزدند، چرا سکوت 
کردند؟ برای دنیای اسالم، بال این اســت، مصیبت این است؛ حّساس 
نبودن در مقابل یک حادثه به این عظمت در خانه خدا که در جوار بیت 

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

خانواده های عزیز شــهیدان مظلوم ما در منا و مســجدالحرام خیلی خوش آمدید. ما هر ســال قبل از موسم حج یک دیدار 
عمومی ای شبیه این دیدار با دســت اندرکاران حج، بعضی از مدیران و بعضی از حّجاج محترم داشتیم؛ آن جلسات، جلسات 
شاد و شیرینی بود. جمعی از مردم ما، مؤمنین مخلص، پیر و جوان از همه جای کشــور عازم حج می شدند و انسان احساس 
افتخار می کرد؛ احساس شادی می کرد که این ها می روند در جمع مسلمانان دیگر کشورها و فریضه حج را به جا می آورند؛ اّما 
امسال این جلسه ما متأّسفانه جلسه  شادی نیست؛ جلســه غم و مصیبت و یادآوری حادثه دردناکی است که سال گذشته در 

منا اتّفاق افتاد. مسئله جان باختن و به شهادت رسیدن عزیزان ما در منا مسئله بسیار مهّمی است.

غفلت اّمت اسالمی و سکوت مدعیان حقوق بشر
بیانات در دیدار خانواده های شهدای منا1

حادثه سخت

در جوار رحمت الهی

غفلت اّمت اسامی
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دنیای اسالم باید در مقابل این ها بایســتد؛ دنیای اسالم بایستی از راهبرد
این ها و از اربابــان این ها که آمریکا و انگلیــس خبیث و قدرت های 
غربِی بی ایمان و دور از اخالق هســتند تبّری بجویند؛ باید بدانند 

چه می کنند

یکی از 
کارهای 
واجب و الزم 
بر عهده 
مسئوالن 
اّمت اسامی 
و مّدعیان 
حقوق بشر، 
تشکیل 
یک هیئت 
حقیقت یاب 
در این قضّیه 
است

این قضیه
 فاجعه منا  
یک قضیه 

مهّمی است، 
قضیه بزرگی 

است و مربوط 
به یک گروه و 
یک جمع هم 

نیست، مربوط 
به ملت اسام 

و ملت ایران 
و در یک 

نگاه وسیع تر 
مربوط به اّمت 
اسامی است؛ 

همه وظیفه 
داریم

الهی، کســانی با پررویی و با وقاحت تمام، یک حادثه ســنگیِن ننگین 
را از ســر بگذرانند، بدون این که از دنیای اســالم حّتی عذرخواهی هم 

بکنند.
حّکام ســعودی یک عذرخواهــِی زبانی از دنیای اســالم نکردند! چقدر 
این ها وقیحند، چقدر بی شــرمند! آیا این کوتاهــی ای که این ها کردند، 
سوءتدبیری که نشان دادند، بی کفایتی ای که به خرج دادندـ  حاال بعضی 
می گویند تعّمد، ولو آن هم نباشدـ  نْفس این بی تدبیری و بی کفایتی یک 
جرم است برای یک مجموعه دولتی و سیاســی؛ چطور نتوانستید اداره 
کنید؟ چطور نتوانســتید امنّیت این جمعّیتی را کــه ضیوف الّرحمانند، 
میهمانان خدایند و شــما این همه درآمد از این ناحیه کسب می کنید و 
برای خودتان عنوان درســت می کنید، حفظ کنید؟ چه تضمینی وجود 
دارد که در اوقات مشابه، حوادث مشابهی رخ ندهد؟ این یک سؤال بزرگ 
است. دنیای اسالم بایستی گریبان این ها را بگیرد، از این ها سؤال بکند؛ 
چرا ســؤال نمی کنند؟ مصائب دنیای اسالم این هاست. این که جمهوری 
اسالمی در مقابل این همه جهالت، این همه گمراهی، این همه ماّدیگری، 
این همه سهل انگاری و احیاناً بی غیرتی دیگران، تنها می ایستد و مواضع 
قرآنی خودش را، مواضع اســالمی خودش را، مواضع بر حّق خود را علناً 
و صریحاً اعالم می کند، این همان شــاخصی است که شــما ملّت ایران 
باید به آن افتخار کنید و می کنید. و خود شــما ملّت ایران هســتید که 
این قدرت را، این شــجاعت را به وجود آورده اید که می توانید در مقابل 
یک دنیای تاریک جاهــل، حرف حق را بزنید و حقایــق را بیان کنید. 
حقیقت این اســت که این کســانی که این بی کفایتی را نشان دادند، 
این ناامنی را بر حّجاج دنیای اســالمـ  که در آن جا سالی یک بار جمع 
می شوندـ  تحمیل کردند، این ها انصافاً الیق نیستند برای اداره حرمین 
شریفین، الیق نیستند برای خدمت حرمین شریفین؛ واقعیت قضیه این 
است. این باید در دنیای اســالم جا بیفتد، باید این فکر ترویج بشود. این 

هم یک بُعد مسئله است.

یک بُعد دیگر، نگاه به دنیــای مّدعی حقوق 
بشــر اســت. خب، یک جا یک نفری با یک 
اتّهامی در یک کشــوری فــرض بفرمایید به 
قتل می رسد ]یعنی [ اعدام می شود یا زندانی 
می شود، شما می بینید سروصداهای حقوق 
بشری بلند شــدـ  البّته در آن کشورهایی که 
انگیزه برای مخالفت و مبــارزه با آن ها وجود 
داردـ  هیاهو درســت می کنند؛ ]اّما[ این جا 
چند هزار نفر به خاطر بی کفایتی و بی تدبیری 
و ســوء عمل یک دولت جان می بازند و این 
دســتگاه های حقــوق بشــری و دولت های 
مّدعی حقوق بشر ســکوت مرگ می گیرند و 
حرف نمی زنند؛ هیچ چیز نمی گویند! این هم 
یک نکته مهّمی اســت. این کسانی که دل به 
دستگاه ها و سازمان های بین المللی می دهند 
و به آن ها امید می بندند، ببینند این حقیقت 
را، بفهمند این واقعّیت را؛ ببینند که چقــدر دروغ و ِخالف واقع در هویّت 
این سازمان ها و این تشــکیالت وجود دارد؛ در این قضّیه سکوت کردند، 
هیچ چیز نگفتند. گاهی حّتی حقوق حیوانات برایشــان این قدر اهّمّیت 
پیدا می کند که جنجال می کنند، ]اّما[ چند هزار انســان در یک چنین 
حادثه ایـ  نه یک حادثه  تصادفی، نه ســقوط یک هواپیما، ]بلکه[ در یک 
حادثه ای که وظیفه مند بودند کسانی این حادثه را درست مدیریّت کنند؛ 
آن جا این ها به اصطالح صاحبخانه اند، این ها متولّیان امرند، وظیفه آن ها 
بوده است که امنّیت این ها را حفظ کنندـ  به خاک و خون کشیده بشوند 

و این ها هیچ چیز نگویند؛ سکوت محض بکنند!
یکی از کارهای واجب و الزم بر عهده مســئوالن اّمت اسالمی و مّدعیان 
حقوق بشر، تشکیل یک هیئت حقیقت یاب در این قضّیه است؛ باید بروند 
حقیقت را ]روشــن کنند[؛ با این که حاال یک ســال هم گذشته است اّما 
مصاحبه هایی شده است، عکس هایی برداشته شده است، اسناد و مدارکی 
وجود دارد که می تواند حقیقــت را تا حدود زیادی روشــن بکند؛ بروند 
یک گروه حقیقت یاب، حقیقت مطلب را در بیاورند؛ معلوم بشــود که در 
این حادثه آل سعود مقّصر هستند یا نیســتندـ  آن ها می گویند ما مقّصر 
نیستیمـ  معلوم بشــود، واقعّیت قضیه روشن بشــود که این ها مقصرند 
یا مقصر نیســتند. این سلسله و شــجره خبیثه ملعونه، دهان ها را با پول 
می بندند، این بندگاِن پول و بندگاِن دنیا، نمی گذارند کسی ]علیه [ این ها 
حرفی بزند، اعتراضی بکند. یک هیئت حقیقت یاب الزم است، باید بروند 
از نزدیک ببینند، مسئله را بررسی کنند؛ هرچه ]می خواهد[ طول بکشد. 
این از جمله کارهایی اســت که مســئولین محترم ما هم بایستی در نظر 

بگیرند و دنبال بکنند و اهّمیت ]بدهند[. این هم یک بُعد قضّیه است.

بُعد دیگر قضّیه این اســت که بدانیم که در این حادثه و حوادث مشابه، 
قدرت های پشــتیبان آل سعود هم شــریکند. بله، آمریکایی ها در قضّیه 

منا حضور نداشــتند؛ اّما در عین  حال دستشــان به خون شهدای منای 
ما آلوده است. این حّکاِم بْدعمل، به پشــتیبانی قدرت آمریکا و همراهی 
آمریکا اســت که می توانند این جــور وقیحانه در مقابل دنیای اســالم 
بِایستند و این گناه بزرگ را مرتکب بشوند و حّتی یک کلمه عذرخواهی 
هم نکنند؛ به پشتیبانی آن هاســت، پس آن ها شریکند؛ همچنان که در 
قضّیه یمن هم، در قضایای گوناگون دنیای اسالم همـ  در قضّیه سوریه، 
در قضیه عــراق، در قضیه بحرینـ  اگر لطمه ای و ضرری به مســلمان ها 
می خوَرد، آمریکایی ها شــریک در جرم و جنایتند؛ پشتیبانی آن هاست 
که موجب می شود این وقیح ها، این بی شــرم ها، بتوانند این جور جنایت 
کنند،خیانت کنند و از پشــت خنجر به قلب اّمت اســالمی وارد بکنند؛ 

به خاطر این است.

یک نکته مهم دیگر هم این اســت که دســتگاه های تبلیغاتی و در واقع 
دستگاه های جاسوســِی غربی ها و امثال آن ها ســعی می کنند این را به 
حســاب دعوای بین ]جوامع [ اســالمی قرار بگذارند؛ دعوای شــیعه و 
ســّنی، دعوای عرب و غیر عرب؛ این دروغ محض است، این دعوای بین 
شیعه و سّنی نیســت. آن کســانی که در حادثه منا به شهادت رسیدند، 
اکثریّت ]آن هــا[ از اهل ســّنت بودند؛ از کشــور خود ما تعــداد زیادی 
خانواده های اهل سّنت هستند؛ بحث عرب و عجم نیست؛ این ها به عرب 
و عجم رحم نمی کنند؛ شــما می بینید در یمــن جنایت می کنند، خب 
یمن عرب است، سوریه عرب اســت، عراق عرب است، عوامل این ها، این 

گروه های تروریستِی جاّلِد قســیّ القلبی که با پول این ها، با سالح این ها، 
در دنیای اسالم دارند این همه فاجعه آفرینی می کنند، این ها همه عربند؛ 
بحث عرب و عجم نیســت. ایــن تبلیغات خباثت آلود غربی ها ]اســت [ 
که می خواهند این را به عنوان دعوای شــیعه و ســّنی یا دعوای عرب و 
عجم به حســاب بیاورند، ایــن از آن خباثت های تبلیغاتی این هاســت 
که کاماًل خالِف واقع است. مسئله این اســت که این ها یک گروِه درون 
اسالم  ]هستند که[ به عنوان دشمِن اّمت اســالمی مشغول کارند؛ حاال 

بعضی شان دانسته، بعضی شان ندانسته.
دنیای اسالم باید در مقابل این ها بایستد؛ دنیای اسالم بایستی از این ها و 
از اربابان این ها که آمریکا و انگلیس خبیث و قدرت های غربِی بی ایمان و 
دور از اخالق هستند تبّری بجویند؛ باید بدانند چه می کنند. ملّت ایران 
پرچم استقالل را بلند کرده اســت، عّزت اسالم را نشان داده است. امروز 
شعارهای شما مردم، جایگاه شما مردم، موقعّیتی که شما ایجاد کرده اید، 
کارهایی که در درون کشــور دارد انجام می گیردـ  این پیشرفت ها، این 
حرکت های عظیم مردمی، این اســتقالل در مقابل موج فتنه و فسادی 
که در دنیای غرب رایج استـ  این ها مایه افتخار اسالم است، مایه عّزت 
اسالم اســت. این عّزت را ملّت ایران به وجود آورده اند و ان شاءاهلل ادامه 

خواهند داد.

امیدواریم که خداوند متعال، ملّــت عزیز ایران را روزبه روز ســربلندتر 
و عزیزتر کند؛ قّوت و قدرت و اقتدار اّمت اســالمی را بیشــتر کند؛ این 
آفت های دنیای اسالم را ان شــاءاهلل برطرف کند؛ و مســئولین محترم 
کشور خودمان هم که در قبال این حادثه عظیم وظایفی داشتند و دارند، 
این وظایف را دنبال کنند؛ هم بنیاد محترم شــهید، هم مجموعه مربوط 
به حجـ  بعثه و ســازمان حجـ  آنچه وظیفه دارند در قبال این مســئله  
مهم ]دنبال کنند[؛ همچنان که تا حاال به بسیاری از این کارها رسیدگی 
کرده اند، این را ]هم [ باید با ِجد رســیدگی کنند؛ هم مسئولین دولتی و 
وزارت خارجه و ]هم [ دیگران؛ هرکدام کارهایی برعهده دارند؛ این قضیه 
یک قضیه مهّمی است، قضیه بزرگی اســت و مربوط به یک گروه و یک 
جمع هم نیست، مربوط به ملت اسالم و ملت ایران و در یک نگاه وسیع تر 
مربوط به اّمت اسالمی است؛ همه وظیفه داریم. خداوند ان شاءاهلل کمک 

.کند تا بتوانیم همه به وظایفمان عمل کنیم
والّسام علیکم و رحمةاهلل

1. در ابتدای این دیدارـ  که به  مناسبت اّولین سالگرد شهادت تعدادی 
از حّجاج در حادثه منا در دّوم مهر 1۳۹۴ و حادثه ســقوط جرثقیل در 
بیستم شهریور 1۳۹۴ برگزار شدـ  حّجت االسالم والمسلمین سّیدعلی 
قاضی عســگر )نماینده ولّی فقیه در امور حج و زیارت( و حّجت االسالم 
والمسلمین ســّیدمحّمدعلی شــهیدی محاّلتی )نماینده  ولّی فقیه و 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران( مطالبی بیان کردند.

وظیفه همگانی

خباثت های تبلیغاتی

سکوت مدعیان حقوق بشر

قدرت های پشتیبان جنایت
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گزارش همایش بررسی ابعاد سیاسیـ  حقوقی فاجعه منا 
شهریور 1395 

در زمینه اداره 
حج، رهبر 

انقاب و مراجع 
عظام تقلید 
گفتمانی را 

آغاز کردند که 
نباید بگذاریم 
بحث مدیریت 

حج دچار مرور 
زمان شود و 

باید کتاب هایی 
در این زمینه 

تألیف و به 
زبان های 

مختلف ترجمه 
شود

راهبرد

جبهه جهانی علیه انقاب اسامی
حجت االسالم والمســلمین محســن قمی، معاون ارتباطات بین الملل 
دفتر مقام معظم رهبری، عدم هماهنگی الزم بین دســتگاه های ذیربط 
و فســاد فضای مجامع بین المللی را عامل کندی پیگیــری فاجعه منا از 
لحاظ حقوقی دانست و گفت: »تاکنون خیلی تالش نکردیم در بدنه این 
سازمان ها عناصر مؤمن به انقالب اسالمی را نفوذ دهیم، در حالی که باید 
در دستور کار نهادها قرار گیرد. شهدای فاجعه منا ویژگی هایی دارند که 
کمتر به صورت مجموعه در دیگر شهدا دیده می شــود، از جمله؛ مکان 
و زمان حرام، شهادت به وســیله مدعیان خادمین حرمین شریفین و به 
صورت مظلومانه. عمق فاجعه این است که این ها برای انجام وظیفه حج 
آن جا بودند و نکته مهم دیگر این اســت که اگر ما فاجعه ســال 1۳۶۶ 
را در عرصه های مختلف پیگیــري مي کردیم، امــروز کارمان به این جا 
نمی کشــید. ما به راحتی از کنار آن حادثه گذشــتیم و هیــچ کتابی در 
تحلیل حادثه ۶۶ نوشته نشــد و باالتر، سمینار سیاســی در این زمینه 
برپا نشد و هیچ یک از شــهرهای ما خیابانی به نام شــهدای این حادثه 

نامگذاری نکردند.«
قمی با بیــان این که ســّر مخالفت نظام ســلطه با نظام اســالمی ما در 
جاهای مختلف ظهور و بروز کرده اســت گفت: »دســتور نظام ما صدور 
انقالب به خارج از کشور بود و این مســئله از همان ابتدا وحشت به جان 
دشــمنان انقالب انداخت، چون این صدور انقالب باورهایي را به وجود 
مي آورد؛ قدرت های جهانی به بلوک شــرق و غرب تقســیم نمی شوند 
یا در کنار قدرت هــای مادی، فرهنگ مقاومت به وجــود آمد و گفتمان 
دفاع و مقاومت را برابر گفتمان جنگ قرار داد. ما در کشــورهای مختلف 
شــاهد صدور انقالب اســالمی بوده ایم که نمونه های آن در فلسطین، 
عراق، لبنان، آفریقا و امثالهم و در ســخنان شخصیت های تأثیرگذار این 
کشورها به چشم مي خورد. بازتاب انقالب اسالمی سبب شد که دشمنان 
با یکدیگر هم پیمان شــوند و یک جبهه جهانی علیه انقالب اسالمی راه 
بیاندازند، که همه این ها واکنشــی در برابر رشد انقالب اسالمی است. ما 
در مقابل این توطئه شوم، پیروزی های خوبیـ  در عراق، سوریه و یمنـ  

داشتیم که کم نیستند.«
وی با بیان این که مبارزه طوالنی اي در پیش داریم عنوان کرد: »ما دنبال 
این نیســتیم که داعش از نظر نظامی از بین برود، بلکــه بحث ما مبارزه 
فرهنگی با داعش و به نتیجه رسیدن این مبارزه است و از االن باید فکری 
برای این قضیه کنیم و نقاط فکری را شناســایی، رصــد و با آن مبارزه 
کنیم. ما باید شــعارهای انقالب را به گونه ای کــه زمینه ای برای جذب 
جوانان مسلمان به داعش نباشــد، احیا کنیم؛ در بسیاری از مساجد اهل 
سنتـ  جوانانی که عشق آن ها به اسالم زیاد بودهـ  به دلیل آن که بدیلی 

پیدا نکردند، جذب داعش شدند.«
معاون ارتباطــات بین الملل دفتر مقام معظم رهبــری گفت: »در زمینه 
اداره حج، رهبر انقالب و مراجع عظام تقلیــد گفتمانی را آغاز کردند که 
نباید بگذاریم بحث مدیریت حج دچار مرور زمان شود و باید کتاب هایی 
در این زمینه تألیف و به زبان های مختلف ترجمه شــود. تشکیل کمیته 
حقیقت یاب در فاجعه منا را باید زنده نگاه داریم و خوب اســت در حوزه 
چنین کمیته ای هم تشکیل شــود، به ویژه آن که چندتن از جانباختگان 

این حادثه، روحانیون و فضالی حوزه علمیه بوده اند.« 

ایشان در پایان افزود: »فضای جهانی علیه عربستان، فضای تندی است؛ 
از این جهت که منشأ تولید تروریسم، این کشور است و باید این فضا زنده 
نگاه داشته شود که در غیر این صورت، عربستان شعار مبارزه با تروریسم 
را مصادره خواهد کرد، همان گونه که مسئله حج را مصادره کرده است.«

تبعیض های دولت میزبان در امدادرسانی
حجت االسالم والمســلمین سید علی قاضی عســکر، نماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیــارت در ادامه این همایش، با بیان این که در حج ســال 
گذشــته رخدادهای ناگوار بسیاری مشاهده شده اســت، اظهار داشت: 
»حوادثی که برای مردم ایران مشکل ساز شده، تاکنون به شیوه مطلوب 
به ثبت نرسیده است. عربستان در طول تاریخ برای حجاج شیعهـ  به ویژه 
ایرانیانـ  توطئه های بسیاری چیده که با ثبت این توطئه ها باید از تکرار 
آن  جلوگیری شــود. بعد از فاجعه منا، در مورد علــل این فاجعه مطالب 
نادرست بسیاری مطرح شده، اما مستندســازی واقعیت ها با استفاده از 

تصاویر و فیلم ها در دستور کار قرار گرفته است.«
حجت االســالم والمســلمین قاضی عســکر از انجــام ۸22 مصاحبه و 
جمع آوری اطالعات در فضاهای مجازی داخلی و خارجی یاد کرد و ادامه 
داد: »این اطالعات مکمل یکدیگر اســت، به همین علت اگر عربســتان 
فیلم ها را در اختیار نظام اسالمی قرار ندهد، باز هم علل حادثه مشخص 
بوده و بر اســاس مســتندات جمع آوری شــده پیگیری های الزم انجام 
می شود. راهکارهای پیگیری سیاســی و حقوقی فاجعه منا روشن است، 

اما باید به صورت جدی این راهکارها عملي شود.«
وی از بلوکه کردن 2 میلیارد دالر از دارایی های ایران توســط آمریکا یاد 
کرد و گفت: »آمریکا برای پاســخگویی به مردمی که بستگان خود را در 
لبنان از دســت داده اند، بهانه وجود ارتباط میان ایران و لبنان را مطرح 
کرده و دارایی های ایــران را بلوکه کرده اســت. وزارت امور خارجه، قوه 
قضاییه و دیگر بخش های مرتبط باید برای پیگیری حقوق خانواده های 
شهدای منا از شعار پرهیز کرده و عملیاتی شــدن راهکارهای راهبردی 
را دنبال کنند. بر اســاس مصوبات مجامع بین المللی، اگر دولت میزبان 
در امدادرسانی به شــیوه مطلوب عمل نکند، در مرگ افراد مقصر است. 

 فاجعه  منا
 اوج ناکارآمدی آل سعود

سیدحسین    میرخلیلی

حادثه منا نباید به سکوت و فراموشــی بگذرد و باید تا سال ها در مجامع 
جهانی مطرح شــود و نقطه آماج این حرکت نیز بایــد دولت های غربی 
و سازمان های مدعی حقوق بشر باشــد. )بیانات مقام معظم رهبری در 

دیدار مسئوالن و دست اندرکاران حج/ ۹۴/۰۷/2۷(
حادثه منا ابعاد گوناگون و روشــنگری از لحاظ سیاســی، اجتماعی، 

اخالقی و دینی دارد که این ابعاد نباید فراموش شوند.
 )دیدار جمعی از خانواده های شــهدای منا و حادثه مســجدالحرام با 

مقام معظم رهبری/ ۹5/۰۶/1۷(
با توجه به توصیه های مکرر مقام معظــم رهبری مبنی بر ضرورت زنده 
نگه داشــتن یاد شــهدای فاجعه منا، لزوم تحلیل و پیگیری این فاجعه، 
مســئولیت های مختلفی را متوجه نهادهای سیاســی و حقوقی کشور 
کرد. از ســویی تحلیل جامع این فاجعه مســئولیتی را متوجه اساتید، 
محققان و کارشناســانی می کرد که دغدغه انقالبی داشتند و با نگاهی 
راهبردی خواستار ارائه مطالبی کارشناسانه در جهت تحلیل و پیگیری 
این فاجعه بودند. عطف به چنین ضرورتی، پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اســالمِی دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم، برگــزاری همایش 
ابعاد سیاســیـ  حقوقی فاجعه منا را در دســتور کار خود قرار داد. این 
همایش در تاریخ 2۰ شهریور 1۳۹5 در شهر مقدس قم، پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســالمی و با حضور اساتید حوزه و دانشــگاه، صاحب نظران و 

برخی از شخصیت های کشوری برگزار شد.
در این همایش حجت االســالم والمســلمین محســن قمــی، معاون 
ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، حجت االسالم والمسلمین 
ســید علی قاضی عســکر، نماینــده ولی فقیــه در امور حــج و زیارت، 
حجت االســالم والمســلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات 
اســالمی حوزه علمیه قم، حجت االسالم والمســلمین نجف لک زایی، 
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و محمدحسن ضیایی فر، دبیر 

کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران به سخنرانی پرداختند.
همچنیــن در ایــن همایــش، کمیســیون های تخصصی بــا حضور 
صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشــگاه از جمله مصطفی مصلحی زاده، 
سفیر ســابق کشــورمان در اردن و حجت االسالم والمســلمین منصور 
میراحمدی، رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی برای بررسی ابعاد مختلف فاجعه منا تشکیل شد. 
رونمایی از دو کتاب و یک نرم افزار با موضوع بررســی ابعاد فاجعه منا و 
همچنین معرفی و بررسی ابعاد وجودی فرقه ضاله وهابیت از برنامه های 
دیگر این همایش بود. کتاب »مجموعه مقاالت تحلیلی بر ابعاد سیاسی 
ـ حقوقی فاجعه منا« و نرم افزار »سنگواره« با هدف معرفی ابعاد مختلف 
این فاجعــه و همچنین فرقه ضالــه وهابیت از آغاز تاکنــون، اطالعات 

ارزشمندی به مخاطبین خود عرضه می کند.
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دولت میزبان باید حقوق مســافران خود را رعایت کند، اما تبعیض های 
عربستان در امدادرسانی به زائران به خوبی قابل مشاهده بوده است.«

وی با بیان این که جنایات عربســتان برای ادعاهــای حقوقی در مجامع 
بین المللی باید ثبت شود عنوان کرد: »آسیب های مادی و روحی فاجعه 
منا باید توسط مجامع بین الملل پیگیری شود؛  بر اساس ماده ۳ عهدنامه 
مودت میان ایران و عربستان،  آل ســعود باید همانند حجاج کشورهای 
مختلف با حجاج ایرانی رفتار کرده و امنیت و آرامش آن ها را فراهم کند. 
بر اساس عهدنامه امضا شده توسط عربســتان در سازمان همکاری های 
اسالمی، علل اختالفات میان ملل اســالمی باید به صورت ویژه در میان 

این کشورها مورد بررسی قرار گیرد.«

پشتیبانی غرب از جریان وهابیت
حجت االســالم والمســلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات 
اسالمی حوزه علمیه قم به عنوان سخنران بعدی با بیان این که فاجعه منا 
دارای ابعاد فردی، اجتماعی، سیاســی و دینی است، اظهار کرد: »از نظر 
فردی شــهدای منا با مرگ خود در حرکت عبادی حج به اوج سعادت  و 

کماالت انسانی رسیده اند.«
ایشان بیان داشت: »فسادی که در بســتر حاکمیت حکومت های ظالم 
است، باید توسط کارشناسان و مسئوالن مورد بررسی قرار گیرد و برای 
مردم جوامع مختلف تبیین شود. غرب برای جلوه گری در جهان اسالم با 
نقاب عمران، حقوق بشر و آزادی حرکت کرده است. پشتیبانی تاریخی 
غرب از جریان وهابیت به علت منافعی بوده که برای پیشبرد اهداف غرب 
مؤثر است و با گذشت زمان، عملکرد سیاســی وهابیت بیشتر می شود. 
پرده ها و نقاب ظاهری غرب از بین رفته است، زیرا اکنون سران استکبار، 

حمایت های خود از کشتارهای آل سعود را با جسارت اعالم می کنند.«
وی یادآور شــد: »بازگرداندن درآمد نفتی عربستان به کشورهای غربی، 
تحمیل سیاست های نفتی با اســتفاده از عربستان به اوپک، ایجاد تفرقه 
در جهان اســالم و جلوگیری از ظهور قدرت مستقل اسالم، پیاده سازی 
نقشــه های کالن در منطقه، به ویژه تأمین امنیت رژیم صهیونیســتی 
و جلوگیری از ترویج اســالم گرایی در کشــورهای غربی از علل اشتیاق 

استکبار نسبت به حمایت از عربستان است.«
واعظی ایجــاد جریان هــای تکفیــری را عاملــی بــرای جلوگیری از 
اسالم گرایی دانســت و اضافه کرد: »اســتکبار با نگاه به اهداف خود، از 
جریان های تکفیری جلوگیــری نمی کند؛ نخبگان جهان اســالم باید 
نسبت به خطر بزرگ حکومت های فاسد، به ویژه آل سعود، آگاهی بخشی 

الزم را در جوامع مختلف اسالمی و غیر اسالمی انجام دهند.«
ایشان با تأکید بر این که ثبت مستندات فاجعه منا باید در دستور کار قرار 
گیرد گفت: »فاجعه منا یکی از جنایات تاریخی عربســتان است که باید 
در ذهن جامعه بشریت ماندگار شــود. نظام اسالمی در میان کشورهای 
مختلف که در این فاجعه مردم خود را از دست داده اند، پیشتاز است و به 

همین علت توانسته پیکرهای حجاج خود را به کشور بازگرداند.«

فاجعه منا، اوج ناکارآمدی آل سعود
در ادامه این همایش، حجت االسالم والمســلمین نجف لک زایی، رئیس 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی، با اشــاره به این که فاجعه منا را باید 
فراتر از بررســی و پیگیری یک حادثه بدانیم اظهار داشــت: »عمق این 
فاجعه به حدی اســت که افکار عمومی جهان را برای سقوط آل سعود در 
سطح جهانی آماده می کند. در 1۴ سال گذشته بر  اساس اسناد سعودی، 
بیش از ۹۰ هزار نفر در مراســم حج جان خود را از دســت داده اند که در 

فاجعه منا هم بر  اساس آمار حداقلی، ۷ هزار نفر اعالم شده است.«
ایشــان تصریح کرد: »فاجعه منا اوج ناکارآمدی آل سعود است؛ حتی اگر 
عمدی بودن آن را نادیده بگیریم، این سوء مدیریت غیرقابل انکار است. با 
توجه به بحران هایی که آل سعود در هویت، مشروعیت و ناکارآمدی دارد، 
اگر این همدلی وجود داشته باشد، می توان سوء مدیریت و ناکارآمدی آل 

سعود در مدیریت حرمین شریفین را بیش از پیش نشان داد.«

پیگیری حقوقی نهادهای مستقل
همچنین محمدحسن ضیایی فر، دبیر کمیســیون حقوق بشر اسالمی 
ایران در کمیســیون فقهی و حقوقی ایــن همایش، بیان داشــت: »از 
تعدادی از اساتید حقوق خواستیم از منظر حقوقي به بررسی ابعاد فاجعه 
منا بپردازند که مشتمل بر حقوق داخلی کشــورها، حقوق بین المللی، 
موازین حقوق بشری و حق حیات اســت. در ارتباط با حادثه منا هم که 
دارای ابعاد حقوقی است، باید مستندات فنی و حقوقی تهیه شود و نباید 

این مسئله رها شود.«
ضیایی فر تأکید کرد: »یکی از مشکالت این اســت که حوادث و وقایع با 
برقراری ارتباط دیپلماتیک بین دو کشــور رها می شود، در حالی که اگر 
نهادهای مستقلی باشند که این مسائل را پیگیری کنند، حوادثـ  حتی 
در صورت برقراری ارتباط مجدد کشــورها با یکدیگرـ  به حال خود رها 
نمی شود. هرچه پیگیری ها توسط نهادهای مستقل و NGO ها صورت 
گیرد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشــت. در بحث منا باید ظرفیت ها و 
شــخصیت های مســتقل را به خدمت بگیریم تا دولت عربستان مجبور 

شود این مسئولیت پذیری را عینیت بخشد.«

چالش های شش گانه ایران و عربستان
مصطفی مصلحی زاده، سفیر ســابق کشــورمان در اردن، در پایان این 

یکی از مشکات 
این است که 

حوادث و وقایع 
با برقراری ارتباط 

دیپلماتیک 
بین دو کشور 
رها می شود، 
در حالی که 
اگر نهادهای 

مستقلی باشند 
که این مسائل را 

پیگیری کنند
 حوادث، حتی 

در صورت 
برقراری ارتباط 
مجدد کشورها 

با یکدیگر به 
حال خود رها 

نمی شود

همایش بیان داشــت: »چالش ما با عربستان سعودی منحصر به موضوع 
حج نیست، بلکه معتقدم شــش چالش با سعودی ها داریم. اولین چالش 
با عربستان سعودی، چالش تئوریک است.« ایشان با اشاره به سه قرائت 
سیاسی اِخوانی، شــیعی و تکفیری از اسالم بیان داشــت: »این چالش 
تئــوری خــود را در نزاع های نظامی نشــان می دهد و در یک بررســی 

می توان به شواهد و قراین آن دست پیدا کرد.«
سفیر سابق کشورمان در اردن، چالش دوم با عربستان را قومیـ  تاریخی 
توصیف کرد و ادامه داد: »چالش های ســاختاری، رسانه ای، دیپلماتیک 
و ژئوپلوتیک، دیگر چالش های ایران با عربســتان ســعودی هستند که 

بخش عمده چالش ژئوپلتیک را در قضایای عراق و سوریه می بینید.«
وی با بیان اهمیت جایگاه دیپلماسی، عمومی در سطح بین الملل تصریح 
کرد: »متأسفانه ۷5 درصد کار دیپلماســی در دیپلماسی عمومی است، 
اما از این منظر در فاجعه منا بســیار ضعیف عمــل کردیم که این ضعف 
منحصر بــه در فاجعه منا نیســت، بلکه در حادثه خونین ســال ۶۶ هم 
همین گونه عمل شد. یکی از ضعف ها این است که هیچ کس وظیفه خود 
را انجام نمی دهــد و همه کار را به گردن دیگری می انــدازد و لذا در یک 
حالت تعلیق قرار می گیریم. برای این کــه بتوانیم در محافل بین المللی، 
به ویژه جهان اســالم ســخن بگوییم، باید سند اســالمی در زمینه حج 

مشتمل بر سه بخش قرآن، سنت و فقه را تدوین کنیم.«
سفیر سابق کشــورمان در اردن، با بیان این که ما در زمینه حج نیازمند 
مانیفستی سه بخشی هستیم، افزود: »بخش نخســت این که بتوانیم با 
استناد به آیات قرآن و تفاسیر شیعه و ســنی فلسفه حج را تبیین کنیم، 
یعنی این مانیفســت باید بر اساس اشتراکات شــیعه و سنی در مسئله 
حج باشــد؛ به عبارتی باید نوعی مانیفســت اسالمی باشــد. بخش دوم 
باید مبتنی بر ســنت پیامبر)ص( در اجرای حج باشــد که باز با استناد 
به احادیث شیعه و ســنت باید صورت گیرد. طبعاً شبیه  کاری که عالمه 
امینی در مورد غدیر کردند، باید در مورد حج هم انجام شود. فصل سوم، 
بررسی فقهی برای چگونه اداره کردن مکه است که باید بر اساس آیات و 
روایات شیعه و اهل سنت باشد. خصوصیات مدیر حج و اداره کننده مکه 
از این دسته است. وقتی این مانیفست را داشته باشیم، می توانیم با دنیا 

».صحبت کنیم

در پایان این همایش، از خانواده شهدای حادثه منا )آیت اهلل 
مؤیدی قمی، حجت االسالم والمســلمین قلی پور، غضنفر 
رکن آبــادی و ناصر قربان نیا( تجلیل شــد. همچنین بیانیه 
دبیرخانه همایش قرائت شــد که با محوریــت موارد زیر بر 

سوء مدیریت حکام سعودی تأکید شد: 
- حج به عنوان فریضه ای عبادیـ  سیاسی از جایگاه مهمی 
در دین اسالم برخوردار اســت و ممانعت دولت سعودی از 
حضور حجاج برخی کشــورها، از اهمیت ایــن جایگاه نزد 

مسلمانان نخواهد کاست.
- ناکارآمدی و ســوء مدیریــت دولت ســعودی در وقوع 
فاجعه منا امری مســلم اســت؛ لذا این کشــور باید تمام 

مسئولیت های حقوقی آن را بپذیرد.
- بحران های متعدد داخلی دولت ســعودی از جمله بحران 
مشروعیت، مشارکت، هویت و جانشینی، اختالفات داخلی 
را میان حکام ســعودی دامن زده اســت که پیامد آن سوء 

مدیریت دولت سعودی در اداره مطلوب حج است.
- یکی از دالیــل ناکامی حکام آل ســعود در اداره مطلوب 
حج، دخالت های منطقه ای این کشــور در یمن، ســوریه و 

حمایت های پیوسته از جریان های تکفیری است.
- عدم پیگیری فاجعه منا از ســوی نهادهای مدعی حقوق 
بشری در غرب و ســکوت آن ها در برابر این فاجعه انسانی، 
نشانگر رفتار دوگانه این نهادها و ماهیت سیاسی و مغایر با 

.مبانی حقوق بشری آن هاست

راهبرد
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» تحلیلی بر ابعاد سیاسیـ  حقوقی فاجعه منا«
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی

مختار شیخ حسینی و همت بدرآبادی
 چاپ اول: تابستان 95، شمارگان: 1000

با توجه به تأکیــدات مقام معظم رهبری، لزوم تحلیــل و پیگیری فاجعه 
منا، مســئولیت های مختلفی را متوجه همگان کرد؛ در راستای همایش 
برگزارشده با نام ابعاد سیاسیـ  حقوقی فاجعه منا؛ مجموعه مقاالت این 

همایش در کتابی تحت عنــوان »تحلیلی بر ابعاد 
سیاســیـ  حقوقی فاجعه منا« گردآوری شــد که 

معرفی اجمالی این کتاب از نظر شما می گذرد.
به نظر می رســد بیشــتر نویســندگان، پیگیری 
دیپلماتیک را در این زمینــه راهکاري عملی برای 
پیگیری این فاجعه و تالش برای جلوگیری از تکرار 
آن می دانند و از ایــن راه، احقاق حقوق بازماندگان 
فاجعه را مناســب تر قلمداد می کنند. البته با توجه 
به روابط سیاسی کنونی جمهوری اسالمی و دولت 
عربستان و وجود مجموعه ای از اختالفات فکری و 
سیاسی بین دو کشور، رسیدن به راه حلی سیاسی 

در کوتاه مدت دست نیافتنی است.
مجموعه مقاالت این کتاب، با هدف تولید محتوا در 
زمینه بررسی ابعاد مختلف فاجعه منا، سعی کرده 

است تا بخشــی از خأل محتوایی در این موضوع را پوشــش داده و زمینه 
پژوهش و تحقیقات علمی بیشــتر را فراهم آورد و عالوه بر بزرگداشــت 
یاد و خاطره این شهیدان، توصیه هایی به ســازمان ها و نهادهای مسئول 
در پیگیری این فاجعــه ارائه دهد تا بتوان بر اســاس تحلیل های موجود 
به راهکارهــای عینی تری برای پیگیری فاجعه منــا و جلوگیری از تکرار 

آن رسید.
این اثر، با هدف بررسی این فاجعه انسانی در دو بخش سیاسی و حقوقی، 
به تحلیل ابعاد مختلف مســئله پرداخته و راهکارهای سیاسی و حقوقی 

برای پیگیری و جلوگیری از تکرار چنین فاجعه ای را ارائه نموده است.
در بخش تحلیل ابعاد سیاســی این فاجعه، باید به عواملی از جمله تأثیر 
نظام سیاسی و ساخت قدرت در عربستان بر وقوع این فاجعه، بحران های 
داخلی عربستان مانند بحران هویت، مشارکت، توزیع، مشروعیت و... که 
زمینه ناکارآمدی این سیستم سیاســی را فراهم آورده، دیپلماسی حج با 
تأکید بر رســیدگی به فاجعه منا، مواجهه رسانه های عربستان و ایران در 

بازنمایی این فاجعه و... اشاره کرد.
در بخش تحلیل ابعاد حقوقی این فاجعه، نویســندگان سعی کرد ه اند از 

منظرهای مختلف ناظر به پیگیری عملیاتی این فاجعه، راهکارهایی ارائه 
کنند که در یک سطح با بررسی حقوق داخلی عربستان به چگونگی این 
پیگیری پرداخته شده است و در سطح دیگر از منظر حقوق داخلی ایران 
این موضوع مورد توجه نویســندگان بوده اســت. در سطح بین الملل نیز 
توجه به ســازوکارهای حقوقی بین المللی و مراجعه به نهادهای حقوقی 
بین المللی و امکان به نتیجه رسیدن این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته 

است.
در ادامه، سعی می شــود دو فصل کتاب که در برگیرنده دو بعد سیاسی 
و حقوقی اســت، صرفاً عناوین مقاالت، نویســنده و 

مختصري از بحث نویسندگان در مقاله ذکر شود.
فصل اول: تحلیل سیاسی فاجعه منا

دکتر عنایت اهلل یزدانی، در مقالــه »تأثیر بحران های 
داخلی عربستان بر وقوع و مدیریت فاجعه منا«، بیان 
می دارد: »عربســتان ســعودی به عنوان یک جامعه 
ســنتی، به دالیــل گوناگونی با یک ســری بحران ها 
روبه روســت که به طور قطع بر سیاســت های رژیم 
آل ســعود، کارآمدی و مدیریت آن، روندهای حاکم و 

تعامالت آن با محیط پیرامونی تأثیرگذار هستند.« 
دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی در مقاله »تأثیر نظام 
سیاسی و ساخت قدرت در عربستان سعودی بر فاجعه 
منا«، از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر 
عربستان سعودی به بحث نگاه می کند. ایشان معتقد 
است: »ساختار و قدرت و نظام سیاسی عربســتان، ویژگی هایی دارد که 

می تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند.«
دکتر حســین پوراحمدی و عارف بهرامی در مقالــه »تأثیر بحران های 
منطقه ای عربستان بر فاجعه منا«، بیان می دارند که رژیم عربستان از بدو 
تأسیس برای تأمین امنیت خود، به قدرت های خارجی متکی بوده است. 

دکتر علی اصغر ســلطانی و دکتر مهدی مقدســی نیا در مقاله »مواجهه 
مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟«، با استفاده 

از تحلیل گفتمان »الکالئو و موفه« این مواجهه را نشان می دهند.
دکتر مصطفی مصلح زاده در مقاله »دیپلماسی حج با تأکید بر رسیدگی 
به فاجعه منا«، دیپلماسی به مثابه یک راهکار برای پیگیری را مورد توجه 

قرار داده است.
دکتر محمد ســتوده و همت بدرآبادی در مقاله »بررســی مقایســه ای 
سیاست خارجی کشــورهای اســالمی در فاجعه منا«، بیان می دارند که 
واکنش کشورهای اسالمی به این فاجعه یکسان نبوده و طیفي از مواضع 

اصالحی تا انتقادی را شامل می شود.
دکتر رضا عیسی نیا در مقاله »جایگاه حج در روابط ایران و عربستان پس 

معرفی کتاب
ـ حقوقی فاجعه منا  تحلیلی بر ابعاد سیاسی 

راهبرد

حجت االسام والمسلمین سیدمهدی علیزاده موسوی، استادیار و رئیس پژوهشکده حج و زیارت: 
ســاختار قدرت و نظام سیاســی عربســتان که مبتنی بر نوعی نظام پادشــاهی وراثتی رانتیر)تحصیلدار( است، 
پیامدهایی از قبیل بی اهمیتی به اصل فاجعه، پاســخگو نبودن، استیالی رســانه ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید 
و تطمیع را به دنبال داشــته است و ساختار دو رکنی قدرت )دیانت و سیاســت( موجب مشروعیت سازی و برخورد 

ایدئولوژیک با حادثه منا شده است.

عنایت اهلل یزدانی، دانشیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان: 
اصوالً بحران ها و چالش های هر جامعه بر اســتراتژی ها، سیاســت ها، روندهــا و جریان های حاکم در 
آن کشــور و نیز مدیریت در آن جامعه تأثیر دارد. نوع نظام سیاسی و ســاخت غیردموکراتیک حاکم 
بر جامعه عربستان، ساختار قدرت در آن و سازوکارهای سنتی پدرســاالرانه در این کشور، سبب ساز 
مجموعه ای از بحران های گوناگون شــده اســت که با تأثیر منفی بر توان و کارآمدی رژیم آل سعود، 

سبب بروز حوادث فاجعه آمیزي همچون حادثه منا سال 1۴۳۶ و ناتوانی در مدیریت موثر آن شده اند.

محسن عبداللهی، دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: 
مطابق نظام بین المللی حقوق بشــر، حق حیات بنیادی ترین حق بشری اســت که حتی در دوران اضطرار 
عمومی نیز قابل انحراف نیســت؛ با این حال، مجازات اعدام و ســلب حیات در عملیات پلیس، همچنان به 
عنوان واقعیاتی اجتناب ناپذی ر در جوامع انسانی به چشــم می خورند. نظر به وقایع حادثه منا که عمدتاً به 
دلیل سوء مدیریت مقامات مسئول دولت عربستان سعودی رخ داده است، دولت عربستان سعودی مرتکب 
نقض حق حیات در معنای مورد حمایت در رویه قضایی بین المللی شــده است و در نتیجه دارای مسئولیت 

بین المللی است.

محمد ستوده، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)ع(:
مواضع و واکنش کشورهای اسالمی ظرفیتی را به منظور فعال سازی و سازمان دهی دولت های اسالمی 
در مقیاس منطقه ای و جهانی ایجاد می کند که در صورت تدبر و تأمل می  توان به راهکارهای سیاســی 
و سازمانی دست یافت. بررسی زمینه های شــکل گیری این فاجعه و راهکارهای جلوگیری از وقوع آن، 
وظایفی است که باید همه کشورهای اسالمی به آن اهتمام ورزند. رسیدن به این هدف حیاتی، نیازمند 

حساسیت باالی کشورهای اسالمی، هماهنگی، همکاری و اتخاذ مواضع مشترک است.

علی اصغر سلطانی، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)ع(:
مطبوعات عربستان با اســتفاده از ســازوکارهای مختلفی چون نامگذاری خنثای این واقعه، استفاده از گزاره های 
دینی چون قضا و قدر، انتساب مسئولیت حادثه به حجاج ایرانی و سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران و تکذیب 
روایت ایرانی از این واقعه به شکل های مختلف، ســعی کردند نقش منفی عربستان را در این واقعه به حاشیه برانند 
و افکار عمومی را به سوی ایران معطوف ســازند. در مقابل، مطبوعات ایران نیز تالش کردند با استفاده از نامگذاری 
منفی واقعه و انتساب جنگ طلب بودن، آمریکایی و اسراییلی  بودن عربستان، منفعت طلبی عربستان از مراسم حج 

و نسبت دادن عربستان با تروریسم، بازنمایی منفی از نقش عربستانـ  در مطبوعات فارسی زبانـ  ارائه دهند.

 دیدگاه برخی اساتید حاضر در همایش
ـ حقوقی فاجعه منا«  »بررسی ابعاد سیاسی 
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از انقالب اسالمی ایران«، بیان می دارد که روابط ایران و عربستان به علت 
حج، همواره با نوســاناتی همراه بوده است و این روابط همواره معجونی از 

تضاد و وفاق بوده است.
دکتر داود غرایــاق زندی در مقاله »دورنمای جمهوری اســالمی ایران و 
عربستان سعودی: ســناریوهای محتمل«، بیان می دارد دورنمای روابط 
دو کشــور، تابع رفتار آن ها در منطقه و در قبال سه کشور عراق، سوریه و 

یمن است.
فصل دوم: تحلیل حقوقی فاجعه منا

دکتر امیرساعد وکیل در مقاله »ظرفیت های حقوقی در واکنش به فاجعه 
منا«، معتقد است در یک رویکرد عملگرایانه و واقع بینانه، به نظر می رسد 
حقوق بازماندگان در ســه جبهه قابل تعقیب خواهد بود؛ اول: توســل به 
ظرفیت های عهدنامه مــودت 1۳۰۸ بین ایران و ســرزمین حجاز؛ دوم: 
پیگیری موضوع مدیریت بین المللی حج از راه هایی همچون امکاناتی که 
در کنواسیون 2۰۰۳ یونسکو درباره صیانت از میراث فرهنگی غیرملموس 
جهانی می توان دنبال کرد؛ سوم: استناد به قانون شبه جرم خارجیان در 

آمریکا.
دکتر محمدحســن ضیایی فر در مقاله: »پیگیری ابعاد موضوع فاجعه منا 
نزد سازوکارهای بین المللی حقوق بشر؛ کارساز یا کارآمد« بیان می دارد 

بروکراسی عریض و طویل سازوکارهای بین المللی حقوق بشر برای احقاق 
حق خانواده هــای قربانیان، توانایی چندانی برای اجــرای عدالت ندارد و 

انتظار بسیاری از این مجموعه نمی توان داشت.
دکتر اعظم امینی و دکتر محمد عابدی در مقاله »امکان سنجی حل وفصل 
اختالفات در فاجعه منا: راهــکار حقوقی یا توافــق دیپلماتیک«، به این 
نتیجه می رسد: »پس از بهبود نســبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه 
مقطوع با هدف جبران خســارات زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه 

راهکار کاراتری تلقی می شود.«
و در نهایت دکتر محسن عبداللهی در مقاله »بررسی نقض حق حیات در 
فاجعه منا«، ضمن بیان این مطلب که حــق حیات به عنوان حیاتی ترین 
حق بشری در هیچ شــرایطی قابل انحراف نیست، این پرسش را در مقاله 
خود مطرح می کند که آیــا مطابق نظام بین المللی حقوق بشــر، دولت 
عربستان ســعودی مرتکب نقض حق حیات حجاج متوفا از جمله حجاج 

ایرانی شده است یا خیر؟
در پایان این مجموعه مقاالت، متن کامل نشســت »ابعــاد فاجعه منا از 
منظر موازین حقوق و روابط بین الملل« که با ارائه بحث توسط دکتر علی 
خرم و دکتر محسن عبداللهی همراه بوده است، در اختیار مخاطبان قرار 

.گرفته است



روزنگار

خبر و تحلیل
6 مهر روز جهانی جهانگردی

7 و 8 مهر بزرگداشت شمس و موالنا
آیه مباهله اثبات امامت علوی

 آغاز امامت امام سجاد)ع(
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احادیث مرتبط 
با آیه مباهله در 
کتب معتبر اهل 

سنت آمده و 
امیرالمؤمنین)ع( 

در این روایات 
مصداق کلمه 

»انفسنا« شمرده 
شده است. از قرن 

سوم تا سیزدهم 
نیز بیش از پنجاه 
نفر از علمای اهل 

سنت این مضمون 
را نقل کرده اند

مقاله

مریم علی بابایی

از آیاتی که در فضائل اهل بیت)ع(  یکی 
نازل شده، آیه ای است که به آیه مباهله 
گفته  عملی  به  مباهله  است.  مشهور 
می شود که دو یا چند نفر بر سر مسئله ای 
هیچ کدام  و  باشند  داشته  نظر  اختالف 
را  مقابل  طرف  نظریه  نباشند  حاضر 
به  و  می شوند  جمع  جا  یک  در  بپذیرند، 
درگاه خداوند تضرع می کنند و از خداوند 
است  باطل  که  را  آن کس  که  می خواهند 
رسوا کرده و مورد لعن و مجازات خویش 

قرار دهد.
جریان مباهله

پیامبر اســام)ص( هم زمان با مکاتبه با سران 
حکومت های جهان و مراکــز مذهبی، نامه ای 
به اسقف نجران نوشت و در آن نامه از ساکنان 
نجران خواست که اسام را بپذیرند. مسیحیان 
تصمیم گرفتنــد که گروهی را بــه نمایندگی 
از خود به مدینه بفرســتند تا بــا پیامبر)ص( 
ســخن بگویند و ســخنان او را بررسی کنند. 
هیئت نجران که شــامل گروهــی بیش از 10 
نفر از بزرگان آن ها بود، به ریاست و سرپرستی 
سه نفر یعنی »عاقب«، »ســید« و »ابوحارثه« 
به مدینه آمدند. هیئت نمایندگان در مســجد 
مدینه با پیامبر اســام)ص( گفتگــو کردند. 
پس از اصرار دو طرف بــر حقانیت عقاید خود، 
تصمیم گرفته شــد که مســئله از راه مباهله 
خاتمه یابد، از این رو قرار شد که فردای آن روز، 
همه خارج از شهر مدینه، در دامنۀ صحرا برای 

مباهله حاضر شوند.
روز مباهلــه پیامبــر اکــرم)ص( بــه خانــه 
امیرالمؤمنین)ع( آمد. دست امام حسن)ع( را 
گرفت و امام حسین)ع( را نیز به آغوش کشید و 
به همراه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا)س( برای 

مباهله، از مدینه بیرون آمد.
چون نصارا آنان را دیدند، پرســیدند این ها چه 

کسانی هستند که با او همراه شده اند؟ 
گفتند: آن که پیش روی اوســت، پسر عمو و 
داماد و محبوب ترین خلق نزد اوســت؛ آن دو 
طفل، فرزندان و نوه های اویند؛ و آن زن، فاطمه 

دختر اوست که عزیزترین خلق، نزد اوست.
پیامبر)ص( برای مباهله دو زانو نشست. سید 
و عاقب، پسران خود را برای مباهله برداشتند. 
ابوحارثه گفت: به خدا ســوگند چنان نشسته 
اســت که پیغمبران برای مباهله می نشستند، 

سپس برگشــت. ســید گفت: کجا می روی؟ 
گفت: اگر محمــد بر حق نمی بــود، چنین بر 
مباهله جرأت نداشــت و اگر با ما مباهله کند 
پیش از آن که سال بر ما بگذرد، یک نصرانی بر 
روی زمین نخواهد ماند. در روایتی دیگر آمده 
است که وی گفت: من صورت هایی را می بینم 
که اگر از خدا بخواهند کوهــی را از جای خود 
برَکَند، هر آینه کنده خواهد شــد. پس مباهله 
مکنید که هاک می شــوید و یــک نصرانی بر 
روی زمیــن نخواهــد ماند. پــس ابوحارثه به 
خدمت حضرت آمد و گفت:  ای ابوالقاســم! از 
مباهله با ما در گذر و با ما مصالحه کن بر چیزی 

که قدرت ادای آن را داشته باشیم.
پس، حضرت با ایشــان مصالحــه نمود که هر 
ســال، دو هزار حلّه بدهند که قیمت هر حلّه 
چهل درهم باشــد، و نیز اگر جنگــی با یمن 
روی دهد، ســی زره، ســی نیزه و سی اسب را 
به مسلمانان عاریه دهند و پیامبر)ص( ضامن 
برگرداندن آن ابزار خواهد بــود. بدین طریق، 

حضرت صلح نامه را نوشتند و آن ها برگشتند.
سپس حضرت فرمودند: سوگند یاد می کنم به 
آن خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست، 
که هاکت اهل نجران نزدیک شــده بود و اگر 
با من مباهله می کردند هــر آینه همه آن ها به 
میمون و خوک مسخ می شدند و هر آینه تمام 
این وادی برایشان آتش می شد و می سوختند 
و حق تعالی جمیع اهل نجران را نابود می کرد 
و حتی پرنده بر ســر درختان ایشان نمی ماند 
و همه نصــارا پیش از ســال می مردند. پس از 
برگشتن نصارا به نجران، طولی نکشید که سید 
و عاقب، با آوردن هدایایی خدمت پیامبر)ص( 

رسیده و مسلمان شدند1.
آیه مباهله در کتب اهل سنت

آیه مباهله در کتب معتبر اهل ســنت آمده و 
امیرالمؤمنین)ع( در این روایات مصداق کلمه 
»انفسنا« شــمرده شده اســت. از قرن سوم تا 
ســیزدهم نیز بیش از پنجاه نفر از علمای اهل 
سنت این مضمون را نقل کرده اند. از آن جمله 
می توان علمای بزرگی مانند زمخشــری، فخر 
رازی، احمد بن حنبل، حاکم نیشابوری، مسلم 
و... را نام برد. زمخشــری، فخر رازی، ترمذی، 
ذهبی، ابن اثیر و حاکم نیشابوری و.... به صّحت 

آن تصریح کرده اند2.
آیه مباهله و استدالل امام رضا)ع(

شــیعه، چگونگی داللت آیه مباهله بر امامت 

امیرالمؤمنین)علیه الســام( را از امام علی بن 
موســی الرضا)ع( فرا گرفته است. امام رضا)ع( 
این آیه شــریفه را از جهت داللــت بر امامت 
امیرالمؤمنین)ع(، بهترین و روشن ترین آیه در 
قرآن دانسته اند و با اســتناد به این آیه و عمل 
رسول خدا)ص( پس از نزول آن، ثابت می کنند 
که امیرالمؤمنین)ع( پس از رســول خدا)ص( 

بافضیلت ترین انسان روی زمین است.
سید مرتضی می گوید: از شــیخ مفید شنیدم 
که می گفــت: »روزی مأمون به امــام رضا)ع( 
گفت: بزرگ ترین فضیلت امیرالمؤمنین)ع( در 
قرآن کدام است؟ حضرت فرمود: فضیلتی که 
آیه مباهله از آن حکایــت دارد. خداوند متعال 
می فرماید: »َفُقــْل تَعالَْوا نَْدُع أَبْناَءنــا َوأَبْناَءُکْم 
َونِساَءنا َونِساَءُکْم َوأَنُْفَســنا َوأَنُْفَسُکْم ثُمَّ نَْبَتِهْل 
َفَنْجَعْل لَْعَنَت الّل َعلَی الْکاِذبیَن )آل عمران/61( 
به آن ها بگو: بیایید ما فرزنــدان خود را دعوت 
کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش 
را دعــوت نماییم، شــما هم زنان خــود را؛ ما 
نفوس خــود را دعوت کنیم، شــما هم نفوس 
خود را؛ آن گاه مباهله کنیــم و لعنت خدا را بر 

دروغ گویان قرار دهیم.«
بعــد از نــزول ایــن آیه رســول خــدا)ص( 

امیرالمؤمنین، فاطمه، امام حســن 
و امام حســین)علیهم الســام( را 
فراخوانــد. آن ها به حکــم خداوند 
متعال در جایگاه فرزنــدان، زنان و 
نفس ایشــان قرار داشتند. مشخص 
اســت که هیچ یک از بندگان خدای 
ســبحان برتر و شــریف تر از رسول 
خــدا)ص( نیســت. از همیــن رو 
می بایســت از کســی که به حکم 
خداونــد ســبحان نفس رســول 

خدا)ص( است، احدی برتر نباشد.
مأمون گفت: مگر نه این اســت که 
خداوند »أَبناء و نِســاء« را به صورت 
جمع بیان کــرده، ولی پیامبر )ص( 
تنها دو پسر و دخترش را فرا خوانده 
اســت. چرا احتمــال نمی دهید که 
منظور از »نفس« خود ایشان باشد. 
بنابراین، آن چه گفتیــد نمی تواند 
فضیلت امیرالمؤمنین)ع( را نشــان 

دهد؟
حضرت فرمود: آنچه شــما می گویید درست 
نیست؛ چرا که دستوردهنده، فقط می تواند به 

غیر خودش دستور دهد و او را به چیزی دعوت 
کند، و درست نیست این عمل را در مورد نفس 
خود انجام دهد.3 یعنی شــخص دعوت کننده 
همواره غیر از خود را دعــوت می کند، نه خود 
را؛ همان طور که فرد دســتوردهنده، همیشه 
به دیگری امر می کند نه بــه خود. پس این که 
حضرت فرمود: َفُقْل تَعالَْوا نَْدُع أَبْناَءنا َو أَبْناَءُکْم 
َو نِساَءنا َو نِساَءُکْم َو أَنُْفَسنا، به این معنی نیست 

که خودمان را دعوت کنیم.
با این توصیف چون رســول خدا)ص( در روز 
مباهله از بین اصحاب، تنها امیرالمؤمنین)ع( را 
با خود همراه کرد، ثابت می کند که مقصود آیه، 
خصوص حضرت بوده و شایستگی آن بزرگوار 
را برای مباهله اثبات کرده اســت. مأمون که از 
پاسخ امام رضا)ع( شــگفت زده شده بود گفت: 

پاسخ قانع کننده ای بود.4
عالمان شیعه نیز در کتب خود به آیه مباهله به  
همین روشی که امام رضا)ع( بر والیت و امامت 

آیه مباهله
اثبات امامت علوی 

چون رســول خــدا)ص( در روز مباهله از بیــن اصحاب، تنها 
امیرالمؤمنین)ع( را با خود همراه کرد، ثابت می کند که مقصود 
آیه، خصوص حضرت بوده و شایســتگی آن بزرگــوار را برای 

مباهله اثبات کرده است
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قرآن کریم در بیش از شــش آیــه، فرمان به 
ســیر در زمین می دهد و در بیش از هفت آیه به گونه 
استفهام، به سیر در زمین فرامی خواند تا آثار گذشتگان 
دیده شود و افراد از آن عبرت گیرند. در سوره عنکبوت 
دستور به سیر و سفر می دهد برای آگاهی از چگونگی 
و آفرینش، در آیه دیگری ِســیر را برای خردورزی در 
مســائل و آگاهی از وضعیت گذشتگان مطرح می کند 
و در آیه ای دیگر برای آگاهی از ســنت های گذشتگان 
ِســیر را واجب می داند و آن را توضیح و بیانیه ای برای 

مردم و سبب هدایت پارسایان می شمارد. 
در آیات متعددی خداوند به ســیر و حرکت در زمین 

سفارش کرده است، مانند: 
 ُ »ُقْل ِســیُروا فِی الْْرِض َفانُْظُروا َکیَف بََدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَّ
یْنِشُئ النَّْشــَأَة اْلِخَرَة: بگو در زمین بگردید و بنگرید 
چگونه آفرینش را آغاز کرده است  سپس ]باز[ خداست 

که نشأت آخرت را پدید می  آورد.« )عنکبوت/20(
»َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلُِکْم ُســَنٌن َفِسیُروا فِی الْْرِض َفانُْظُروا 
َکیــَف َکاَن َعاقَِبــُۀ الُْمَکّذبِیــَن: قطعاً پیش از شــما 
سنت هایی ]بوده و[ سپری شــده است پس در زمین 
بگردید و بنگرید که فرجــام تکذیب  کنندگان چگونه 

بوده است.« )آل عمران/137(
»ُقْل ِســیُروا فِی الْْرِض ثُــمَّ انُْظُروا َکیــَف َکاَن َعاقَِبُۀ 
الُْمَکّذبِیَن: بگــو در زمین بگردیــد آن گاه بنگرید که 
فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است.« )انعام/11(
»أََفلَْم یِســیُروا فِی الْْرِض َفیْنُظُروا َکیــَف َکاَن َعاقَِبُۀ 
َِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَــَداُر اْلِخَرِة َخیٌر لِلَِّذیــَن اتََّقْوا أََفَا  ال
تَْعِقُلوَن: آیا در زمین نگشــته اند تا فرجام کســانی که 
پیش از آنــان بوده اند را بنگرند و قطعاً ســرای آخرت 
برای کســانی که پرهیزگاری کرده  اند بهتر است، آیا 

نمی اندیشید.« )یوسف/109(
»َفِســیُروا فِــی الْْرِض َفانُْظــُروا َکیــَف َکاَن َعاقَِبــُۀ 
الُْمَکّذبِیَن: بنابراین در زمیــن بگردید و ببینید فرجام 

تکذیب  کنندگان چگونه بوده است.« )نحل/36(

همچنین در آیات 46 ســوره حج، 69 سوره نمل،82 
ســوره غافر و 10 و 21 ســوره محمد در مورد ســیر 
و حرکت در زمین سفارش و تأکید شــده است. آنچه 
به عنــوان هدف از این گردش و ســیر معرفی شــده، 
عبرت آموزی و پی بردن به قدرت خداوند اســت که در 
نهایت موجب افزایش ایمان به خدای یکتا و واحد است.

این آیات سیر و سیاحت را ســبب تعقل، اندیشه و باال 
رفتن سطح آگاهی و بینش انسان دانسته، یعنی همان 
عنصری که بی تردید سنگ بنا و شالوده رشد و توسعه 
زندگی انســان در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاســی، 
اقتصادی و... است؛ زیرا روشن است که جامعه بسته و 
بی خبر از دیگر ملت ها، در هیچ زمینه ای رشد شایسته 
و بایسته ندارد و از تجربه ها و دســت آوردهای علمی، 

فکری و اجتماعی دیگران محروم است. 

بی گمان، گردشــگری در ایجاد 
تمدن ها و رشد آن نقش اساسی 
از صاحب نظران  دارد. شــماری 
بر این باورند کــه هجرت، الزمه 
نخستین  و  اســت  تمدن سازی 
در  کــه  بــزرگ  تمدن هــای 
بین النهریــن به وجــود آمده از 
مهاجرت آرامی ها به بین النهرین 

سرچشمه گرفته است.
با دقت در ســفرنامه های موجود در تمدن اســامی 
به این نتیجه می رســیم که آنچه از قرن ســوم تا قرن 
هفتم وجــود دارد، ســیاحت مســلمانان اســت به 
کشــورهای خاورمیانه و خاور دور؛ مانند ژاپن، آفریقا 
و اروپا. جهانگردان مســلمان، گزارش ســفر خویش 
را در کتاب هــای جغرافی یا در تحقیقــات تاریخی و 

عقیدتی ارائه داده اند و در ایــن دوران خبری از رفت و 
آمد سیاحان اروپایی و مردمان غرب مسیحی نیست و 
گویا آنان هیچ گونه عاقه ای به گردشگری نداشته اند. 
گاه گاهی به جهانگــرد و تاجر یهــودی غربی در باد 
شرق برمی خوریم. از قرن هشتم به بعد، به ویژه در قرن 
دهم، می بینیم که جریان گردشــگری به طور دقیق 
به عکس در جریان اســت. جهانگردان مهم را غربیان 
تشکیل می دهند که به سرزمین های شرق روی آورده 
و گزارش هــای گوناگونی از آداب، میــراث فرهنگی، 
شــیوه های حکومتی، اجناس و محصوالت شهرهای 
اسامی داده اند و خبری از جهانگردان مسلمان نیست 
و یا اگر رحله هایی وجود دارد، در محدوده ســفر حج 
و از منطقه ای اســامی به منطقه ای دیگر اســت. در 
این مقطع کمتر کســی با سّیاح مســلمان در مغرب 
زمین برخورد می کند. در این دوران سفرنامه نویســی 
و گردشــگری در اختیار جهانگردان غربی است و در 
دنیای اســام عاقه ای به آن دیده نمی شــود. به نظر 
می رســد که علت عمده این تغییر با رشد اقتصادی و 

فرهنگی جامعه ها رابطه مستقیم دارد.

زمین آینه 
تمدن ها

سید عیسی محمدی

امیرالمؤمنین)ع( اســتدالل فرمود استدالل 
کردند؛ ســید مرتضی علم الهدی نیز در کتاب 
خود به همین صورت استدالل می کند.5 شیخ 
طوسی آیه مباهله را یکی از شواهدی می داند 
که با آن بر فضیلت امیرالمؤمنین)ع( استدالل 
می شود.6 مرحوم اربلی، بیاضی، خواجه و عامه 
حلی، همین طــور دیگر عالمان شــیعه در هر 
دوره با اســتناد به آیه مباهله به همین صورت 
بر افضلیت امیرالمؤمنین)ع( و امامت و خافت 

بافصل ایشان استدالل کرده اند. 7
همچنین از جملــه مناظــرات آن حضرت با 
مأمــون آورده  اند کــه مأمون بــه آن حضرت 
گفت: چه دلیلی بر خافت جّد شــما علی بن 
ابــی طالب)ع( وجــود دارد؟ حضــرت به این 
آیه و عبارت »أنفسنا« اشــاره فرمودند، یعنی 
امیرالمؤمنین)ع( جان پیامبر)ص( است و لذا 
نفس پیامبر اْولی از دیگران اســت. مأمون در 
پاسخ گفت: این فرمایش شما درست است اگر 
»نسائنا« نبود، زیرا »نسائنا« یعنی زنان ما، پس 

»أنفسنا« نیز به معنای »رجالنا« می باشد.
حضرت فرمودنــد: اگر »أبنائنــا« نبود، حرف 
تو درســت بود یعنی اگر »أبنائنا« نبود و فقط 
همین دو کلمه نســائنا و أنفسنا بود، أنفسنا در 
مقابل نســائنا به معنای رجالنا »مردان مان« 
می شد، ولی چون أبنائنا هست، پس نسائنا در 
مقابل أبنائنا است. بنابراین، أبنائنا یعنی پسران 
ما، نسائنا یعنی دختران ما، و أنفسنا به معنای 
جان های ماســت. در این جا بود که باز مأمون 

ساکت شد و چیزی نگفت. 8
دلیــل دیگری کــه نشــان می دهد مــراد از 
»نسائنا« در این آیه، فقط حضرت فاطمه) س( 
اســت، نه همســران پیامبر اکرم )ص( وجود 
کلمه »ابنائنا« در این آیه است؛ به قرینه این که 
در مقابل »نسائنا« کلمه »ابنائنا« یعنی پسران 
آمده است، زیرا هر جا نساء در برابر رجال قرار 
گیرد، به معنای همســر اســت و اگر در برابر 
ابناء قرار گیرد، به معنای فرزندان مونث یعنی 
دختر خواهد بود، مانند آیه »یَُذبُّحوَن أبْناَءُکم 
َویَْســَتْحُیوَن نِســاَءُکم ]بقره/49[ فرعونیان 
پسران شــما را می کشــتند و دختران شما را 
زنده نگه می داشتند ]نه همسر را[.9 در نتیجه 
بدون شــک آیه مباهله یکــی از محکم ترین 
دالئل قرآنــی بر امامت و والیت و شایســتگی 
امیرالمؤمنین)ع( بر خافت است که نمی توان 

.این فضیلت مسلم را منکر شد
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یادداشتبه مناسبت 7 مهر روز جهانی جهانگردی

 امروز نیز، جریــان جهانگردی 
از غرب به شرق، رونق بیشتری 
دارد و این ناشــی از توســعه و 
پیشرفت علمی و توان اقتصادی 
اسالم  دنیای  که  چرا  آن هاست؛ 
هنوز بــه مرحله رشــد کافی 
نرسیده و خودباوری کامل را در 

 .نیافته است
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 شمس مانند 
شهابی ناگهان 

در آسمان 
زندگی مولوی 
ظاهر شد و با 
همان سرعتی 

که زندگی او 
را روشن کرد، 

ناپدید شد

جال الدین از ویرانی ســهمگینی که کمی بعد گریبانگیر بلخ و سایر 
شهرهای خراسان شــد نجات پیدا کرد. بهاء ولد به همراه همه خانواده 
خود و گروهی از شــاگردانش، احتماالً حوالی سال 617 هجری عازم 
غرب جغرافیایی جهان اســام شــد. گفته اند که در نیشــابور با شاعر 
عارف و حکیم نامدار ایرانی، شــیخ فریدالدین عطار نیشابوری ماقات 
کرد. به نوشته دولتشــاه، عطار خود به دیدار ایشــان آمد. در آن زمان 
موالنا جال الدین کم ســن و سال بود. شــیخ عطار نسخه ای از کتاب 
اسرارنامه اش را به موالنا جال الدین هدیه کرد و به پدرش گفت: »زود 

باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند.«
بهاء ولد با همراهانش از نیشــابور رهسپار بغداد شــد و در آن جا مورد 
استقبال گرم بســیاری از محققان و صوفیان آن شــهر قرار گرفتند. از 
آن جا به حجاز رفتند و سپس در مکه حج به جا آوردند. پس از این سفر 
بود که بهاء الدیــن به احتمال قریب به یقیــن در پی دعوت عاء الدین 
کی قباد، حاکم آناتولی، به آســیای صغیر آمد و عاقبت در قونیه اقامت 

گزید، شهری که تا به امروز با نام خانواده و خاندان او قرین است.
خانواده بهاء ولد در قونیه بــا برخورد گرم مردم روبه رو شــدند و بهاء 
ولد در آرامش و امنیت این شــهر، به عنوان یک صوفــی و عالم دینی 
به ســرعت شــهرت پیدا کرد و زمانی که جال الدین 24 سال داشت، 
با عــزت از دنیا رفت. عجیب اســت که جال الدین بــا وجود نزدیکی 
به پدرش عمدتاً در علوم ظاهــر از او تعلیم دیــد. جال الدین پس از 
درگذشــت پدرش عمًا در جایگاه مذهبی او قرار گرفت و در مســائل 
مربوط به شریعت، ُحکم می کرد. او تا یک سال بدین کار مشغول بود تا 
آن که برهان الدین محقق تِرِمذی را که یک اســتاد صوفی واالمقام و از 
شاگردان بهاء ولد بود ماقات کرد. به واسطه برهان الدین بود که موالنا 
میراث معنوی پدرش را به ارث برد و با رموز و تعالیم تصوف آشــنا شد. 
او تا 9 ســال به راهنمایی برهان الدین به سلوک معنوی مشغول بود تا 

آن که برهان الدین در سال 638 هجری درگذشت. 
مولوی طی این دوره همچنان به مطالعه علوم دینی رسمی در مدرسه 
حاویه در حلب ادامه داد تا آن که در علومی مانند تفســیر قرآن، علوم 
حدیث، فقه، کام و حتی فلسفه استادی کامل شــد. مولوی در زمره 
آن استادان صوفی ای اســت که هم در علوم ظاهر و هم در علوم باطنی 
صاحب نظرند. او بر همه علوم سنتی تســلط پیدا کرد و پس از نیل به 
معرفت متعالی ای که به معنای وصال هم بود و آثار و نشــانه های همه 
معارفی را که از جدایی میان فاعل شناسا و امر آفاقی یا عین سرچشمه 

می گیرد از میان  برداشت، از آن ها فراتر رفت.
در این دوره مولوی به دمشق هم ســفر کرد و گفته اند که چند سالی را 
در این شهر که آن را خوب می شــناخت زندگی کرد. بعضی از منابع از 
ماقات مولوی بــا ابن عربی، که او هم در دمشــق زندگی می کرد و در 

آن جا درگذشت، ســخن گفته اند، اما تعیین صحت و سقم 
تاریخی آن دشوار اســت. باری، ارتباط میان مولوی و ابن 
عربی پیچیده است و شایسته اســت مطالعه و تحقیقی 
گســترده درباره آن انجام شــود. پس از آن که در علوم 

شریعت و تصوف به مقام استادی رســید، از سال 638 تا 642 هجری 
قمری به تعلیم علوم دینی پرداخت. موالنــا معلمی محبوب بود و بالغ 
بر چهارصد شــاگرد در مجلس درس رسمی او شــرکت می کردند. به 
احتمال زیــاد او در این زمان علــوم باطنی را هم به گــروه کوچکی از 

شاگردانش تعلیم می داد. 
در سال 642 زندگی مولوی در دیدار با شــخصیت رازآمیز و نیرومند 
شــمس تبریزی متحول شد. شمس مانند شــهابی ناگهان در آسمان 
زندگی مولوی ظاهر شــد و با همان ســرعتی که زندگی او را روشــن 
کرد، ناپدید شــد. تردیدی نیســت که شــمس برای موالنا تنها یک 
مرشد یا اســتاد صوفی نبود، چون موالنا ســال ها پیش از ماقات با او 
سلوک عملی در تصوف داشت، بلکه چنین به نظر می رسد که شمس 
فرستاده ای الهی، با نفوذی معنوی بود که به یک معنی حاالت درونی 
موالنا را در قالب شــعر جنبه بیرونی بخشــید و دریای وجــود او را به 
تاطم درآورد که نتیجه آن، موج های عظیمی بــود که تاریخ ادبیات 
فارســی را دگرگون کرد. دوســتی معنوی میان این دو شــخصیت 
برجسته در تاریخ تصوف کم نظیر است و در شرق، حکم مثل پیدا کرده 
اســت. اما مصاحبت آن ها دیری نپایید؛ شمس که از حسادت برخی از 
شــاگردان مولوی به ستوه آمده بود قونیه را در ســال 643 ترک کرد. 
موالنا چنان بیقرار شــد که برایش نامه ها و پیغام های بسیار فرستادی 
که حاوی نخســتین اشــعارش به فارســی و عربی بود و عاقبت وقتی 
مطلع شــد که شمس در دمشق اســت، پسرش ســلطان ولد را پی او 
فرستاد. شــمس باالخره قبول کرد و به قونیه بازگردد و در سال 644 
چنین کرد، اما پس از مــدت کوتاهی دوباره ناپدید شــد، ولی این بار 
دیگر هرگز بازنگشــت. جال الدین دو سال در جستجوی او بود و خود 
به دمشق رفت اما حاصلی نداشت. شمس ناپدید شده بود و موالنا را با 
شمس آفتاب عرفان که در عمق قلب موالنا می درخشید تنها گذاشت.

باقی عمر موالنا از ســال 647 تــا 672 دوره تعلیم و نشــر تصوف، و 
علوم باطنی نهفته در آن بود. او شاگردان بســیاری تربیت کرد مانند 
صاح الدین زرکوب و ُحسام الدین َچلَبی که اهل ارومیه و پدرش استاد 

یکی از طریقت های فتوت بود. حســام الدین چلبی نــزد موالنا همان 
نقشی را در سرودن مثنوی داشت که شمس در سرودن دیوان داشت. 
به همان نحو که شــمس برانگیزاننده مولوی در سرودن دیوان شمس 
بود، حسام الدین نیز انگیزه سرایش گنجینه عظیم شعر عرفانی مثنوی 

شد.
در ماه جمادی االخر ســال 673 هجــری جال الدین بیمار شــد. او 
می دانست که لحظه دیدار با معبود نزدیک اســت؛ لحظه ای که برای 
او فرخنده ترین لحظه زندگی بــود. او مرگش را پیش بینی می کرد و به 

همین مناسبت غزل معروفی سرود که مطلعش چنین بود:
چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم 

             رخ زرین من منگر که پایی آهنین دارم
موالنا در پنجم جمادی االخر ســال 672 در حالت بهجت و شادمانی، 
در حالی که فرزندان معنوی و اعضای خانــواده اش گرد او بودند از دنیا 
رفت. صدرالدین قونوی، دیگر استاد بزرگ تصوف در قونیه در آن ایام، 
بر جنازه او نماز خواند و پس از آن، تجســم خاکی بزرگ ترین شــاعر 
صوفِی زبان فارسی در قونیه به خاک سپرده شد. مزار او تا به امروز یکی 

از مهم ترین زیارتگاه های جهان اسام باقی مانده است. 
جال الدین در آثار و طریقتــش تا روزگار ما زنده مانده اســت و روح او 
همچنان برانگیزاننده کسانی اســت که قادر به سیر و سلوک معنوی اند 
و در سطح عمومی تر شــور و اشتیاق دینی مســلمانان مؤمن را شدت 
می بخشــد. بدون تردید مولوی از قله های رفیع تصوف و عرفان اسامی 
اســت. او حکیم و متافیزیک دان بی همتایی اســت که قادر است ابعاد 
مختلف مســائل نظری و متافیزیکی را به روشــن ترین و زیباترین زبان 
بیان کند و عالی ترین حقایق را در قالب عینی ترین تعابیر و تصویرها در 

     .دسترس ما قرار دهد

دوستی معنوی
پرویز عباسی داکانی

استاد دانشگاه آزاد اسالمی

بدون تردید مولوی از قله های رفیع تصوف و عرفان اسامی است. او حکیم 
بی همتایی است که قادر اســت ابعاد مختلف مسائل نظری و متافیزیکی را 
به روشــن ترین و زیباترین زبان بیان کند و عالی تریــن حقایق را در قالب 

عینی ترین تعابیر و تصویرها در دسترس ما قرار دهد به مناسبت روز  بزرگداشت موالنا

7 مهرمــاه، روز بزرگداشــت شــمس و 8 مهرماه، روز بزرگداشــت 
موالناست. این توالی نشــان از ارتباط عمیق بین موالنا و شمس دارد 
که نام هر یک یادآور نام دیگری اســت. خوانندگان محترم مستحضر 
هستند که شــمس، باعث تحولی عظیم در موالنا شد و سبک و شیوه 
زیســت او را چنان تغییر داد که همگان را به تعجب واداشــت. در این 
نوشتار پیوستگی و تأثیرات شمس بر موالنا مورد بررسی اجمالی قرار 

گرفته است.
جال الدین مولوی، در ششــم ربیع االول ســال 604 هجری قمری 
در بلخ زاده شــد. در دنیای فارســی زبان، معموالً از او با نام موالنا یاد 
می کنند. در غربـ  که شــهرت او از قرن نوزدهم به ســرعت فزونی 
گرفتـ  معموالً او را رومی)Rumi( می نامند و مقصود از روم، آسیای 

صغیر است که مولوی بخش بیشتر زندگی اش را در آن جا سپری کرد.
جال الدین در بلخ که یکــی از مراکز عمده فرهنــگ ایرانی بود زاده 
شــد. او ثمره آن فرهنگ ایرانی اسامی است که در قرن هفتم هجری 
در سرتاسر شرق سرزمین های اســامی غالب بود و امروزه ایرانیان و 
نیز ترک ها، افغان ها، مسلمانان آســیای مرکزی و مسلمانان شبه قاره 
هند و پاکستان وارثان آن هستند و درست در این سرزمین هاست که 
خورشید میراث معنوی او طی هفت ســده گذشته درخشش داشته 

است.
پدر جال الدین، محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء الدین ولد 
و ملقب به سلطان العلما ، صوفی و عارفی برجسته در بلخ بود که نسب 
معنوی اش به نجم الدین کبری می رسید. او نویسنده »معارف« است، 

شاهکاری در تصوف که تأثیری انکارناپذیر بر مثنوی داشته است. 
زمانی که جال الدین، 12ـ  13 ساله بود، بهاء ولد به همراه خانواده اش 
بلخ را ترک کرد و رهســپار غرب جهان اســام شــد. با ایــن اقدام، 

بررسی پیوستگی  شمس و موالنا
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امتداد استوار امامت
بررسی عقاید اختالفی فرقه های زیدیه و 
کیسانیه در گفتگو با عزالدین رضانژاد

سیده معصومه محمدی

 امامت امام سجاد)ع( چگونه معرفی شد؟
 در مــورد اصــل امامــت جامعه اســامی، 
مسلمانان به دو گروه تقســیم شدند. عده ای 
گفتنــد همــان را کــه پیامبــر)ص( معرفی 
کرده ما أخــذ می کنیم. حاال زمان گذشــت؛ 
زمــان امیرالمؤمنیــن)ع(، امام حســن)ع( و 
امام حســین)ع( گذشــت. نیم قرن از رحلت 
پیامبــر)ص( گذشــت، امام حســین)ع( به 
شهادت رسید. حاال امامت به چه کسی منتقل 

مي شود؟
ما شیعیان اثنی عشري بر اســاس روایتی که 
داریم معتقدیم هیچ ابهامــی در رابطه با ادامه 
امامت در میان شیعیان بعد از امام حسین)ع( 

وجود ندارد و این اعتقاد بر سه محور است:
دلیــل اول، حدیث اثنی عشــر اســت که به 
حدیث اثنی عشــر خلیفــه، اثنی عشــر امیر، 
اثنی عشر ســلطان یا اثنی عشــر امام معروف 
اســت. این حدیــث از پیامبــر)ص( در کتب 
اهل سنت اســت؛ از جمله کتب صحاح ایشان 
که معروف ترین آن صحیح بخاری اســت. در 
صحیح مسلم و در کتاب ســنن و مسندشان 
این حدیث از پیامبر)ص( نقل شــده است که 
پیامبر)ص( فرمود: »عزت اســام و مسلمین، 
فخر اســام، شرف اســام به این است که در 
میان مســلمانان دوازده نفــر بیایند، امامت و 
خافت را به عهده بگیرند. امامان دوازده گانه، 

کیسانیه همان 
گروهی هستند 

که معروف 
شدند به انتقام 

گیرندگان از خون 
سیدالشهدا)ع(. 

به مجموع کسانی 
که از نظر سیاسی 
به مختار گرایش 
پیدا کردند برای 
انتقام از قاتالن 

سیدالشهدا)ع(، 
گاهی کیسانیه 

و گاهی مختاریه 
می گویند

طبق حدیث اثنی عشــر که نام امام ســجاد در آن هست و ســفارش امام 
حسین)ع( به امامت ایشان، امام زین العابدین)ع( امام است. در حدیث جابر 
نیز از پیامبر اکرم)ص( نسبت به امامت ایشــان تصریح شده است. عاوه بر 

این ها، ده ها شاهد دیگر نیز مبنی بر امامت امام سجاد)ع( وجود دارد

پرداختن به جریان شناسی ها در موضوعات کالمی و اعتقادی، 
است.  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  امامت،  موضوع  در  به ویژه 
همه مستحضرند که مهم ترین دغدغه مسلمانان پس از رحلت 
پیامبر بزرگوار اسالم)ص(، دغدغه امامت و خالفت آن حضرت 
بود. این دغدغه براساس دیدگاه مسلمانان به دو طیف فکری 
تقسیم می شود که در یک طرفش ما مدعی هستیم اهل بیت 
پیامبر)ص(  بیت  اهل  با  که  و صحابه ای  دارند  قرار  پیامبر)ص( 
همراه بودند و در طرف دیگر، گروه ها و جریانات دیگر. در گفتگو 
با حجت االسالم والمسلمین عزالدین رضانژاد، رئیس پژوهشکده 
علوم اسالمی پژوهشگاه المصطفی)ص(، به بررسی امامت امام 
سجاد)ع( و تحلیل و بررسی عقاید اختالفی فرقه های زیدیه و 

کیسانیه پرداختیم.

شیعه را بر پیشانی خود داشتند به وجود 
آمد. انحراف کوچک می گویم، چون این 
انحراف مربوط به مجموعه شیعه نبوده، 
یک قشر کوچکی از شــیعه در امامت 
امام سجاد)ع( به اشــتباه رفتند. بعدها 
این گروه شــدند یک فرقــه اعتقادی 
به نام فرقه کیســانیه. به عبارتی دیگر 
پیدایش فرقه کیســانیه اولین انشعاب 
در گروه اهــل نصب بــود. اهل نصب 
معتقد بودند امامت بعد از پیامبر)ص( به 
امیرالمؤمنین)ع(، بعد به امام حسن)ع(، 
بعد به امام حســین)ع( مي رسد و بعد 
از امام حســین)ع( اختــالف به وجود 
آمد. کیســانیه چه کسانی هستند و چه 

شناسنامه ای دارند؟
این فرقه در نیمه قرن اول بــه وجود آمد یا به 
عبارتی دیگر بــه وجود آورده شــد. دو حرف 
است: یک وقت می گوییم جریان سازی شکل 
گرفت و یــک زمان می گوییم جریان ســازی 
نبــوده، بعدها این جریان ســازی را به عده ای 
نســبت دادند که در میــان محققان اختاف 

هست.
کیســانیه همــان گروهــی هســتند کــه 
معروف شــدند به انتقام گیرنــدگان از خون 
سیدالشــهدا)ع(. بــه مجموع کســانی که از 
نظر سیاســی به مختار گرایش پیــدا کردند 
برای انتقام از قاتان سیدالشــهدا)ع(، گاهی 
کیسانیه و گاهی مختاریه می گویند. کیسانیه 
همان طرفداران مختارند. کیســان نام یکی از 
مشــاوران اصلی مختار، یا نام یکی از غامان 
مختار، یا نام یکی از کشــاورزان در کوفه بوده 
است که به مختار اطاعات خوبی در خصوص 
قاتان سیدالشهدا)ع( می دهد. حدود 9 یا10 
قول در مورد کیسان وجود دارد. همین اقوال 
متعدد نشانگر این اســت که کیسانیه ساخته 
و پرداخته دشــمنان اهل بیت)ع(، به ویژه بنی 
امیه هستند که می خواســتند در میان شیعه 
اختاف ایجاد کنند. مختار امامت شیعه را به 
عهده نداشــت؛ یک جریان سیاسی بود برای 

انتقام گیری از قاتان سیدالشهدا)ع(.
اما کسانی بودند که گویا بوی رهبری سیاسی 
به عنــوان خلیفه به مشامشــان می رســید. 
کیســانیه یک فرقه بود که بعدها تشکیل شد 
که این فرقه دوام نیاورد. بعد از انزوای بنی امیه 
و روی کار آمدن بنی عبــاسـ  حدوداً در نیمه 

دوم قرن دومـ  پرونده کیســانیه بسته شد. به 
خاطر این که امام باقر)ع( و امــام صادق)ع( با 
آن انقاب فرهنگی که در مدینه و کوفه ایجاد 
کردند، همه متوجه شــدند نه کیسان رهبری 
شــیعه را بر عهده دارد و نه کسی مانند محمد 

حنفیه که گروهي او را رهبر می نامیدند.
در کتاب فرقه شناسی می گویند: امام کیسانیه 
محمد حنفیه است؛ پســر امیرالمؤمنین)ع(، 
برادر نانتی امام حســین)ع(، مادرش از خوبان 
و خودش هم آدم بدی نبوده، آدم خوبی بوده. 
یک عــده دورش را گرفتند کــه بگویند بعد از 
امام حســین )ع( امامت به حنفیه می رســد؛ 
چون امام حســین)ع( بعد از امام حسن)ع( به 
امامت رسید، پس شــما محمد حنفیه بعد از 
امام حسین)ع( امام هستید و ما به شما ایمان 
می آوریم. وقتی که عده ای دور محمد حنفیه را 
گرفتند، باورش شد که نکند درست می گویند، 
شــاید من امام باشــم، چون قبًا برادرم امام 
حسن)ع( امام بود، بعد برادرم امام حسین)ع( 
امام بود، پس حاال من هســتم و تا برادر هست 
نوبت امامت به فرزند نمی رســد؛ یعنی به امام 
سجاد)ع( نمی رسد. آیا محمد حیفیه این ادعا 
را داشــته یا نه، در تاریخ ثابت نشده است، اما 
جریانی در تاریخ هســت کــه می گوید محمد 
حنفیه به امامت برادرزاده اش ایمان داشــت و 
آن جریان این اســت: امام سجاد)ع( در مراسم 
حج به مکه مکرمه آمدند. مردم امام سجاد)ع( 
را می شــناختند، شیعیان می شــناختند، غیر 
شیعه او را نمی شناختند؛ به عنوان یادگار امام 
حسین )ع(، به عنوان آزاده اهل بیت، به عنوان 
کسی که در عاشــورا بوده و به اسارت رفته و به 
عنوان امام شیعیان، بارها و بارها ایشان به حج 
رفتند. عده ای از حسودان، کینه توزان و کسانی 
که اختاف افکــن بودند آمدند کنــار کعبه تا 
محمد حنفیه را بزرگ کنندـ  هم امام ســجاد 
)ع(، هم عمویش محمد حنفیه در مراسم حج 
هستندـ  . خبر به امام سجاد )ع( رسید.ـ  نقل 
متفاوت اســت یکی را بیان می کنم که مرحوم 
شیخ مرتضی در کتاب عیون المعجزات از ادله 
امامت امام زیــن العابدین)ع( این جمله را نقل 
کرده اســت که در تاریخ منتخب است: وقتی 
که در مکه بودیم و شــنیدیم که محمد حنفیه 
ادعای امامت کرد و گفت: مــن فرزند علی)ع( 
هستم و امامت به من می رسد و گروهي دورش 
را گرفتنــد. در آن جــا عده ای از مردم ســراغ 

خلفای دوازده گانه. این به حدیث اثنی عشــر 
معروف شــد. در میــان فَِرق اســامی، هیچ 
فرقه ای جز ما به این حدیث عمل نکرده است.

ما شــیعیان اثنی عشــری، از جمله کســانی 
هســتیم که به حدیث پیامبر)ص( نســبت 
به دوازده امامــی که ویژگی هــای امامت را 
داشــته باشــند همانند عصمت، علم غیب و 
ویژگی های دیگــر معتقدیــم. دیگران عمل 

نکردند.
دلیل دوم، حدیث لــوح در روایــت جابر بن 
عبدالل انصاری که این حدیث مهم در موضوع 
امامان دوازده گانه است. در بخش اول حدیث 
اثنی عشر آمده است که دوازده خلیفه خواهد 
آمد که از قریش هســتند، اما نام این ها بیان 
نشــده اســت، اما در حدیث لوح نام تک تک 
امامان آمده اســت. قبل از به دنیــا آمدن این 
امامــان، پیامبر)ص( نام آن هــا را نقل کرده و 
به جابر فرموده اند: »تــو از میان آن ها علی)ع( 
که همزمان اســت را می بینی. حســن)ع( و 
حســین)ع( را می بینــی. زین العابدین)ع( را 
می بینی، فرزند ایشــان امام محمــد باقر)ع( 
ـ که کودک اســتـ  را هم می بینی. اگر او را 
دیدی سام مرا به او برسان.« طبق این اسناد و 
مدارک، تکلیف ما شیعیان اثنی عشر نسبت به 
مصادیق امامان دوازده گانه بسیار روشن است.

دلیل سوم، وصیت خود امام حسین)ع( است. 
امام حسین)ع( برای امام بعد از خودش سفارش 
کرد. به عبارتــی دیگر، امام بعــد از خودش را 
معرفی کرد که آقا امام زیــن العابدین)ع( بود. 
امامان کتاب هایی داشــتند که گاهــی از آنان 
تعبیر به صحیفه می شــود و گاهــی تعبیر به 
جامعه. امام حسین)ع( طبق روایاتی آن امانت 
مکتوب مرتبط با امامــت را به دخترش فاطمه 
بنت الحسین)ع( داده اســت تا او را به امام زین 
العابدین)ع( بدهد، چون امام سجاد)ع( در زمان 
شهادت امام حســین )ع( در نقاهت و بیماری 
شدیدی بودند. پس تکلیف ما روشن است. طبق 
حدیث اثنی عشر که نام امام سجاد در آن هست 
و سفارش امام حسین)ع( به امامت ایشان، امام 
زین العابدین)ع( امام است. در حدیث جابر نیز از 
پیامبر اکرم)ص( نسبت به امامت ایشان تصریح 
شده است. عاوه بر این ها، ده ها شاهد دیگر نیز 

مبنی بر امامت امام سجاد)ع( وجود دارد.
در موضوع امامت امــام چهارم انحراف 
کوچکی در میان عده ای از کسانی که نام 
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زین العابدین)ع( رفتند و جریــان را گفتندـ  
. امام)ع( رفتنــد محمد حنفیــه را نصیحت 
کردند، موعظه کردند، به او یــادآوری کردند 
آنچه از پیامبر)ص( به فرزندان امام حسین)ع( 
و نسل او در امامت مطرح است. امام سجاد)ع( 
متذکر شــدند امامت طبق وصیت و سفارش 
امام حسین)ع( به من رســیده است، اگر به تو 
به عنوان برادر می رسید، باید وصیت در دست 
تو باشــد. محمد حنفیه دید عده ای دورش را 
گرفته انــد و گفته اند ما ایــن حرف ها را قبول 
نداریــم. امام ســجاد)ع( برای این که نشــان 
دهد امامــت کار کوچکی نیســت که هر کس 
ادعا کند، شــرط و شــروط دارد و همان گونه 
که نبوت با معجزه اثبات مي شــود، امامت نیز 
نیاز به اعجاز دارد، دســت محمــد حنفیه را 
گرفت پیش حجراالســود برد تا حجراالسود 
ـ که سنگی بهشتی اســتـ  بین ایشان حکم 
کند. به حجراالســود خطــاب می کنند: ای 
حجراالســود! آیا تو شــهادت بــه امامت من 
می دهی یا به امامت محمد حنفیه؟ خداوند به 
حجراالسود زبان داد، نطق کرد و برای امامت 
امام سجاد)ع( شهادت و گواهی داد. جمله ای 
را که همه مردم از حجراالســود شنیده اند به 
صورت هاي گوناگون نقل شــده است که حق 
با علی بن الحســین)ع( است. بعد از این قضیه 

محمد حنفیه پشیمان شد و توبه کرد. 
پس از جریان کیســانیه که دم از امامت 
محمد حنفیه مي زدند و از طریق روایات و 
بعد از َحَکم قرار دادن حجراالسود خاتمه 
پیدا کرد،  بعدها بزرگان کیسانیه، در زمان 
امام صادق)ع( به مجموعه شیعه برگشتند 
و امامت امام باقــر)ع( و امام صادق)ع( را 
پذیرفتند. ولی جریــان دیگری به وجود 
آمد به نام فرقه زیدیه و موضوع امامت زید 
بن علی بن الحسین. در مورد ماهیت این 

فرقه توضیح می دهید؟
در زمان امام محمد باقر)ع(، برادر ایشان، زید 
بن علي بن الحســین یک جریان سیاسی راه 
انداخت و مقصدش امامت نبــود و آن جریان 
این است که حدود 50 ســال از شهادت امام 
حسین)ع( گذشــت و اهل بیت)ع( در انتظار 
بودند که انتقــام خون امام حســین)ع( را از 
بنی امیه بگیرند، لذا فرزند امام سجاد)ع( به نام 
زید، برادر امام باقر)ع(، در ســال 123 هجری 
قمری در کوفه قیام کرد. عده ای به او پیوستند 

عده ای به زید 
پیوستند و 

جریان چریکی 
علیه بنی امیه 
تشکیل دادند 

و در آن 
جریان، زید بن 
علی و یارانش 

دستگیر 
می شوند 

و در کوفه 
به شهادت 

می رسند

بنی عباس جریان گرایش به زید را تشــویق و حمایت کردند تا در میان 
شیعه انفکاک ایجاد کنند، اینچنین شد که فرقه زیدیه باقی ماند و کشور 

یمن تعداد زیادی زیدیه دارد

و جریان چریکی علیه بنی امیه تشکیل دادند و 
در آن جریان، زید بن علی و یارانش دســتگیر 
می شــوند و در کوفه به شــهادت می رسند. 
پیروان اهل بیت)ع(، زیــد را الگو کردند تا هر 
کجا که توانستند به بنی امیه ضربه بزنند. این 
جریان بعدها تبدیل شــد به این که زید امام و 
رهبر است. زید در زمان خودش امامت را ادعا 
نکرده است. امام صادق)ع( وقتی خبر شهادت 
زید را شــنید، جمله إنا لل و إنــا الیه راجعون 
را خواندند و فرمودند: عموی مــن زید آدم با 
ورعی بود، روزهــا روزه می گرفت و شــب ها 
مناجات می کرد. او با ما بــوده و ادعای امامت 
نکرده اســت و امام صادق)ع( برایش عزاداری 

کردند. 
گفتند هرکس از نســل فاطمه باشد، قیام به 
سیف بکند و مسلحانه در مقابل ظالم بایستد، 
او می شــود امام مســلمین. زیدیه این را مبنا 
قرار داده اســت و هر امامی که قیام نکند، امام 
نیســت. پیامبر)ص( فرمودند: حســن)ع( و 
حســین)ع( دو فرزند من و از امامان هستند؛ 
چه قیــام کنند و چه قیام نکننــد. ماک امام 
معصــوم در امامــت، قیام کردن نیســت. در 
حدیث اثنی عشــر، حدیث جابر، حدیث لوح و 

وصیت امام سجاد)ع( حرفی از زید نیست.

روایت اول: راوی خود امام ســجاد)ع( اســت. 
طبق حدیث جابر روایت طوالنی اي نقل شده 
اســت. پیغمبر)ص( اشــاره کرد به سبطش 
حســین)ع( و فرمود: »از ذریه و نسل این نوه 
من مردی در آخرالزمــان قیام خواهد کرد که 
زمین را بعد از ظلم و فساد به عدالت گسترده 

خواهد کرد.«
روایــت دوم: ابوحمزه ثمالــی از اصحاب امام 
ســجاد)ع(، امام محمد باقر و امام صادق)ع( 
اســت. ایشــان به نقل از یکی از یــاران امام 
ســجاد)ع( به نام ابوخالد کابلی ملقب به کنگر 
می گوید: »روزی خدمت امام زین العابدین)ع( 
رسیدم و از ایشان چند ســؤال پرسیدم. یک 
ســؤال این بود: ای پســر پیغمبر)ص(! به من 
خبر بده خدا اطاعت چه کسانی را واجب کرده 
اســت؟ مودت و محبت در قرآن نسبت به چه 
کسانی است؟ امام در پاســخ نام امامان را تک 
تک ذکر کرد. ابوخالد پرسید ما روایت شنیدیم 
حضرت علــی)ع( فرمــوده که حجــت خدا 
همیشه روي زمین است. االن حجت چه کسی 
است؟ االن شــما هســتید؟ و از امامان بعدي 
مي پرسد و امام ســجاد)ع( نام امام باقر)ع( را 
مي برند که شکافنده علم است و امامان بعدي 

».را نام مي برند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 14  |       مهر  1395    27

گزارش ویژه

سرمایه گذاری های بی حســاب و گســترده ای که رژیم آل سعود برای 
گسترش اندیشــه و تفکر وهابیت در سراسر جهان و به ویژه جهان اسالم 
در دو دهه اخیر انجام داده، موجب شــده اســت هوادارانــی برای این 
اندیشه در گوشه کنار جهان دست و پا شــود. رژیم آل سعود به موازات 
این سرمایه گذاری ها، تالش کرده است مرکزیت و مرجعیت دینی اهل 
ســنت و جماعت را از االزهر مصر به شــبه جزیره منتقل کند و در این 
مسیر در طی چند ســال گذشــته هجمه های فراوانی از سوی مفتیان 
وهابی علیه االزهر صورت گرفته که از ســوی علمای االزهر بی پاســخ 

نمانده است.
در چهارم شهریورماه گذشته کنفرانس سه روزه ای با عنوان »اهل سنت 
و جماعت چه کسانی هســتند؟« با حضور جمع قابل توجهی از علمای 
اهل سنت نقاط مختلف جهان در شهر گروزنی در روسیه برگزار شد که 
غوغایی در میان علمای وهابی شــبه جزیره به پا کرد و خشم آن ها را به 

شدت برانگیخت.
در این کنفرانــس، در حالی کــه چهره های سرشناســی چون »احمد 
الطیب«، شــیخ االزهر، »شــیخ شــوقی عالم«، مفتی اهل سنت مصر، 

»شیخ اسامه الزهری«، مشــاور رئیس جمهور مصر و معاون کمیسیون 
دینی پارلمان این کشور، »شــیخ علی جمعه«، مفتی سابق مصر، »شیخ 
عبدالفتاح البزم«، مفتی دمشق و ... حضور داشتند، دعوتی برای حضور 
مفتیان ســلفی و وهابی ســعودی و قطری صورت نگرفته بود. در بیانیه 
پایانی این کنفرانس که شاهد سخنان و مواضع تند و تیزی علیه سخنان 
و اقدامات جریان های تکفیری سلفی و وهابی بود، ضمن اشاره به این که 
»اهل ســنت در اعتقاد و مذاهب کالمی، اشــعری و ماتریدی و در فقه 
همان مذاهب چهارگانه حنفی، مالکی، شــافعی و حنبلی هستند و اهل 
تصوِف پاک از نظر علمی و اخالقی و تزکیه نفــس همچون امام الجنید 
)جنید بغدادی( و امثالهم هســتند...« بر این نکته تأکید شد که وهابیت 

باعث تفرقه در امت اسالمی و بدنامی اسالم شده است.
ایــن کنفرانــس در ابتــدا با بایکــوت خبری رســانه های ســعودی و 
قطری همراه شــد، اما طولی نکشــید که فوران خشــم علمای وهابی و 
اظهارنظرهای گوناگــون آن ها درباره این کنفرانــس، بایکوت خبری را 
شکســت. این اظهارات تا بدان جا پیش رفت که برخی از علمای وهابی 
مدعی شدند که دست های شــر پشــت پرده  به کار افتاده است تا فتنه 
حنبلی  و اشعری قرن پنجم، با شــکل و شمایل تازه ای ظهور کند. برخی 
رسانه ها نیز از اقدام مشترک مصر و روسیه برای بازپس گرفتن مرجعیت 
اهل سنت از عربستان ســخن گفتند! در مقابل این اظهارنظرها، برخی 
علمای اهل سنت نیز به حمایت از کنفرانس گروزنی پرداختند. چنانچه 
»شــیخ خالد المال«، رئیس جمعیت علمای عراق، در پیامی به مناسبت 
برگزاری این کنفرانس، ضمن تأیید بیانیه کنفرانس، آن را نقطه عطفی 
مهم برای نجات دادن اهل سنت از شر سلفی ها و وهابی ها شمرد و اعالم 

کرد برخی از سلفی ها و وهابی ها »شر مطلق« هستند.
جالب این بود که این نزاع تا آن جا شــدت گرفت که توجه رســانه های 
غربی را نیز به خود جلب کرد و ایندیپندنت با اشــاره به بیانیه کنفرانس 
مدعی شــد، این بیانیه می تواند چیزی در حد طرد عربســتان از سوی 
روحانیون سنی قلمداد شــود. ایندیپندنت آن گاه به طرح این پرسش ها 
پرداخت که در صورتی که عربســتان از جهان اســالم کنار زده شــود، 
نماینده واقعی مسلمانان سنی چه کســی خواهد بود؟ و آینده عربستان 
ســعودی چه خواهد شــد؟ به زعم این روزنامه، پاســخ چنین سؤاالتی 

.می تواند انقالبی را در جهان اسالم به وجود آورد

تاکید اهل سنت درکنفرانس سه روزه  »گروزنی«:
وهابیت، عامل بدنامی اسالم است
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اخبار هالل

دکتر ضیايی: هالل احمر آماده همکاری با 
يونسکو است

دکتر »سید امیرمحســن ضیایی«، رئیس جمعیت 
هالل  احمر، در نشســت با دبیرکل و کارشناســان 
کمیسیون ملی یونســکو، از آمادگی جمعیت هالل 
احمر ایران برای همکاری با یونســکو خبــر داد. به 
گزارش مهر، دکتر ضیایی در این نشســت با اشــاره 
به این که ارتباط میان کمیته ملی یونســکو و هالل 
احمر در حوزه های مختلفی میسر بوده و به هم افزایی 
در مأموریت ها منجر خواهد شــد، گفــت: »ذخیره 
بسیاری از اطالعات و دســتورالعمل ها در دسترس 
کمیته ملی یونسکو است و هالل  احمر هم زمینه های 
مهمی برای استفاده از این ذخایر غنی را دارد«. وی 
حوزه های آموزش، جوانــان و موضوعات اجتماعی 
را از زمینه هــای همکاری میان دو طرف دانســت و 
افزود: »جمعیت هالل احمر نهــادی کاماًل عملیاتی 
اســت و نیاز به حمایت های مغزافزاری و نرم افزاری 
دارد و از ســویی اطالعــات موجــود در کمیته ملی 
یونســکو باید به ســمت جامعه هدایــت و عملیاتی 
شــود«. دکتر ضیایــی در ادامه با تأکیــد بر این که 
»افزایش تاب آوری در جامعه« شعار ۱۰ سال آینده 
هالل  احمر اســت، خاطرنشــان کرد: »این افزایش 
تاب آوری در حوزه هــای مختلفی چــون فیزیکی، 
فرهنگــی، اجتماعی و حتی اقتصادی که به شــدت 
ضریب آن در کشورمان پایین است، عملیاتی خواهد 
شــد و در این زمینه افزایش تــاب آوری اجتماعی از 
اهمیت بیشــتری برای تأثیرگذاری عمیق در جامعه 
برخوردار است«. رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره 
به این که باید با درک و مفاهمه بیشــتر و بهره گیری 
از پروژه های کمیته ملی یونسکو زمینه های مشترک 
همکاری را تعیین کــرد، گفت: »هــدف اصلی این 
است که جهانی  فکر و منطقه ای عمل کنیم؛ چراکه 
اقدام بدون تفکر و اطالعات کافی، پیمودن راه باطل 

.»است

رونمايی از 6 فروند بالگرد
در مراســمی با حضور معــاون اول رئیس جمهوری، 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، معاون 
علمی و فنــاوری رئیس جمهــوری، رئیس جمعیت 
هالل احمــر، نماینــده مقــام معظم رهبــری در 
هالل احمــر و دیگر مســئوالن جمعیت، مراســم 
رونمایــی از 6 فروند بالگرد جدیــد 4۱2 ای. پی در 

سازمان امداد و نجات جمعیت برگزار شد.
با اضافه شــدن این 6 فرونــد بالگرد، نــاوگان امداد 

هوایی به 23 فروند بالگرد مجهز شد.
اسحاق جهانگیری با صدور فرمان پرواز این بالگردها 
اعالم کرد: با اســتعانت از ارواح پاک شهدای اسالم، 
فرمان پــرواز بالگردهای امــدادی هالل احمر صادر 
می شود  امیدوارم با ورود این 6 فروند بالگرد امدادی 
به ناوگان امــداد هوایی کشــور جمعیت هالل احمر 
بیش از گذشــته در خدمت به مردم و ایران اسالمی 

و همچنین افراد در سایر مناطق بکوشد.
رئیس جمعیــت هالل احمر در این مراســم با اعالم 
اینکه تا پایان بهــار 96 بالگردهای امدادی جمعیت 
بــه 26 فروند می رســد، از تجهیز تمــام پایگاه های 
هالل احمر به ست های جدید امداد خبر داد و گفت: 
این ســت ها ظرف ســه هفته در بین هزار پایگاه در 

.استان های کشور توزیع خواهد شد

انتصاب مشاور و مديرکل حوزه نمايندگی
 ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در حکمی، 
مجید معزی را به عنــوان مشــاور و مدیرکل حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر منصوب 

کرد.
حجت االســالم والمســلمین معــزی در این حکم 
آورده اســت:» جناب آقای عبدالمجید معزی نظر به 
شایستگی، تعهد و حسن سوابق جنابعالی، به موجب 
این حکم، به سمت مشاور اینجانب و مدیرکل حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر منصوب 

می شوید.
بدیهی است، کوشــش در جهت تمشــیت امور در 
راستای ارتقا و انجام هر چه بهتر ماموریت های خطیر 

این حوزه از اهم وظایف جنابعالی می باشد.
امید اســت با اســتعانت از خداوند متعال و در پرتو 
توجهات حضرت بقیــه اهلل االعظــم ارواحنافداه در 
انجام وظایف محولــه با همکاری دیگر مســئوالن 

 ».ذیربط موفق باشید

خدمات هالل احمر در کربال
دکتر »سید علی مرعشی«، رئیس مرکز پزشکی حج 
و زیارت جمعیت هالل احمر، در مصاحبه با ایســنا 
به شــرح خدماتی پرداخت که جمعیت هالل احمر 
در ماه محرم و صفر به زائران حســینی در کربال ارائه 
خواهد کرد. دکتر مرعشــی با اشاره به این که امسال 
پیش بینی شــده اســت یک و نیم برابر سال گذشته 
به عتبات مشرف شــوند، گفت: »ما سال گذشته در 
اربعین و در مســیر نجف تا کربال، ۱۱ چادر کوچک 
برپا کردیم، اما امســال می خواهیم کیفیت خدمات 
را افزایش داده و تعداد چادرهــا را کاهش دهیم. بر 
این اساس خدمات در چادرهای بزرگ تر و با امکانات 
بیشتر در پنج نقطه ارائه می شــود. در سال گذشته 
بیــن راه نجف تا کربــال در انتقال زائــران مصدوم و 
بیمار به داخل کشــور با کمبود آمبوالنس اتوبوسی 
در داخل خاک عراق مواجه بودیم، اما امســال تعداد 
اتوبوس آمبوالنس ها را به شــش دســتگاه افزایش 
دادیم«. وی افزود: »سال گذشته به  دلیل مشکالتی 
که در فرودگاه نجف به  وجود آمــد و هواپیما ناگزیر 
در بغداد فرود آمد، دارو با تأخیر ارســال شد و انتقال 
دارو در روزهای آخر به ســختی انجام شــد. امسال 
پیش از اربعین دارو ارسال و در انبارهای خودمان در 
نجف و کربال دپو می شود و قبل از عملیات اربعین به 

.»چادرهای مربوطه ارسال خواهد شد

انعقاد تفاهم نامه براي درمان زوج های نابارور 
ايتالیايی و اروپايي 

مدیرعامــل مجتمع دارویی-درمانی هــالل ایران از 
گسترش روابط علمی در حوزه ناباروری بین ایران و 
ایتالیا و انعقاد تفاهم نامه براي درمان زوج های نابارور 

ایتالیایی و اروپایي خبر داد.
در گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر 
آمده اســت که حمید چوبینــه در "درس گروهی 
درمان پیشــرفته ناباروری در راستای همکاری های 
مشترک ایران و ایتالیا" به کاهش موالید در سال های 
اخیر اشــاره کرده و از نابارور بودن2۰درصد جمعیت 

زوجین در کشور خبر داده است.
چوبینه تأکید کرده اســت که تعرفه درمان ناباروري 
در ایران به نسبت سایر کشورها بسیار پایین تر بوده 
و این در حالی است که ســطح ارائه خدمات درمانی 
مطابق با اســتانداردهای جهاني اســت بنابراین این 
مســئله می تواند در جذب تویســت درمانی بسیار 

تأثیرگذار باشد. 
چوبینه خاطرنشــان کرده اســت که برگزاری این 
ســمینار عالوه بر ایجــاد زمینه ورود دســتگاه ها و 
تجهیــزات در حوزه نابــاروری به انجــام تحقیقات 
دقیق تر در مورد افزایش راندمــان درمان ناباروري، 
روش های فریز سلول های جنسي، بیماری های شایع 
زنان از قبیل اندومتریوز، اهدا ســلول های جنســي، 
اهدا جنین و راهکارهــای اخالقی و قانونی جدید که 
 .در دنیا مطرح است کمک شایانی خواهد کرد

شوق رويش؛ ارائه خدمات رايگان به نیم 
میلیون جوان ايرانی

طرح تابستانه »شــوق رویش« که برای اولین بار در 
46۰ پایــگاه هالل احمر به مدت ۷۰ روز، از بیســت 
تیرماه گذشته آغاز شــده بود، در سی و یک شهریور 
با موفقیــت به پایان رســید و بیش از نیــم میلیون 
نفر از اعضــای جوان هالل احمر و ســایر نوجوانان و 
جوانان از خدمات رایگان این طرح بهره مند شــدند. 
برپایــی کالس هــای فرهنگــی و هنــری، علمی و 
ســرگرمی، ورزشــی، امدادی، مهارت های زندگی و 
اجرای فعالیت های عام المنفعــه از جمله برنامه های 
طرح تابســتانه شــوق رویش بود. به گزارش پایگاه 
جمعیت هــالل احمر، طی این مــدت دو دوره )یک 
دوره دختران و یک دوره پســران( اردوی شکرانه در 
مشــهد مقدس برای 42۰ نفر از اعضای مجتمع های 
دانش آموزی استان های خراســان جنوبی، گیالن، 
چهارمحال و بختیاری، سیســتان و بلوچســتان و 
کرمان برگزار شــد. اردوهای نشــاط و امید نیز در 4 
دوره )دو دوره دختران و دو دوره پســران( با حضور 
منتخبینی از دبیــران و اعضای شــوراهای اجرایی 
کانون های دانشجویی و جوانان سراسر کشور برگزار 

شد. 
گفتنی اســت یکی از اهــداف مهم این طــرح ارائه 
خدمات آموزشــی تفریحی در دورافتاده ترین نقاط 

.کشور و روستاهای محروم بوده است

همکاری ايران و عراق درزمینه  داروسازی و 
اداره بیمارستان 500 تختخوابی

رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیت 
هالل احمر از مشــارکت ایــن جمعیت بــرای اداره 
بیمارستان تازه تأســیس 5۰۰ تختخوابی در نجف 

اشرف خبر داد.
سید علی مرعشــی، با اشــاره به این که هالل احمر 
ایران در 22 کشور دنیا 2۷ درمانگاه دایر کرده است، 
گفت: با توجه به همســایگی عراق بــا ایران و حضور 
زائران ایرانی به واســطه حرم امامین شریفین در این 

کشور، زمینه های همکاری مختلف فراهم است.
وی افــزود: ما تمایــل داریم در کنــار ارائه خدمات 
درمانی به بیماران عراقی در ایــران، درزمینه تولید 

دارو و ارائه خدمات در داخل عراق مشارکت کنیم.
علی حسن اسماعیل شــمری، وزیر بهداشت اسبق 
عراق نیز در دیدار با مرعشــی، بــا تقدیر از جمعیت 
هالل احمــر ایران بــرای ارائه خدمات بهداشــتی و 
درمانی مناســب در عراق، اظهار کرد: عراق ســاالنه  
2/5 میلیــارد دالر صــرف واردات دارو و تجهیزات 
می کند که البته عالقه مند هســتیم بــا هالل احمر 
ایران درزمینه راه  اندازی شــرکت تولید دارو، سرم، 

تجهیزات و ارتز و پروتز همکاری کنیم.
وی با اشاره به تأســیس بیمارستان 5۰۰ تختخوابی 
نجف که توســط پیمانکاران آلمانی احداث شــده و 
تا 92 درصد پیشرفت فیزیکی داشــته است، گفت: 
این بیمارســتان دارای 22 اتاق عمــل بااعتبار ۱48 
میلیون دالری احداث شــده اســت که تمایل داریم 
با مشــارکت هالل احمر ایران اداره شده و 6۰ درصد 

.کادر درمان آن ایرانی باشد
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از عکس بانوي محجبه تا
 تصاوير برهنه سیاستمداران

پس از حضور ورزشــکاران زن محجبه در رقابت های 
المپیک و پارالمپیک که توجه رســانه های جهان را 
به خود جلب کرد، چاپ عکس یــک بانوي محجبه 
مسلمان بر روي مجله معتبر ورزشي »ُوِمن رانینگ« 
آمریکا حکایت از توجه روزافزون رسانه های غربی به 
زنان محجبه کرد. به گــزارش ابنا، این زن که »رهف 
خطیب« نام دارد در توضیح انتشــار تصویر خود بر 
روی جلد این مجله گفــت: »چندي پیش ایمیلي به 
مسئولین این مجله ورزشي ارســال کردم و طي آن 
در مورد این که چرا از تصویــر هیچ بانوي محجبه اي 
بر روي جلد این مجله اســتفاده نمي شــود، ســؤال 
پرســیدم و خواســتار انجام این اقدام شدم. به هیچ 
عنوان تصور نمي کردم که جوابي از ســوي مسئولین 
مجله ومن رانینگ داده شود، ولي پس از مدتي آن ها 
با من تماس گرفتند و در نهایت به این توافق رسیدیم 
که تصویري از من به عنوان یک بانوي دونده بر روي 
این مجله به چاپ برســد«. در کنار انتشــار تصویر 
محجبه رهف خطیب، انتشــار تصویر برهنه همسر 
»دونالد ترامپ«، نامزد حــزب جمهوری خواه برای 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، از ســوی مجله 
نیویورک پســت آمریکا که در زمره رسانه های حزب 
دموکرات آمریکا به شمار می رود، در هیاهوی خبری 
رسانه های آمریکایی خبرساز شد. از چندی پیش هم 
انتشــار یک کاریکاتور برهنه از »هیالری کلینتون«، 
نامزد دموکرات هــا، جنجال گســترده ای برپا کرده 

.است

حنابندان دخترتان را 
تاالر وحدت برگزار کنید!

در هفته اول مهرمــاه، برگزاری مراســم رونمایی از 
خودروی رنو »تلیســمان« در تاالر وحدت تهران به 
خبــری تعجب برانگیز در میان اهالــی فرهنگ بدل 
شد و برخی از رسانه ها یادداشــت هایی انتقادآمیز از 
این اقدام منتشــر کردند؛ چنان چه یکی از روزنامه ها 
با اشــاره بــه این که »بــزرگان فرهنــگ و هنر این 
مملکت دیگر در تاالر وحدت جایی ندارند« و این که 
»همه چیز برگشته ســمت زر و زور« افزود: »اصال با 
این رویه ای کــه مدیریت محترم تــاالر فرهنگی و 
مســئوالن باالدســتی پیش گرفته اند تا چند وقت 
آینده می توانید با خیال راحــت حنابندان دخترتان 
را هم در تــاالر وحدت برگــزار کنید!« یــا یکی از 
خبرگزاری ها نوشــت: »در کشــوری که به فرهنگ 
اهمیت ندهند و همه معیارها مالی باشد، از خودروی 
جدیــد رنو هم در معتبرترین ســالن موســیقی آن 

.»رونمایی می کنند

درآمد 1/2 تريلیون دالری
 نهاد مذهب در آمريکا

دانشــگاه »جورج تــاون« در واشــنگتن با انتشــار 
تازه تریــن نتایج تحقیقــات خود دربــاره نهادهای 
مذهبی در ایاالت متحده آمریکا، اعالم کرد که ارزش 
دالری نهادهای مذهبی در ایاالت متحده ســالیانه 
چیزی در حدود ۱/2 تریلیون دالر اســت. دانشــگاه 
جورج تاون با ارزیابی ارزش مالــی نهادهای مذهبی 
مانند مدارس، خیریه ها، رســانه های مذهبی و بازار 
غذاهای حالل برای مسلمانان و یهودیان به این رقم 
رسیده است. روزنامه انگلیسی گاردین هم با اشاره به 
نتایج این تحقیقات اعالم کرد کــه درآمد حاصل از 
نهاد مذهب در آمریــکا بزرگ تر از مجموع عایدی  ده 
کمپانی اصلی تکنولوژی نظیــر اپل، آمازون و گوگل 
اســت. گاردین افزود که مبلغ درآمد ساالنه از طریق 
مذهب در آمریکا، با درآمد ســاالنه کشوری در مقام 
.پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان برابری می کند

انگلیس يک فیلم فارسی
 را به اسکار معرفی کرد 

انســتیتو فیلم بریتانیا )بی اف آی( فیلم فارسی زبان 
»زیر سایه« ساخته بابک انوری، فیلمساز بریتانیایی 
ایرانی تبار را به عنوان نماینده این کشور برای شرکت 
در بخــش بهترین فیلــم خارجی زبان بــه آکادمی 
اســکار معرفی کرد. »زیر ســایه« که نخستین فیلم 
بلند انوری محسوب می شــود، اولین بار در زمستان 
گذشته در جشنواره آمریکایی ســاندنس در بخش 
جنبی میدنایت به نمایش درآمد و توســط شــبکه 
نت فلیکس خریداری شــد و از مــارس 2۰۱6، در 

سینماهای آمریکا روی پرده رفت.
داســتان فیلم در ژانر ســینمای وحشــت، در سال 
۱36۷ در اوج جنگ ایران و عراق و موشک باران شهر 
تهران می گذرد و ماجرای مادر جوانی به نام شیده و 
دختر خردسال او ُدرساست که در غیاب پدر خانواده 
که پزشک جبهه جنگ است، خانه شان مورد اصابت 
موشــکی قرار می گیرد که عمــل نمی کند و منفجر 
نمی شــود. درســا پس از این واقعه دچار مشکالت 
شدید روحی می شــود و شــیده، پس از مشورت با 
همسایه ها به این نتیجه می رسد که این موشک عمل 
نکرده در واقع طلسم نفرین شــده ای است که ارواح 
بدنهاد یا »جن« هایی که با باد ســفر می کنند آن را 
.به همراه آورده اند تا روح »درسا« را تسخیر کنند

خبر

پايانی بر اين خانواده مدرن!
خانواده مدرنــی که »آنجلیا جولــی« و »برد پیت«، 
دو هنرپیشه سرشــناس آمریکایی، تشــکیل داده 
بودند در روزهای گذشــته به پایان کار خود رسید. 
آنجلیا جولی و برد پیت که پس از بازی در فیلم »آقا 
و خانم اســمیت«، وارد یک دوســتی عاشقانه شده 
بودند، بدون ازدواج صاحب ســه فرزند شــدند! پس 
از این بود که برد پیــت در 2۰۱2 میالدی اعالم کرد 
که او و جولی تصمیم بــه ازدواج گرفته اند. او گفت: 
»ما تصمیم گرفته بودیــم ازدواج نکنیم تا زمانی که 
برای هیچ زوجی منع ازدواج وجود نداشته باشد، ولی 
گمان نمی کنــم دیگر بتوانیم بیــش از این مقاومت 
کنیم. ازدواج ما برای بچه هایمان خیلی مهم اســت 
و همیشــه در این باره از ما ســؤال می کننــد. برای 
من هم مهم است. دوســت دارم آن نوع تعهد ایجاد 
بشود.« پس از ازدواج رســمی این دو خانواده مدرن 
و هالیوودی، این دو به همراه سه فرزند مذکور و سه 
کودک دیگری که به فرزندخواندگی پذیرفته بودند، 
همواره به عنوان خانواده ای خوشبخت در رسانه های 

گوناگون غربی معرفی و تبلیغ می شد. 
در هفته های گذشــته، وکیل آنجلیــا جولی به طور 
رســمی خبر طالق این دو را رســانه ای کــرد و از 
تنظیم شکایتی علیه برد پیت خبر داد. پلیس فدرال 
آمریکا هم بــا تأیید این که برد پیــت متهم به »بچه 
آزاری« شــده اســت، اعالم کرد که در حال تحقیق 
درباره شــکایت آنجلینا جولی اســت تا مدارک الزم 
بــرای تنظیم دادخواســت علیه برد پیــت را فراهم 
آورد. گفتنی اســت پیش از این سایت های TMZ و 
People گفته های شــاهدی را منتشر کرده بودند 
که ادعا می کرد پیــتـ  در هواپیمــاـ  فرزند خود را 
مورد آزار جسمی قرار داده است. این روزها در حالی 
اخبار جدایی آنجلیا جولی و برد بیت در رســانه های 
غربی منتشر می شــود که توجه چندانی به سرانجام 
خانواده های مدرنی از این دست که در جوامع غربی 

.شکل گرفته است، نمی شود

حج سفیر انگلیس در عربستان سعودی
حضور »سایمون کولیس«، سفیر انگلیس که از سال 
2۰۱۱ میالدی به اســالم گرویده است، در مناسک 
حج امســال و در عربســتان ســعودی مورد توجه 
رســانه ها قرار گرفت. کولیس که متولــد 23 فوریه 
۱956 اســت، در فاصله ســال های 2۰۰4 تا 2۰۰5 
سرکنسول بریتانیا در بصره، از 2۰۰5 تا 2۰۰۷ سفیر 
انگلیس در قطر، از 2۰۰۷ تا 2۰۱2 سفیر انگلیس در 
سوریه و از 2۰۱2 تا 2۰۱4 ســفیر انگلیس در عراق 
بود و پس از آن به عنوان سفیر انگلیس در عربستان 
منصوب شــده اســت. کولیس در دوره حضور خود 
در ســوریه به اســالم گروید و چندی بعد همسرش 
»هدی مجرکش« نیز مســلمان شــد و نام خود را 
به »فوزیه البکــر« تغییر داد. جالب این جاســت که 
کولیس در ســال 2۰۱4 به خاطر خدماتش به منافع 
انگلیس در عراق و ســوریه به »نشان سنت مایکل و 
سنت جورج« مفتخر شــد. وی فارغ التحصیل کالج 
»مسیح« دانشگاه کمبریج است که فارغ التحصیالنی 
مانند »چارلز داروین«، »جــان میلتون«، »مارتین 

.اونز«، و »ویلیام پیلی« داشته است

سونامی آلبالوهای جنسی و
 اعتراض شديد سینماگران

در هفته هــای گذشــته انتشــار مطلبی بــا عنوان 
»سونامی کثیف آلبالوهای جنسی چگونه به سینما 
آمد؟« توســط نشــریه یالثارات، موجی از خشــم و 
عصبانیت را در میان طیف های گوناگون ســینمایی 
کشور برانگیخت. این مطلب که در قالب داستانی از 
سه شــخصیت  خیالی قباد، فرهاد و شهرزاد به دنبال 
بیان ادعاهایی اخالقی علیه ســه تن از سینماگران 
مطرح ایران بود چنین شــروع شــده بود: »این که 
برخی سینماگران روابط آلوده و کثیف جنسی خود 
را به نام روایت واقعیت جامعه جــا می زنند، خیانتی 
اســت رودســت همه خیانت ها... خیانتی که همین 
آلودگان، همیشه با تردســتی و هوچی گری از تاوان 
آن طفره رفته اند. امــا گاهی پرده ها بــاال می  رود و 
پته ها بر آب می افتد...«. شــخصیت های خیالی این 
داستان چنان روایت شــده بود که هر خواننده آشنا 
با ســینمای ایران به راحتی می توانســت تشخیص 
دهد که مراد و منظور نویســنده یالثارات چه کسانی 
هستند. اما واکنش ها به انتشــار این مطلب، بیش از 
همه در دهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمایی خود را نشان داد؛ جایی که »مانی حقیقی« 
که به جای »لیال حاتمــی« برای دریافت جایزه روی 
صحنه آمده بود، خبــر داد او و »اصغــر فرهادی« و 
»ترانه علیدوســتی« از نشــریه »یالثارات« شکایت 
کیفری خواهند کرد. پس از مانــی حقیقی، ابراهیم 
حاتمی کیا و پیمان معــادی هم بعد از دریافت جایزه 
خود از یالثارات به شــدت انتقاد کردند. حاتمی کیا با 
اشاره به این که »متأسفم در کشوری زندگی می کنم 
که با خون حسین)ع( این چنین بازی می شود« اعالم 
کرد که اگر اهل قلم در برابر این مطلب واکنش نشان 

!ندهند، بی غیرتی است

اخبار فرهنگی مذهبی ماه
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فروشگاه غذاهای دورريز در انگلستان
اولین فروشگاه غذا و موادغذایی دورریز در شهر تان 
هال انگلیس افتتاح شــد. به گزارش کانال فرهنگ، 
این فروشــگاه مخصوص خانواده های ناتوان و فقیر 
افتتاح شده اســت تا بتوانند برای خود و فرزندانشان 
غذا فراهم کننــد. قیمت اجناس بر اســاس دلخواه 
مشتری است و هر قدر که بخواهد می تواند بپردازد. 
اضافه غذاهایی که در رســتوران ها و فســت فودها 
می ماند، جمــع آوری و در این فروشــگاه به فروش 
می رســد. همچنیــن مــواد غذایِی فروشــگاه های 
زنجیــره ای که به دالیلــی از جملــه نزدیکی تاریخ 
انقضا دور ریخته می شود را این فروشگاه جمع آوری 
و عرضه می کند. بعضی از فروشــگاه ها نیز به خاطر 
کالس کاری فقط مــواد غذایی درجه یک، مثاًل میوه 
خیلی تازه عرضه می کننــد و اگر مدت کمی میوه ها 
بمانند و از تازگی شــان اندکی کاســته شــود، برای 
این که وجهه خودشــان را جلوی مشــتری ها حفظ 
کنند، میوه هایی که هنوز سالم اســت ولی تازة تازه 
نیستند را دور می ریزند و با میوه های جدید جایگزین 
می کنند. این فروشــگاه همــه این مــواد دورریز را 
.جمع آوری و به قشر ناتوان جامعه عرضه می کند

اموجی های حجاب  
پیشــنهاد »ریــوف الحمیــدی«، دختــر پانــزده 
ســاله عربســتانی که در آلمان زندگی می کند، به 
کنسرســیوم یونیکد بــرای طراحــی اموجی های 
)شــکلک های( پوشــش اســالمی مورد توجه این 
کنسرســیوم قرار گرفته اســت. گفته می شود این 
پیشنهاد زمانی مورد توجه قرار گرفته که »آلکسیس 
اوهانیان«، بنیانگذار ســایت ردیــت، از ایده ریوف 
الحمیــدی حمایــت کــرده اســت. در صورتی که 
پیشنهاد این دختر سعودی تأیید شود، شکلک های 

 .جدید از سال آینده ارائه خواهند شد

رقابت داغ بر سر خريد تويیتر
شبکه های اجتماعی توییتر این روزها مشتریان قابل 
توجهی پیدا کرده اســت. در حالی کــه در ابتدا تنها 
نام گوگل و سیلزفورس به عنوان خریداران احتمالی 
توییتر شــنیده می شــد، به تازگی مایکروســافت و 
وریزون هم به این گــروه اضافه شــده اند. در هفته 
گذشــته انتشــار خبر تمایل این چهار غول دنیای 
فناوری برای خرید توییتر، ارزش ســهام این شرکت 
را 22 درصد افزایش داد. گفتنی اســت طبق آخرین 
آمار اعالم شــده، این شــبکه اجتماعی حدود 3۰۰ 

.میلیون کاربر دارد

تالش زنان عربستان برای احقاق حقوق خود
هزاران تن از شهروندان عربستان سعودی با امضای 
توماری خواستار برابری حقوق زن و مرد در عربستان 
شدند. »عزیزه ال یوسف«، مبتکر تهیه این تومار، به 
آسوشیتدپرس گفته اســت که در این تومار خواسته 
شده زنان آن کشور به عنوان شهروند کامل شناخته 
شوند و سن قانونی مشــخصی برای زنان تعیین شود 
که از آن ســن بتوانند در مورد زندگی خود تصمیم 
بگیرند. گفتنی است در عربستان زنان حق رانندگی 
ندارنــد و در برخی مــوارد باید بــرای کار کردن و 
مسافرت اجازه رسمی پدر، شــوهر و یا برادر خود را 

.داشته باشند

حج موفقیت آمیز!
انتقادهای گســترده ای که پــس از رخ دادن فجایع 
ســال گذشــته در موســم حج با محوریت ایران از 
رژیم آل ســعود صورت گرفت، باعث شــد تا امسال 
ســعودی ها تالش گســترده ای برای موفقیت آمیز 
نشــان دادن مدیریت خود در حج صــورت دهند. به 
همین دلیل حج امســال شــاهد حضور قابل توجه 
نیروهــای امنیتی ســعودی و همچنیــن تبلیغات 
گسترده رسانه ای از سوی شــبکه های سعودی بود. 
در کنار این اقــدام، برخی مفتیان ســعودی با ابراز 
خوشحالی از عدم حضور حجاج ایرانی در مراسم حج 
امسال، مدعی شدند حج امســال به طور صددرصد 
موفقیت آمیز بود و دلیــل آن نیز عدم حضور ایرانیان 

.در حج بوده است

آلمان 2016 و آزادی 
طبق تازه ترین نتایج نظرســنجی مؤسســه آلمانی 
»جان اســتوارت میل« در هایدلبرگ درباره آزادی، 
اگرچه آزادی بــرای آلمانی هــا از اهمیــت باالیی 
برخوردار اســت، اما این مســئله باعث نمی شود که 
آلمانی هــا با اجــرای قوانین محدودکننــده موافق 
نباشند. طبق نتایج این نظرســنجی، اکثر آلمانی ها 
از ممنوعیــت هرگونه مــاده  مخدر )از حشــیش و 
ماری جوآنا گرفتــه تا هروییــن(، ممنوعیت اهدای 
کمک های مالی کالن به احــزاب، ممنوعیت برخی 
از فیلم هــا، بازی های کامپیوتــری و ویدئوهایی که 
خشونت و وحشــی گری را تبلیغ می کنند، حمایت 

می کنند.
همچنین طبق نتایج نظرســنجی دیگری که توسط 
مؤسسه آلمانی »بررســی افکار عمومی« در آلن باخ 
منتشــر شــده، آلمانی ها با وجود اهمیت زیادی که 
برای این آزادی قائل هســتند، خود چندان احساس 
آزادی نمی کنند و تنها 5۷ درصد پرسش شــوندگان 
گفته اند کــه می توانند نظرات خــود را در مجالس و 

.مجامع بی پرده ابراز کنند

خبر



اهداف نهضت عاشورا
حماسه اعتقادی

بزرگ ترین امتحان بشریت
ماهیت عاشورا

اندیشه



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  14   |       مهر   1395مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  14   |      مهر  1395    35    34

دکتر غالمحسین زرگری نژاد

به راستی 
ریشه های 

تجدید حیات 
اشرافیت 

عربی که اینک 
این چنین 

بی پروا همه 
اسالم و 

تمامیت وحی 
را مورد تردید 

قرار می داد، 
در کجا، چگونه 

و بر بنیاد چه 
سیاست ها 

و روش هایی 
شکل گرفت؟

شیبه و ابوسفیان، نه با ســر دادن شعار »اُعُل 
ُهَبل: ســربلند باشــى اى هبل« بلکه با بهره 
گرفتن از بســتر مســاعدى که در نخستین 
دهه هاى رحلت پیامبر اسالم)ص( فراهم شد و 
همچنین با توفیق سران آنان در پنهان داشتن 
عقاید دیروز در کســوت توحید و یکتاپرستى 
امروز حاصل شــده بود. پس طبعــاً الزم بود 
تا آنان، هم آن بســتر را هموارتر ســازند و هم 
کسوت جدید خویش براى ســتاندن انتقام از 
مســلمانان و اســتمرار مظاهر عینى شرک، 
یعنــى اشــرافیت و ســتمگرى را رنگین تر و 
پرزرق و برق تــر کنند. پس بــه همین دلیل 
هم بود که امویان در عصر جدید قدرت اموى 
بسیار کوشیدند که تحت نام توحید، رسالت، 
نگاهبانى ایمان اســالمى و دفاع از راه و رسم 
محمدى، بساط ابوســفیانى پهن کنند و بنیاد 
اشرافیتى جدید را پى افکنند. هدف امویان آن 
بود که در درون این بافت اعتقادى و اجتماعى 
نوین، از ســویى امکان آن را بیابند تا سیاست 
تیز با توحید را ســهل تر و احیاى مظاهر عینى 
شرک را آســان تر پیش برند و از سویى دیگر، 

فرصت مطلــوب را بــراى تدارک 
فجیع ترین کشتار در میان خاندان 
و یاران پیامبر اسالم فراهم سازند. 
آنان که بنیاد تجدید اقتدار خاندان 
خود را از نخستین روزهاى رحلت 
پیامبــر پایه گذارى کــرده بودند، 
30 ســال بعد از درگذشت رسول 
خدا)ص( بنیاد ســلطنت اموى را 
به نام خالفت نبوى بنا کردند و 20 
سال بعد، فاجعه دشت کربال را در 

سرزمین نینوا آفریدند. 
بدیهى اســت که به همــان اندازه 
که واقعــه تجدید قدرت ســریع 
خانــدان امــوى و حادثه دشــت 
نینوا در نگاه و نگرش مســلمانان 
صدیق تلخ و دردناک اســت، براى 
همه مورخانــى هم کــه از منظر 
تاریخ نویســى ژرفاکاو و تحلیلى به 
ریشــه یابى رخدادهاى تاریخ صدر 
اسالمى مى پردازند و به علم تاریخ 
به مثابه علمى براى عبرت و راهبرد 
مى نگرند ـ نه دانشــى صرفاً براى 
تقویت حافظه و موعظه و فراگیرى 
اخبــار و روایاتـ  موضوع بســیار 

مطلوبي است براى جســتار در ریشه ها و بن و 
بنیاد رخدادهاى تاریخى و وارسى و چگونگى 
و چرایى تجدید حیــات قدرت هاى اضمحالل 
یافتــه در فرداى غفلــت امت هــا و ملت ها از 

دسایس دشمنان دیروز خویش. 
آثار و نتایج تجدیــد حاکمیت امویان در تاریخ 
اســالم گوناگون و بسیار وســیع است. حادثه 
کربال یکى از مهم ترین نتایــج این رخداد بود. 
این تراژدى بســیار دردناک اگر چه در ســال 
61 هجرى روى داد، اما چگونه ممکن اســت 
که مورخان حتى با شناختى محدود از تاریخ 
اسالم، ولى واقف بر حدود دو دهه کینه توزى 
اشــرافیت قریش، خاصه بنى امیه بــا پیامبر 
اســالم)ص( و آیین اســالم، بتواننــد نقطه 
عزیمت خود را براى ریشــه یابى واقعه کربال و 
تبیین ریشــه هاى این رخداد، صرفاً در همان 
عصر ســلطنت امویان و یا دوره صعود یزید بر 
اریکه قدرت قرار دهند و اندیشــه خویش را به 
این پرسش محورى در تاریخ تحلیلى نزدیک 
نکنند که چگونه شــد خاندانى کــه تا دیروز 
براى دفاع از آیین جاهلى بــا تمام عزم و اراده 

خود به پیکارى خونین علیه اســالم برخاسته 
بود و هنوز هم در حاق اندیشــه به ســتاندن 
انتقام کشــته هاى مکى در بدر و احیاى کامل 
مناسبات اشــرافیت عربى مى اندیشیدند و با 

زبان یزید فریاد بر مى آورد که؛
»لَِعَبْت هاِشــم بالُملْک فال* َخَبر جاَء و ال وْحى 
نََزْل: هان اى مسلمانان بدانید که بنى هاشم در 
جستجوى سرورى و پادشــاهى بودند و آن را 
بازیچه خویش قرار دادند. بدانید که نه از آسمان 
خبرى آمد و نه وحى اى نازل شــده است.«،با 
چنین سهولتى توانســتند به نام دفاع از آیین 
محمدى و آرمان و عقیده مجاهدان بدر، نواده 
پیامبر اســالم)ص( را که چند صباحى پیش 
از این، از سوى پیامبر اســالم مصباح هدایت، 
سفینه نجات امت و سید شــباب اهل بهشت 
توصیف شــده بود، به اتهام خارجى بودن در 
دشت نینوا سر بریده و به خاک و خون افکنند.

زمینه های شهادت امام حسین)ع(
به راستى ریشــه هاى تجدید حیات اشرافیت 
عربى که اینک این چنین بى پروا همه اسالم و 
تمامیت وحى را مورد تردید قــرار مى داد، در 
کجا، چگونه و بر بنیاد چه سیاست ها 
و روش هایى شــکل گرفت؟ چگونه 
شــد که حتى همان قلیــل صحابه 
بــزرگ پیامبر و کثیــرى از تابعین، 
این انکارهاى صریح درباره باورهاى 
خویش را از نواده هند و ابوســفیان 
شــنیدند و دم فرو بســتند؟ چگونه 
شد که حماســه آفرینان بدر و احد، 
خندق ، خیبــر،  حنیــن و تبوک، 
گوشــه اعتزال گزیدند و بســیارى 
از تابعیــن نیز نــه تنهــا در مقابل 
کشــته هاى  فرزندان  عربده هــاى 
مشرکین، فریاد از حلقوم و شمشیر 
از نیام برنیاوردنــد، بلکه در ریختن 
خون پسر فاطمه بر یکدیگر سبقت 
جستند و تحصیل بهشت را در قتل 

سید جوانان بهشت یافتند! 
چه نســبت ریشــه اى و علّى میان 
واقعــه کربال بــا شــرایطى وجود 
داشــت که اصحاب رسول خدا)ص( 
و تابعیــن آن حضــرت، آن چنــان 
دگرگون گشــتند و چنــان گرفتار 
اســتحاله اعتقادى و سیاسى شدند 
که برخــى هیمه هــاى جهنم اموى 

در تاریخ بشــرى، واقعه کربال به همان اندازه 
که از حیث ماهیت حماســي، حادثه اى است 
بى نظیر، از زوایه عاطفى و انسانى غمبار است 
و حزن انگیز. چنان که همیــن حادثه از منظر 
ژرفاکاوى تاریخى و جســتار در ریشــه هاى 
وقایع، شــگفتي آور و تأمل زاست. شگفتي آور 
از آن حیث که در جریان آن و 50 ســال پس 
از رحلت پیشــواى اســالم، امت آن رســول 
الهى، با شــتاب و بى رحمى تمام، یا با سکوت 
و همراهى وســیع، به قتل عام فجیع خاندان 

مقتداى اعتقادى خود مبادرت کرد؛ کارى که 
در میان امم پیشــین و پیروان پیامبران سلف 
بى ســابقه بود. تأمل زا نیــز از آن روى که این 
رخداد، انعکاس واقعیــت تاریخى خیره کننده 
تجدید اقتدار و صعود ســریع خاندان اموى بر 
اریکه قدرت بود، آن هم در کوتاه زمانى پس از 
تسلیم آنان به دیانت توحیدى و انزواى کامل 

ایشان در میان جامعه اسالمى و قبایل عربى.
امویان و اشــرافیت اموى که در ســال هفتم 
هجــرى در اوج ناباورى خویــش، ناچار پس 
از تســلیم مکه به پیامبر اســالم، بت پرستى 
را وانهاده و به ظاهر مســلمان شده بودند؛ در 
حالى که تصور بازگشــى چنان سریع، شتابان 
و همه جانبه بــه رأس قــدرت و تجدید نظام 

اشــرافیت عربى را نداشــتند، تنها حدود 33 
سال پس از ســقوط مکه، در سال 40 هجرى، 
بر مسند جانشــینى پیامبر اســالم نشستند 
و نام خلیفه مســلمین را بر خویش بســتند. 
واضح اســت که توفیق این خاندان اشــرافى 
بــراى حصول بر مســند پیامبــرى که اندک 
اعتقادى به مبانى آسمانى دعوتش نداشتند و 
نیز پیروزى ایشــان در تجدید اقتدار از دست 
رفته در سال فتح مکه و فراهم ساختن بسترى 
مناسب براى احیاى اشــرافیت عربى، این بار 
نه در صحنه هاى پیــکار، نه با اصرار در صیانت 
از بت پرســتى و حفظ قالب و محتواى نظرى 
و عینى شــرک، نه با فراهم آوردن سپاه مکه، 
نه با تکیه بر شمشــیر آخته ابوجهل و عتبه و 

حماسه  اعتقادی
بررسی تاریخی وقایع رسول اکرم )ص( 
تا شهادت امام حسین )ع(
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دیدگاه

گردیدند و بعضــى در لهیب آتــش امویان، 
از مرج عــذرا تا نینــوا افتادند و ســوختند تا 
امویان بتوانند از مســند پیامبر)ص( به جنگ 

پیامبر)ص( برخیزند؟
چگونه شــد که برخــى شــیفتگان توحید و 
عدالت، کــه روزگارى براى امحاى شــرک و 
اشــرافیت بر یکدیگر در ایثار جان ســبقت 
مى گرفتند و خدایشــان مى ســتود که »ِمَن 
َ َعلَْیِه  الُْمْؤِمِنیَن ِرَجــاٌل َصَدُقوا َما َعاَهــُدوا اللَّ
َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحَبــُه َوِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر َوَما 
لُوا تَْبِدیاًل: از میان مؤمنان مردانى  اند که به  بَدَّ
آنچه با خدا عهد بســتند صادقانه وفا کردند 
برخى از آنان به شهادت رســیدند و برخى از 
آن هــا در ]همین[ انتظارنــد و ]هرگز عقیده 
خود را[ تبدیــل نکردند.« )احــزاب/23( به 
حالى افتادند که در دریوزگى بر ســر ســفره 
معاویه سبقت گرفتند و بر سلطنت یزید سالم 

گفتند و بر پایه هاى تخت او سجده بردند؟!
با درک و فهم ریشــه هاى تراژدى کربال، و نه 
تمرکز بر روایات این حادثه است که هم مسیر 
و روند انحطاط امت اسالمى در فرداى رحلت 
پیامبر روشــن مى شــود و هم امکان وارسى 
دقیق ریشــه ها و شــالوده هاى قیام کربال و 

حماسه عاشورا فراهم مى آید. 
حقیقــت ایــن اســت کــه از همــان زاویه 
کاوش در ریشــه و جســتار در بنیادها و بن 
حادثه ها، نه کربــال را مى توان بــدون پیوند 
بــا پیش زمینه هاى سیاســى و اعتقادى آن، 
یعنى تحوالت عصر خلفاى اولیه ریشــه یابى 
کرد و نه حســین بن على)ع( را مى توان جدا 
از اندیشــه ها و ایمانش، مــردى یکتا و یگانه 
دانســت که در ســال 61 هجرى دســت به 
قیام خونینــى علیه یزیــد زد، چنان که یزید 
را نمى تــوان اراده اى واحــد شــمرد که بى 
هیچ پیشــینه تاریخى، در سال 60 هجرى به 
گونه اى دفعى پدید آمد و آن اراده را بى هیچ 
پیوندى بــا گذشــته اعتقــادى و دودمانى 
خویش به کار انداخت و واقعه کربال را آفرید. 
همان گونه که حســین بن على)ع( در کاوش 
بنیادهاى حرکت و قیامش علیه پسر معاویه 
یک اندیشه بود و پیشــواى یک ایمان، یزید 
نیز نهالى بود با آبشــخورى در میراث اموى و 
رهبر تفکر و باورى که در فتح مکه غروب کرد 
و سالى چند پس از رحلت پیامبر اسالم)ص( 
ظهور خویــش را آغاز کرد. بر همین اســاس 

اســت که مى توان بر این نظریه تأکید کرد که 
واقعه کربال نیز در فراســوى کشاکش حسین 
بن على و یزید، ســتیز رویارویــى دو مذهب 
بود، اما نه ســتیزى با عریانى ســتیز توحید و 
شرک، یا ستیز پیامبر اســالم و ابوسفیان بن 
حرب، بلکه در عصر تجدید اقتدار اشــرافیت 
امــوى و خلفــاى دیــروز، کشاکشــى تلخ و 
دشوار بود میان شــرک نهان شده در کسوت 
توحید و توحید غریب مانده در جامه تنهایى 
و بى پناهى کامل ســال 61 هجــرى. در این 
سال حســین بن على)ع( آن توحید مانده در 
غربت را که جهــت اجتماعى اش عدالت بود و 
آزادگى، نمایندگى مى کرد و یزید نیز ساالرِى 
شرکى را داشت بر نشســته بر مسند توحید با 
جهت اجتماعى ستمگرى، نابرابرى و اختناق 

و طلب دریوزگى مردم.
غالب مورخان ژرفاکاو رخدادها بر این واقعیت 
رفته اند که بنیاد و اســاس فاجعه کربال و پى و 
بن مایه و شالوده تجدید حیات اشرافیت اموى 
و سلطنت یزیدى، درســت از زمانى نهاده شد 
که على)ع( از صحنه تدبیــر و رهبرى جامعه 
حذف شــد و ناگزیر گردید تا »خار در چشــم 
و اســتخوان در گلو صبر کنــد؛ صبرى که در 
آن پیران فرسوده مى شــوند، خردساالن پیر 
مى گردند و دینداران تا روزگار لقاى پروردگار 

در چنگال رنج و تعب اسیر هستند.«
منابع عدیــده تاریخى گــزارش کرده اند که 
نخستین خیزش ابوسفیان، بازمانده برجسته 
اشــرافیت عربى، براى تجدید حیات گذشته و 
اقتدار و سطوت از دســت رفته، در همان روز 
رحلت پیامبر و بــه بهانه حمایــت از رهبرى 
على)ع( آغاز شد. در این روز که مهاجر و انصار 
در کشــمکش تعیین خلیفه به سر مى بردند، 
و على پیکر پاک رســول خدا)ص( را غســل 
مــى داد، ابوســفیان در یک فرصت مناســب 
در حالى که با ریاکارى تمــام و تعصب عربى 
وانمود مى کرد که از غصــب امامت و خالفت 
اندوهگین و افسرده اســت، به سراغ امام رفت 
و از او خواســت تا دســت وى را بــراى بیعت 
بفشــارد تا پســر حرب با فراخواندن حامیان 
خویش، خالفت را در جنک على)ع( قرار دهد. 
ابوســفیان که پاســخ منفى على)ع( را شنید 
ناامید بازگشــت اما چون خبر مشارکت دادن 
یزید و معاویه و والیت بر شام و بخشش زکات 
.نجران را شنید رضایت داد و بیعت کرد

رأس قضیــه بودند، اما تک تک یــاران حضرت 
صحنه هایى آفریدند که در عالم بى بدیل است. 
صحنه ُحّر واقعاً در عالم نظیر ندارد؛ یعنى انسان 
به این اندازه مى تواند متحول شــود؟! انســانى 
با این موقعیت و قدرت که خــودش باعث این 
جریان شده و راه را بر حضرت)ع( سد کرده، در 
لحظه آخر از مسیر خود بر مى گردد. این مسئله 
جدال درونى انســان را نشان مى دهد که چقدر 
انســان قابلیت تغییر دارد. رحمــت خداوند در 
این جاست، ُحّرى که تمام این فاجعه به نحوى 
زیر ســر او بود. اگر ُحّر و یارانش جلوى حضرت 
اباعبدالل)ع( را نگرفته بودند و حضرت به کوفه 
رسیده بود، على القاعده ورق برمى گشت و مردم 
کوفه به حضرت اباعبدالل)ع( مى پیوستند و ابن 
زیاد را بیرون کرده و بر کوفه مســلط مى شدند، 
ولى ُحّر نگذاشت. حتى حضرت وقتى دیدند که 

گرفتنــد. در روز عاشــورا هم تــا آخرین نفس 
جنگیدند و یک لحظه نسبت به جان و مال خود 
در مقابل دشــمن ســخاوت نورزیدند. در تمام 
این موارد، حتى در یــک صحنه هم نمى بینید 
که حضرت به دشــمنانش توهین کرده و رفتار 
غیرانسانى و غیراخالقى با آن ها داشته باشند و 

یا برخالف موازین خودشان رفتار کرده باشند. 
ُحّر، نماد جدال درونی انسان

شــما به رفتار حضــرت اباعبدالل)ع( بــا ُحّر 
نگاه کنید. قبــل از آن که ُحــّر راه را بر حضرت 
ببندد، حضرت و اصحابشــان در کنار شــریعه 
فرات مستقر شــده بودند. ُحّر و لشکرش بعد از 
طى راه طوالنى در بیابان، خســته و بى رمق به 
شریعه فرات رســیدند. خود حضرت)ع( براى 
ُحّر و یارانش آب کشــیدند و به آن ها آب دادند. 
حضــرت اباعبــدالل)ع( در داســتان کربال در 

حضرت اباعبــدالل)ع( در اوج معنویتى که قابل 
توصیف نیســت، تمام وظایف اجتماعى خود را 
به صورت جدى انجام داده و همه کارهایشــان 
بر اساس عقل بوده، حتي مبارزه  شان بر اساس 
عقل بوده است. حضرت اباعبدالل)ع( بر اساس 
عقل پیش رفتند و در هــر مرحله اى از حرکت، 
متناسب با آن مرحله برنامه ریزى و طرح داشتند 
و در عین این که سیر باطنى خودشان را داشتند، 
برحســب ظاهر کار مى کردند و اگر کشته هم 

مى شدند نعم المطلوب. 
ایشان جناب مسلم بن عقیل را به عنوان سفیر 
خود به کوفه فرســتادند و فقط به نامه ها اکتفا 
نکردنــد و در تمام کارهایشــان موضع دفاعى 

دکتر حسین غفاری 
استاد دانشگاه تهران

بزرگ ترین امتحان بشریت

در عصر تجدید اقتدار اشــرافیت اموى و خلفاى دیروز، کشاکشى 
تلخ و دشوار بود میان شرک نهان شده در کسوت توحید و توحید 

غریب مانده در جامه تنهایى و بى پناهى کامل سال 61 هجرى
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دیدگاه

اســت که انســان جان عزیز خود را در راه حق 
بدهد. بنابرایــن تئورى دینى بــدون توجه به 
حکومت، اصــاًل متناقض اســت؛ یعنى چنین 
تئورى در ظاهر شاید جالب باشد، ولى در باطن 
پارادوکسیکال است. آن باطنى که به ظلم ها و 
ارزش ها بى تفاوت باشــد، چه باطــن آلوده اى 
است! البته گاهى مسئله از دست انسان خارج 
شــده و از دســت او کارى بر نمى آید و خداوند 
 ُ هم تکلیف ماالیطاق نکرده است »اَل یَُکلُِّف اللَّ
نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها: خداوند هیچ کس را جز به قدر 
توانایى  اش تکلیف نمى  کند.« )بقره/286( همه 

این حرف ها در ظرف توانایى هاى انسان است.
تفاوت موقعیت تاریخی امام حسن)ع( و 

امام حسین)ع(
امام حســن)ع( وقتى دیدند کارى از دستشان 
بر نمى آید و حتى برخى از نزدیکان که پشتوانه 
حضرت بودنــد با پول فریفته شــدند و اطراف 
ایشــان را خالى کردند و عماًل حرکت ایشــان 
موجب خسارت بیشترى به دین مى شد، جنگ 
را ادامه ندادند. اما موقعیــت تاریخى در زمان 
حضرت اباعبدالل)ع( متفاوت بود، به طورى که 
مبارزه با اسالم علنى شده و اصاًل اسالمى در کار 
نبود. یزید على رغم معاویه، تمام فســق و فجور 
خود را به اسم اسالم انجام مى داد و حتى المقدور 
ظاهر کار خود را در قالب اسالم حفظ مى کرد. 

معاویه انــواع جنایات را به عنــوان خونخواهى 
عثمان و اســالم انجام مى داد و موقعیت دینى 
خود را در بین عوام حفظ مى کرد. البته معاویه 
در جاهایى که امرى را براى موقعیت سیاســى 
و اجتماعــى خود الزم مى دیــد، مالحظه هیچ 
چیزى را نمى کرد مانند کشــتن حجر بن عدى 
و یارانش و همچنیــن الحاق زیاد بــن ابیه به 
پدرش ابوسفیان و یا سّب و لعن آشکار نسبت به 

امیرالمؤمنین)ع( و ... .
اما وقتى کار به یزید رسید، تمام این داستان ها 
علنى شــد. وقتى مــروان حکــم در مدینه از 
حضرت اباعبدالل)ع( خواســت تا با یزید بیعت 
الُم  کنند، حضرت فرمودند: »َعلَى االِْسالِم، الَسّ
ُه بِراع ِمْثَل یَِزیَد:2 اگر قرار باشــد  اِْذ َقْد بُلَِیِت االَُمّ
حکومت اسالم خلیفه اى مثل یزید داشته باشد، 
فاتحه اسالم خوانده شده است.« یعنى ظرف و 
موقعیتى است که به هر نحوى که شده باید این 
وظیفه را انجام داد و االّ اگر یزید هم جاى پایش 
سفت شود، دیگر درافتادن با او مشکل مى شود. 
البته باید شرایط ظاهرى آن هم فراهم مى شد 
ـ که کوفیان حضرت را دعــوت کردندـ  و وقتى 

فراهم شود، تکلیف هم به وجود مى آید.
حضرت اباعبداهلل)ع( و جمع بین اضداد

حضرت اباعبدالل)ع( انسان کامل بودند؛ در تمام 
رفتار و گفتار، این طور بودند. ایشان در حرکتى 

از لحاظ نظامى راهى ندارند، خواستند برگردند، 
چون نمى خواستند کار غیرعاقالنه انجام دهند، 

ولى ُحّر باز هم اجازه نداد. 
ُحّر با تمــام این مخالفت هایى کــه با حضرت 
اباعبــدالل)ع( کرد، صبح عاشــورا برگشــت. 
البته ُحــّر در مقابل حضرت بســیار مؤدب بود 
که این هم خود داســتانى دارد که با تمام این 
حرف ها، ُحّر ادب باطنى خود در مقابل حضرت 
اباعبدالل)ع( را یک لحظه از دســت نداد. صبح 
عاشــورا وقتى تصمیم گرفت بــه حضرت)ع( 
ملحق شــود، عرض کــرد آیا مرا مــورد عفو و 
بخشــش قرار مى دهید و آیا توبــه اى براى من 
هست؟ حضرت فرمودند: بله! خداوند توبه تو را 

مى پذیرد. 
رحمت این نیست که انسان بر اساس ذلت کار 
کند، رحمت این است شــخصى که باعث این 
مصائب شده و زن و بچه و سپاه حضرت را گرفتار 
کرده، حاال آمــده و عذرخواهى مى کند؛ چقدر 
انسان باید بزرگوار باشد که او را ببخشد. حضرت 
به ُحّر فرمودند: ســرت را باال بگیر و بیا در کنار 
ما بنشین. ُحّر از اهل بیت)ع( حضرت خجالت 
مى کشــید، عرض کرد: من فقط یک خواسته 
دارم و آن این که اولین کســى باشــم که در راه 
شما کشته مى شــوم. حضرت اباعبدالل)ع( هم 
فرمودند: برو و وظیفه خــودت را انجام بده. بعد 
از این که ُحّر جنگید و به شهادت رسید، حضرت 
باالى ســر ُحّر آمده و آن جمله زیبا را فرمودند 
! کما ســّمتک أّمــک حّرا، و أنت  که »أنَت الُحرُّ
الُحرُّ فى الدنیا و االخرة«: تو ُحّر و آزاده هســتى! 
مادرت اشتباه نکرد که اســم تو را ُحّر گذاشت، 
تو در دنیا و آخرت ُحّر هســتى. این ها الگوهاى 

انسانى هستند.
عاشورا حقیقتی باالتر از تمام افسانه ها

باید توجه داشت که این روایات، داستان و افسانه 
نیســتند و اگر ما این وقایع را به عنوان داستان 
و افســانه هم بیان کنیم، از افســانه هاى هومر 
و هزیود هــم عجیب ترند، ولــى این ها واقعیت 
و تاریخ اســت. قبر ُحّر مشخص است، عشیره و 
قبیله اش و نقش و عملکرد او در واقعه عاشــورا 
مشــخص اســت. رفتار حضرت اباعبدالل)ع( 
با ُحّر در صحنه عاشــورا رحمت اســت. این ها 
رحمت و رأفت است. این که انســان در مقابل 
ظلم بایســتد و بگوید: »َفإِنّى ال أََرى الَْمْوَت إاِّل 
َســعاَدًة:1 من مرگ را جز ســعادت نمى بینم« 
خشونت نیست، بلکه نهایت انسانیت و شرافت 

حضرت اباعبدالل)ع( انســان کامل بودند؛ در تمام رفتــار و گفتار، این طور 
بودند. ایشان در حرکتى که از مکه به سمت کوفه انجام مى دهند، رفتارهایى 
داشته اند که بر حسب ظاهر متضاد و متناقض است و وقتى که این حرکات به 

دست مفسرین مى افتد، نمى توانند آن ها را تفسیر کنند

که از مکــه به ســمت کوفه انجــام مى دهند، 
رفتارهایى داشته اند که بر حسب ظاهر متضاد 
و متناقض است و وقتى که این حرکات به دست 
مفســرین مى افتد، نمى توانند آن ها را تفسیر 
کنند. هم در شب عاشورا و هم زمانى که حضرت 
اباعبدالل)ع( مى خواستند از مکه به سمت کوفه 
حرکت کنند بــه اصحابشــان مى فرمایند که 
بروید! در این سفر جز کشــته شدن و شهادت 
خبرى نیســت، من نیز بیعت خود را از شــما 

برداشتم.
در شب عاشورا مى فرمایند: »این تاریکى شب 
را ســپر خود قرار دهید و برویــد، این جماعت 
با من کار دارنــد.« در زمانى هم کــه از مکه به 
مدینه حرکت مى کردند، همین سخن را بیان 
کردند، اما مى بینیم حضــرت اباعبدالل)ع( در 
مســیر حرکتشــان براى یک نفر مانند زهیر 
پیغام مى فرستند که بیا! و گاهى حتى خودشان 
مى روند و صحبت مى کنند. مگــر این یک نفر 
چه تغییــرى در نتیجه نظامى حرکت ایشــان 
داشته اســت؟ این قضیه نســبت به چند نفر 
اتفاق افتاده اســت. حضرت در مسیر کربال بر 

روى چندین نفر کار تبلیغــى انجام مى دهند، 
آن هم با اصــرار که این افراد را بــه اردوى خود 
دعوت کنند. این حرکات متضــاد چه معنایى 
مى تواند داشته باشد؟ از یک طرف به اصحابشان 
مى فرمایند این قوم با من کار دارند، شما بروید 
و از طــرف دیگر براى ســه یا چهــار نفر پیغام 
مى فرســتند که بیایید به ما کمک کنید که اگر 
کســى صداى طلب یارى ما به گوش او برسد و 
ما را یارى نکند، از رحمت خدا دور اســت. مگر 
این تعداد کم چه تأثیرى در نتیجه نظامى قیام 
دارند؟! آن وقت برخى از مفســرین مى گویند یا 
این نقل دروغ اســت و یا آن روایت جعلى است 
و یا ... . نخیر! همه این قضایا واقع شــده اســت، 
حضرت اباعبدالل)ع( هم مى دانستنند که کشته 
خواهند شد و هم نمى خواستنند که کشته شوند 
و این ها هیچ منافاتى با هم ندارد. البته این مسئله 
براى ما غیرعادى است که هم بدانیم که کشته 
خواهیم شد و هم نخواهیم که کشته شویم، هم 
بخواهیم به سمت مرگ برویم و هم نخواهیم به 
سمت مرگ برویم. اما تمام این قضایا با هم جمع 

مى شود.

 اگر کسی 
صدای طلب 

یاری ما به 
گوش او برسد 

و ما را یاری 
نکند، از 

رحمت خدا 
دور است

فاتح بزرگ ترین امتحان بشریت
انسان کامل به حســب وجود طبیعى خود باید 
احکام مربوط بــه ظاهر را انجــام دهد. حضرت 
اباعبدالل)ع( که این حرکت را شــروع کردند، به 
تمام اقتضائات ظاهرى این حرکت ملتزم شدند. 
یزید بن معاویه فرد ظالمى است که اگر ما در مقابل 
او ایستادگى نکنیم امت اسالمى گمراه خواهد شد، 
لذا تکلیف ظاهرى این اســت که در مقابل او قیام 
کنیم، اما از طرف دیگر این مسئله امتحان انسان 
است و امتحان حضرت اباعبدالل)ع( بزرگ ترین 
امتحان بشــریت در تمام تاریخ هســتى است. 
این که مى گویند: با دست پس مى زد و با پا پیش 
مى کشید، با این که عبارت قصیرى است از لحاظ 
القاى معناى حقیقى، اما به همین معنا داللت دارد؛ 
یعنى از یک طرف مى گویند کــه ما مى خواهیم 
بجنگیم و حکومت را به دست بگیریم، البته راست 
هم مى گویند، نه این که ظاهرسازى کنند، همه 
شــرایط را نیز در نظر مى گیرند و سر سوزنى هم 
در این جهت کوتاهى نمى کنند و از جهت دیگرى 
با تمام شوق به سمت مرگ مى روند و عشق شان 

.همین است که به سمت مرگ مى روند

1 . تحف العقــول، ص 245 و نزهــة الناظر و 
تنبیه الخاطر، ص 88

2 . البدایــة و النهایــة، ج 8، ص 228 و تاریخ 
مدینة الدمشق، ج 28، صص 22 و 23.
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شهید مطهری که 
خود از طرفداران 

نظریه امر به 
معروف و نهی 
از منکر است، 
آگاهی پیشین 
امام)ع( را در 
سطحی خاص 

که به اعتقاد وی 
سطح معنویت 
و امامت است 

می پذیرد

مقاله

در مورد قیام حضرت اباعبدالل الحســین)ع( 
شــبهات مختلفــى از ســوى محققــان و 
کارشناسان مطرح شده است. در این نوشتار 
چند نمونه از این شــبهات مطرح و به آن ها 

پاسخ داده مى شود.
برخى از محققان در ارزیابى سیاســى واقعه 
کربال بر این باورند که رفتن امام حسین)ع( به 
عراق مصلحت نبود. براى آشکار شدن درستى 
یا نادرستى این سخن باید به پرسش هاى زیر 

پاسخ گفت:
الف( آیا جز رفتن به عراق، امکان اقدام دیگرى 

براى امام وجود داشت؟
ب( آیا پیش بینى ســامان دادن انقالب علیه 

2. براى امام حسین)ع( تن دادن به کمترین 
ســازش با یزید و هیئت حاکمــه اش قابل 
تصور نیســت. امام در پى چاره اى اســت تا 
خود، حاکمیت را به دســت گیرد. این طرح 
قابل تغییر نبود، بنابراین هر پیشــنهادى که 
به نحوى آن را خدشه دار ســازد، از نظر امام 

محکوم و غیرقابل پذیرش است.
3. یزید اجازه نمى داد شــخصیتى چون امام 
حسین)ع( با او بیعت نکند و آسوده به زندگى 

خود ادامه دهد. او در اندیشه کشتن امام بود.
4. امیــد مقاومت در حجــاز آن روز وجود 
نداشــت. امام ناگزیر بایــد ضمن پذیرش 
این حقیقت، بــه حفظ حرمــت حرم نیز 
بیندیشــد. بدین ســبب، در برابر اعتراض 
ابن عباس فرمــود: »دو وجب دورتر از مکه 
کشته شــود، بهتر از آن است که یک وجب 

یزید و تشــکیل حکومت در عــراق قابل دفاع 
است؟

در پاسخ بدین پرســش ها توجه به چند نکته 
سودمند است:

1. خطر کردن و حرکت در ســایه ســنگین 
احتمال ناکامى، بخشى از ماهیت فعالیت هاى 
سیاسى است. کسانى که براى گرفتن قدرت، 
با هدف خوب یا بد فعالیت مى کنند، همیشــه 
با احتمال ها ســروکار دارند. در عالم سیاست، 
حتى موفق تریــن افــراد و مردمى ترین آن ها 
نیز همواره در معرض احتماالت، دشــوارى ها 
و حتى از دســت دادن همه چیز هستند. از این 
رو نباید گمان کنیم که تنها بایســتى با یقین 
صددرصد حرکــت کرد. چنیــن کارى دور از 
واقعیات تاریخى و ناشــى از ساده اندیشى در 

ماهیت فعالیت هاى سیاسى است.1

اهداف نهضت عاشورا

دورتر کشته شود.«
پس تنها عراق مى توانســت به عنوان کانون 
شــیعیان، مورد توجه امام قرار گیــرد. با اوج 
گرفتن دعــوت کوفیــان، درصــد پیروزى 
احتمالــى افزایــش یافــت، البتــه کوفیان 
پیشتر در دو آزمون زمان امام على)ع( و امام 
حسن)ع( ظهورى ناموفق داشــتند، ولى آیا 
امام)ع( باید به سابقه بد کوفیان مى نگریست 
یا وضعیت فعلى آنــان؟ افزون بــر این، اگر 
امام به عــراق نمى رفت، آیــا تاریخ نگاران و 
محققان پرسش هاى زیر را به عنوان اعتراض، 

نمى نگاشتند:
1. چرا به نامه هاى مردم و ارزیابى مسلم پاسخ 

مثبت نداد؟
2. آیا اگر به عراق نمى رفت، پیروز نمى شد؟

3. چرا اجــازه نداد در حجاز به دســت عّمال 
یزید کشته شود؟

مسئله آگاهی پیشین امام)ع(
مسئله غیب و آگاهى پیشــین امام از حوادث 
کربال از مسائلى است که در بررسى این واقعه 
به بروز اختالف در تحلیل ها انجامیده اســت. 
روایاتى که خود جنبه تاریخــى نیز داردـ  به 
صراحت یا اشارهـ  حماسه کربال را قبل از وقوع 

آن پیش گویى کرده است.2
در این جا پرسش اساســى این است: آیا امام 
از اول به قصد کربال حرکــت کرد یا نه؟ اگر بر 
فرض به قصد کربال حرکت نکرد، آیا هدفش 
کشته شــدن بود، با آن که مى دانست کشته 
مى شــود؟3 و به عبارت دیگر اگر امام پیش از 
حرکت به ســمت عراق از تحقق این رویداد 
آگاه بود، فرض پیروزى سیاســى، چیرگى بر 
دشمن و حتى تعقیب هدف سیاسى مشخص 
و تشــکیل حکومت، نادرســت مى نماید. به 
ســخن دیگر چگونه ممکن اســت کسى از 
شهادت خود آگاه باشد و در عین حال هدف 

سیاسى مشخصى را دنبال کند؟
در پاســخ بدین پرســش، از زوایاى مختلْف 
دیدگاه هایى ابراز شده است. این دیدگاه ها به 

اختصار عبارت است از:
الف( گروهى از اساْس آگاهى پیشین را انکار 
مى کنند، در ایــن صورت تحلیل سیاســى 

مسئله با دشوارى خاصى روبه رو نمى شود.
ب( دســته اى معتقدند امام حســین)ع( به 

صــورت کلى از شــهادت خبر داشــت، ولى 
جزئیات زمانــى و مکانى آن را نمى دانســت. 
با این فرض نیز مى توان نوعى هدف سیاســى 
مشخص را تا قبل از رسیدن به کربال و تطبیق 
آن اخبار کلى بر حادثه اى که در شــرف وقوع 
اســت در نظر گرفــت؛ این هــدف مى تواند 

تشکیل حکومت باشد.
ج( جمعى معتقدند مى تــوان هدف را چنان 
تعریف کرد که بــا این نوع آگاهى پیشــین 
سازش داشــته باشــد. اگر هدف چیرگى بر 
فرمانروا باشد، به نظر مى رســد دست کم در 
ظاهر با تعــارض روبه رو مى شــویم، ولى اگر 
هدف نوعى ایثــار براى بــه راه انداختن یک 
جنبــش انقالبى باشــد، شــهادت خود یک 
هدف سیاسى خواهد بود. البته مشکلى که در 
این جا وجود دارد آن است که باید این برداشت 
سیاسى را برداشت حداقل دانست، به عبارت 
دیگر قیام امام صرفــاً جنبه انکار وضع موجود 
دارد، اما در جهــت اثبات موقعیــت جدید، 
چیزى را اثبات نمى کند و معلوم نیست منطق 
شهید و هدف عالى شــهادت تنها انکار وضع 
موجود، بدون طرح و تدبیر مطلوب باشد، آن 

هم از شخصیتى چون امام حسین)ع(.

د( براســاس دیدگاهى که هدف امــام را امر 
به معروف و نهــى از منکر مى داند، مشــمول 
بودن هدف امــر به معروف و نهــى از منکر به 
گرفتن حکومــت، نمى تواند گریــزگاه امنى 
براى پرسش هاى مورد بحث باشد، زیرا در این 
صورت پرســش آغازین باقى است: با آگاهى از 
شــهادت، چگونه مى توان به برپایى حکومت 
اندیشــید؟ بنابراین طرفدار چنین دیدگاهى 
راهى جز انکار آگاهى پیشین به صورت جزئى 

ندارد.4
شهید مطهرى که خود از طرفداران نظریه امر 
به معروف و نهى از منکر است، آگاهى پیشین 
امام)ع( را در ســطحى خاص که به اعتقاد وى 
ســطح معنویت و امامت اســت مى پذیرد و 
مى گوید: »از نظر تاریخى نمى توان اثبات کرد 
که امام به قصد کربال و یا با علم به کشته شدن 
حرکت کرد، بلکه از نظــر تاریخى که ظواهر 
قضایا را نقــل مى کند، امام به طــرف کوفه و 
قصد کوفه حرکت کرد و در اثر برخورد با ُحّر و 
این که اجازه نداد امام از حوزه عراق خارج شود 
و حاضر نشدن امام که تحت الحفظ ُحّر به کوفه 
برود، راهى به طرف غــرب و چپ جاده پیش 
گرفتند تا رســیدند به کربال و در اثر نامه ابن 

محمد نصیری)رضی(

پاسخ به شبهاتی درباره  قیام حضرت اباعبداهلل)ع(

 اگر هدف چیرگى بر فرمانروا باشد، به نظر مى رسد دست کم در ظاهر با تعارض روبه رو 
مى شــویم، ولى اگر هدف نوعى ایثار براى به راه انداختن یک جنبش انقالبى باشد، 

شهادت خود یک هدف سیاسى خواهد بود



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  14   |       مهر   1395مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  14   |      مهر  1395    43    42

زیاد، در آن محل متوقف شــدند و از نظر علم 
به کشته شدن هم، تاریخ جز مخطور بودن و 
غیرقابل اطمینان بودن در این ســفر را اثبات 

نمى کند.«5
پذیرش امر به معروف و نهى از منکر به عنوان 
هدف قیام امام حسین)ع( گام بلندى در جهت 
این برداشت سیاسى است که کربال یک قضیه 
شــخصى که تمام ماجرایــش در یک آگاهى 
پیشــین یا دســتور ویژه براى رفتن به سوى 

شهادت خاتمه یابد، نیست.
استاد مطهرى در نگرانى از برداشت صوفیانه و 
شخصى از حماسه کربال و حساسیت و اهتمام 
به برداشت سیاسى مى نویسد: »یکى از امورى 
که موجب مي شود داستان کربال از مسیر خود 
منحرف گردد و از حیز استفاده و بهره بردارى 
عامه مردم خارج شود این است که مى گویند 
حرکت سیدالشــهدا )ع( معلول دســتوري 
خصوصى اســت که در خواب یا بیدارى به آن 
حضرت داده شده اســت. چه در این صورت 
دیگر نمى تواننــد او را مقتدا و امــام خود در 
نظیر این عمــل قرار دهنــد و نمى توان براى 
امام حسین)ع( مکتب قائل شد... . برخى براى 
این که به خیال خودشان مقام امام حسین)ع( 
را باال ببرند، مى گویند دستور خصوصى براى 

مبارزه با شــخص یزید و ابن زیاد بوده و در این 
زمینه از خواب و بیدارى هزارها چیز مى  گویند 
... هر انــدازه در این زمینه خیال بافى بیشــتر 
شــودـ  از جن و ملک و بیدارى و دستورهاى 
خصوصــى ...ـ  ایــن نهضــت را بى مصرف تر 

مى کند.
... ما شــرقى ها مقام را به ایــن مى دانیم که 
گفته شود فالن شــخص اهل مکاشفه است، 
اهل کرامت و معجزه اســت، جن در تسخیر 
دارد ... . شک نیست که امام حسین)ع( داراى 
مقام ملکوتى اســت، امــا او داراى مقام جمع 

الجمعى است، انسان کامل است... .«6
آن شــهید واالمقام، در بحثــى دیگر، ضمن 
خیانت دانستن اندیشه کســانى که درصدند 
مکتب شــهادت و جانبــازى در راه عقیده و 
مقابله با ستمگران را به شخص امام حسین)ع( 
محدود سازند و به شــکلى محترمانه دستور 
خصوصى جلوه دهند، مى فرماید: »فلســفه 
امامت و پیشوایى، نمونه بودن و سرمشق بودن 
است. امام، انسان مافوق است نه مافوق انسان 
و به همین دلیل مى تواند سرمشق بشود ... به 
هر نسبت که ما به شــخصیت ها و حادثه ها به 
جنبه اعجاز آمیز و مافوق انســانى بدهیم، از 
مکتب بودن از رهبر بــودن و تکرارپذیر بودن 

پذیرش امر به 
معروف و نهی از 
منکر به عنوان 
هدف قیام امام 
حسین)ع( گام 

بلندی در جهت 
این برداشت 

سیاسی است که 
کربال یک قضیه 
شخصی که تمام 

ماجرایش در یک 
آگاهی پیشین یا 
دستور ویژه برای 

رفتن به سوی 
شهادت خاتمه 

یابد، نیست

گزارش

1. حیات فکرى و سیاسى امامان شــیعه، رسول جعفریان، ص 
201)با اندکى تصرف(

2. عبــرات المصطفین، محمدباقر محمودى، ترجمه حســین 
ابن ســعد، ج 1، ص 154 به بعد؛ تاریخ الطبرى، ج 4، ص 291 و 

انساب االشراف، ج 4، ص 82.
3. حماسه حسینى، ج 3، ص 188.

4. اقتباس از حیات فکرى و سیاســى امامان شیعه، ص 242ـ  
.248

5. حماسه حسینى، ج 3، ص 188ـ 189.
6. همان، ص 84ـ  87 )با اندکى تصرف( 

7. همان، ص 292 )با اندکى تصرف(

خارج کرده ایم.«7
بدین ترتیب مى تــوان حراســت از دین، اتمام 
حجت با مردمى که نامه هــا و پیک هاى متعدد 
فرستادند، تهدیدها و فشارهاى حکومت یزید، 
امر به معروف و نهى از منکر، افشــاى چهره ضد 
دینى بنى امیه، ارائه سیماى خلیفه واقعى و امام 
راستین، تشــکیل حکومت دینى، احیاى حق، 
اصالح امور امت، نجات مردم مسلمان از جهالت 
و ســرگردانى، زدودن بدعت ها و اجراى سنت 
پیامبــر)ص( را از علل و انگیزه هــاى قیام امام 

 .حسین)ع(   برشمرد

فلسفه امامت و پیشوایى، نمونه بودن و سرمشق بودن است. 
امام، انسان مافوق است نه مافوق انســان و به همین دلیل 

مى تواند سرمشق بشود ...

 دبیرخانه شورای دین پژوهان کشور در ادامه برگزاری نشست های 
علمی و کرسی های آزاداندیشی دینی خود، یکی از نشست های 
منظر  از  »عاشورا  موضوع  با  محرم،  ایام  مناسبت  به  را  خود 
که  علمی  نشست  این  در  کرد.  برگزار  اجتماعی«  روانشناسی 
برگزار  دانشگاهی  و  حوزوی  صاحب نظران  و  اساتید  حضور  با 
شد، حجت االسالم والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی به ارائه 
بحث پرداخت. مهروماه گزارشی کوتاه از این جلسه را در اختیار 

خوانندگان قرار می دهد.

حجت االسالم آذربایجانى در ابتداى این نشســت ضمن بیان این مطلب 
که یکى از ابعاد دین پژوهى در کنار ابعاد عاطفى، احساســى و اجتماعى، 
ابعاد معرفتى آن است اظهار داشــت: »دین پژوهى و مطالعات دینى به دو 
دسته اصلى تقسیم مى شود: یکى فلســفه دین و الهیات و تاریخ ادیان که 
به قضاوت در رابطه با گزاره هاى دین مى پردازند و دیگرى ادیان تطبیقى، 
جامعه شناسى و روانشناسى دین که درصدد داورى و قضاوت نیستند. در 
روانشناسى دین که محل بحث ماســت، به دنبال این هستیم که از منظر 

دانش روانشناسى پدیده هاى دینى را بررسى کنیم.
عاشورا را مى توان از دو منظر روانشناســى؛ یکى به لحاظ مبدأ آن به دلیل 
انتساب آن به امام حســین )از بُعد کالمى ایشــان امام هستند، و بررسى 
احواالت امام امر دینى اســت( و دیگرى این که از زمان واقعه عاشورا و در 
سالگردهاى عاشــورا، سوگوارى براى ایشان، یک منســک، شعار و پدیده 
دینى است. پس عاشوراپژوهى و نگاه به عاشورا از منظر روانشناسى مى تواند 
جزو موضوعات روانشناسى دین باشد که امروزه این دانش بسیار پیشرفت 

کرده است.
ایشان در ادامه به توضیح دو واژه کلیدى این بحث پرداخت و بیان داشت: 
»مراد ما از عاشورا واقعه اى اســت که در دهم محرم 61 هجرى قمرى در 
منطقه کربال اتفاق افتاد و منجر به شــهادت امام و یارانش گردید. واژه دوم 
روانشناسى اجتماعى اســت، که یکى از شاخه هاى روانشناسى است که از 
تعامل با جامعه شناسى شاخه جدیدى به وجود آمده است تحت این عنوان. 
روانشناسى اجتماعى رشته اى علمى است که درصدد یافتن ماهیت و علل 
رفتارها و افکار افراد در موقعیت هاى اجتماعى بر مى آید. بنابراین این رشته 
علمى دو کار اصلى دارد؛ یکى ماهیت پدیده هایى که در موقعیت اجتماعى 
اتفاق مى افتد را تحلیــل مى کند، و دیگر این که علل رفتــار و افکار افراد و 

نگرش ها را موقعیت هاى اجتماعى بررسى مى کند.
در حقیقت عاشورا موقعیتى اســت کاماًل اجتماعى که عوامل محیطى و 
اجتماعى آن قابل بررسى اســت. پس مراد از بحث، ماهیت عاشورا و علل 
برخى حوادث عاشورا )افکار، نگرش ها و رفتارهاى افراد( در آن جریان است 

که از این منظر دنبال مى کنیم.

اگر بخواهیم این بحث را از منظر روانشناسى دنبال کنیم، با مسائل متعدد 
روبه رو مى شویم:

1. جاذبه میان فردى؛ یعنى جذبه ها و واقعه هایى که در عاشورا اتفاق افتاد. 
این که چطور افرادى در اثر صحبت با ایشــان مســیر شــهادت را انتخاب 
مى کنند. یا رابطه میان بقیه افراد که این جاذبه ها قابل بررســى و تحلیل 
است. چون بحث ما از منظر روانشاســى دین است، از موضع صدق و کذب 
گزاره ها وارد نمى شویم و مفروض مى گیریم، البته از منابع معتبر استفاده 

کرده ایم؛ منابعى چون تاریخ طبرى...
2. حمایت ها؛ یکى از موضوعاتى که در روانشناسى اجتماعى بحث مى شود؛ 

یعنى این که افراد بدون انگیزه هاى مالى و دنیوى وارد این قضیه شدند.
3. پیش داورى؛ بحث مهمى که اقوام و گروه هاى اجتماعى نســبت به هم 
پیش داورى دارند. ما مى بینیم این پیش داورى ها وجود داشت و بخشى از 

سپاهیان عمر با این پیش داورى وادر صحنه شدند.
4. پرخاش گرى و رفتارهاى خشــنونت آمیز که با هدف آسیب رســاندن 

دیگران اتفاق مى افتد که خود هفت هشت عامل دارد.
5. اطاعت از مراجع قدرت )این مورد محل بحث و تمرکز ماســت( این که 

گزارش یک نشست

ماهیت عاشورا از منظر روانشناسی اجتماعی
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چگونه انسان ها حتى به قیمت و بهاى این که به بى گناهى آسیب برسانند، 
از مرجع قدرت پیروى مى کنند. چرا حوادث خشونت آمیز کربال در نتیجه 
اطاعت از مراجع قدرت اتفاق مى افتد؟ آیا این افراد، افراد معمولى بودند؟ آیا 

مسلمانان عادى بودند یا کافر حربى؟
ســؤال اصلى این اســت: اگر مرجع قدرتى از شــما بخواهد به فرد غریبة 
بى گناهى آسیب بزنید چه مى کنید؟ بنده با شواهد و بحث هایم مى گویم 65 
درصد افراد این کار را مى کنند. بنابراین نگاه ما به عاشورا سطحى نخواهد 

بود. بسیارى از افراد حادثه کربال با یکدیگر ارتباط دوستى داشتند.
موارد متعددى که در تاریخ طبرى ذکر شده و بسیارى از جنایات این واقعه، 
به دلیل اطاعت از اصحاب قدرت است. این بحث روان شناسانه است و این 
ویژگى در برخى وجود داشته اســت. مواردى چون کشتن مسلم، جنگ و 
قتال با کسانى که به عنوان مهمان دعوت شــده بودند، تشنگى زن و بچه، 

مثله کردن، تاختن اسب ها با نعل تازه بر روى جسدها و...
نکته بعدى این که این گونه موارد اختصاص به آن زمان ندارد. در زمان حاضر 
نیز بســیارى جنایات وجود دارد، براي مثال زندان ابوغریب در بسیارى از 

کتاب هاى روانشناسى به عنوان فکت در حال بررسى است.
دو دانشمند به نام هاى میلگرام و زیمباردو در ســال هاى 1963 تا 1974 
آزمایش هایى براى کشف عواملى که در انسان ها براى اطاعت از مافوق تأثیر 

داشته است، انجام داده اند.
این افراد در تحلیل و بررسى اطاعت از مافوق به شش عامل مى رسند:

1. هنجار اجتماعى؛ که باید از فرمان هــاى فرد صاحب قدرت تبعیت کرد، 
کمااین که گفته مى شود: المأمور معذور. بنابراین درس عاشورا اصالح این 

هنجار اجتماعى است.
2. افزایش تدریجى وظیفه؛ 
دام گســترى.  توالــى  و 
از  ابتــدا  مطلــب  ایــن 
جزئــى  مســئولیت هاى 
شروع مى شود و انسان به 

این مسئله عادت مى کند.
3. محذور اخالقى قرارداد 
همــکارى؛  براى  ضمنى 
شخص احســاس مى کند 
نســبت بــه مافــوق یک 

تعهدى دارد.
4. ضربه گیرهــا؛ هــر چه 
فاصله بیشتر شود، میزان 

اطالعات ضربه زنندگان بیشتر مي شــود. براي مثال بسیارى از افرادى که 
در بمباران شیمیایى دست داشــته اند گفته اند که نمى دانستند چه اتفاق 

فجیعى مى افتد و آن ها صرفاً از دور یک دکمه  و شاسى  را مى زدند.
5. نظارت مافوق؛ حضور یا نظارت مداوم مؤثر است. بنابراین هر چه نظارت 

کمتر باشد میزان اطالعت کمتر مى شود.
6. عالئم و یونیفورم هایى که به فرد یک موقعیــت مى دهد؛ افراد وقتى این 

عالئم را مى بینند احساس مى کنند باید اطاعت کنند.
7. قدرت و ایدئولوژى مسلط؛ معموالً از ســوى افرادى که اطاعت پذیر یک 

.ایدئولوژى مسلط داشتند. این مى تواند علم یا هر چیز دیگرى باشد

سوگواری و
 زیربنای فقهی آن

نکته

یکى از نکات مهمى که پیرامون حادثه عظیم عاشورا 
مى توان نوشت، این اســت که عزادارى و سوگوارى 
براى خاندان رســالت از ابعاد و منظرهاى مختلفى 
بررسى شده اســت؛ گروهى با نگاهى عرفانى آن را 
بررســى کرده و بر نقش عظیم و خاّلق آن در سیر 
و سلوک نفسانى تأکید داشــته اند، عّده اى دیگر با 
تحلیلى اجتماعى به تبیین جایگاه آن در رویارویى 
حق و باطل و پیدایش نهضت هاى اسالمى پرداخته 
اند و تعداد دیگرى عزادارى را مواسات و همراهى با 
خاندان رســالت در غم و اندوه آنان و از سویى دیگر، 
قدردانى از ایثار و فداکارى اهل بیت)علیهم السالم( 
در اقامه ارزش هاى الهى و انســانى دانســته اند، لذا 
عزادارى جلوه اى اخالقى یافته و در شــمار مفاهیم 

اخالقى از آن بحث شده است. 
پیشــینه تاریخى و جایگاه واالى عزادارى در میان 
اولیاى الهى و پیامبــران، بُعد دیگرى اســت که با 
اســتناد به منابع روایى، دیدگاه دیگرى را به وجود 

آورده است. 
ایــن در حالى اســت که مبانــى روانشــناختى و 

روانشناسى آن از نظرها دور نمانده است. 
اّما زیربناى اساســى موضوع عزادارى، برخوردارى 
از جایگاه متقن و مســتند فقهى است و این جایگاه 
مبناى گســترش آن در میان مســلمانانـ  به ویژه 
شیعیان اهل بیت)علیهم الســالم(ـ  بوده است. اگر 
محققان و پژوهشــگران بتوانند در این عرصه ورود 
کرده و تحقیــق کنند، جاى کار بســیارى دارد که 

 .مى بایست بدان توجه شود

حجت االسالم عباس کوثری
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم

در حقیقت 
عاشورا 

موقعیتی است 
کاماًل اجتماعی 

که عوامل 
محیطی و 

اجتماعی آن 
قابل بررسی 

است. پس مراد 
از بحث، ماهیت 

عاشورا و علل 
برخی حوادث 
عاشورا در آن 

جریان است

گزارش



کتاب عاشورا
مروری بر مقاتل مشهور

رحمت واسعه
رسانه شیعه

فهم گستره  عاشورا

اندیشه
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در تاریخ اسالم، سنت مقتل نویســی؛ یعنی گزارش حوادث و وقایعی که 
به مرگ و کشته شدن یک شــخص یا گروه و چگونگی کشته شدن آن ها 
منجر شده است، جایگاه گسترده ای دارد و از موضوعاتی است که بیشترین 
توجه تاریخ نگاران و محدثان را به خود جلب کرده اســت. برخی از مقاتلی 
که درباره امام حسین)ع( نوشته شده اند، امروزه در دسترس نیستند. این 
کتاب ها مفقود شده اند. در این نوشتار در خصوص مقاتل امام حسین)ع(، 

به مقاتلی اشاره می شود که امروزه در دست هستند.
1. مقتل » ابی مخنف«

در این که نخستین مقتل حســینی، یعنی اولین گزارش 
جامع از زمینه هــا و نفس حادثه کربــال، از آن ابومخنف 
لوط  بن  یحیی  بن  سعید بن  مخنف ازدی غامدی )م۱۵۷ 
ه.ق( اســت، تقریباً اختالفی میان رجال نویسان به چشم 
نمی خورد. از مقتــل ابی مخنف نیز جــز در تاریخ االمم 
و الملوک محمدبــن جریر طبــری )م۳۱۰ه.ق(، یعنی 
بزرگ ترین مورخ ایرانی تاریخ اســالم، نمی توان نشانی 
یافت. طبری در مجموع، در جلد پنجــم تاریخ خویش ۱۲۵ روایت درباره 
تاریخ کربال گزارش کرده که از این تعداد، ۱۰۰ روایت را به  صورت مستقیم 

و البته با واسطه هایی از ابی مخنف نقل کرده است.
2. مقاتل الطالبیین

نویسنده کتاب، ابوالفرج، در سال ۲۸۴ هـ.ق برابر با سال 
۸۹۷ میالدی در اصفهان زاده شــد و از ایــن رو ابوالفرج 
اصفهانی لقب گرفت. کتاب مقاتل الطالبیین کتابی است 
که ابوالفرج در آن به ذکر تمام شــهداي آل عبدالمطلب 
از ابتدا تا سال ۳۱۳ هـ. ق، یعنی ســالی که کتاب در آن 

نشده بود. در این سال فاضل گران قدر، محمدرضا حسینی  جاللی، مجموعه 
این ۴۰۰  حدیث را تحت عنوان »الحســین)علیه الّسالم(: سماته و سیره« 

یعنی سیره و سیمای امام حسین )ع( به  صورت مجزا فراهم آورد.
4. الخصائص الحسینیه

نویســنده کتاب الخصائص الحسینیه، آیت اهلل حاج شیخ 
جعفر شوشــتری اســت. ایشــان خصائص را در بستر 
مصیبت خوانی ارائه و این امــر یعنی مصیبت خوانی را به 
نحوی برگزار می کرده که حاوی تأثیر فراوانی بر مخاطبان 
بوده است. در ابتدای کتاب، شیخ، خویش و مؤمنان را به 
پرهیزگاری و مرگ اندیشــی که البته وجه غالب اندیشه 
خود او نیز بوده است، خوانده و ســپس راه های رهایی از نفس و شیطان و 
دنیادوستی را برشمرده اســت. این طرق که در ایمان و عمل صالح مختصر 

است، در نظر ایشان به نحوی با مصیبت اباعبداهلل مرتبط می شود.
ماتم زدگی به هنگام رســیدن محرم و مرگ اندیشــی در وجه مثبت آن، 
در نظر شــیخ زمینه ایمان و در نتیجه عمل صالح را به نحو مناســب تری 
فراهم مــی آورد. » الخصائص الحســینیه« را صادق حســن زاده با عنوان 

»امام حسین)علیه الّسالم( این گونه بود« به فارسی برگردانده است.
5. یوم الطف

»یوم الطف، مقتل االمام ابی عبداهلل  الحسین الشــهید« 
این مقتل را فاضل گران قــدر، هادی نجفی فراهم آورده 
و مربوط است به ســال ۱۴۱۳ هـ.ق. این  مقتل را باید از 
مقاتل متأخــری به  شــمار آورد که از حســن تألیف و 
گردآوری نیکو برخوردار است. مقتل نویس تالش کرده 
تا از تمام مقاتل که در دسترس داشــته و البته گستره 
وسیعی از مقاتل و کتب تاریخ عمومی را دربرگرفته است، به نحو مناسبي 
در تبیین موضوع مورد بحث استفاده کند. کتاب در پنج فصل و یک خاتمه 

سامان یافته است. 
6. االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد

نویســنده کتاب محمد بــن محمد بــن نعمان بن 
عبدالســالم، معروف به ابن معلم و شــیخ مفید، در 
۱۱ذیقعده ســال ۳۳۶ یا۳۳۸ هجری بــه دنیا آمد. 
»االرشاد« به شــرح حال ائمه دوازدهگانه اختصاص 
یافته اســت و می تــوان آن را در زمــره قدیمی ترین 
کتاب های امام شناســی و در ردیف کتــاب »الحجه 

الکافی« شیخ محمدبن یعقوب کلینی )م۳۲۹ه.ق( به شمار  آورد.
باب نخســت این کتاب به شــرح حــال امیرمؤمنان )علیه الّســالم( 
اختصاص دارد و بیشــترین حجم کتاب را نیز در بر دارد. باب ســوم به 
امام حسین)علیه الّسالم( و شرح ماجرای کربال و شهدای آن اختصاص 
دارد. به واقع می توان باب سوم االرشــاد را مقتل حسین و اصحابش به 
شمار آورد. شیوه شــیخ در کتاب، نقل مستند و مسند حوادث نیست و 
کتاب به گونه ای منســجم و بدون نقل اســناد روایات بیان شده است. 
هرچند در برخی روایات شیخ به ذکر اســناد پرداخته است. در بیشتر 
این موارد، راویان شــیخ را اســتادان خود او مثل شیخ صدوق و محمد 
ثانی و علمای همــرده او مثل ابوالقاســم جعفربن محمــد بن قولویه 

تشکیل می دهند.

7. نفس  المهموم
این مقتل از آِن مرحوم حاج شــیخ عباس قمی )۱۳۵۹-
۱۲۹۴ هـ .ق( است. شیخ عباس قمی از شاگردان محدث 
نوری و در زمره علمای خبیر به اخبــار و البته با گرایش 
اخباری به  شمار می رود. نفس المهموم در پنج باب و یک 
خاتمه سامان یافته است. فصل نخست به برخی کرامات و 
ویژگی های امام می پردازد؛ این فصل، بسیار مختصر است. 
فصل دوم که مفصل ترین بخش کتاب است، به مقدمات جنگ و خود جنگ 
پرداخته است. فصل سوم به نحوه سیر کاروان اسرا به شام و احتجاجات امام  
سجاد)ع( با اهل شام اختصاص دارد. فصل چهارم به بیان عزاداری مخلوقات 
بر حضرت می پردازد. فصل پنجم در ذکر فرزندان حســین)ع(، زوجات آن 
حضرت و فضل زیارت قبر شریف ایشان است؛ ستم خلفا بر قبر شریف ایشان 
از دیگر بخش های این فصل است. خاتمه کتاب نیز به شرح قیام توابین در 
سال ۶۵ می پردازد که ســلیمان بن صرد خزاعی و برخی دیگر از کوفیان آن 
را پدید آوردند. قیام مختار و انتقام گیری او از قاتالن شهدای کربال و از جمله 

عمر سعد و عبید اهلل بن زیاد، آخرین بخش کتاب است. 
8. مقتل ُمقرم

نویســنده این مقتل، ســید عبدالرزاق موســوی مقرم 
)۱۳۹۱- ۱۳۱۶ هـــ .ق( اســت. او از علمــای معاصــر 
عراق به  شــمار می رود که عمر علمی خــود را در نجف 
سپری کرده است. نویســنده در این کتاب، به خصوص 
مقتل الحسین)ع(، سعی کرده تا با توجه به مقاتل متعدد 
و گوناگون و نیز کتاب هــای تاریخی و حتی رجالی چون 
رجال شیخ طوســی که در آن به تعداد بسیاری از شــهدای کربال و یاران 
امام حسین)ع( اشاره شــده اســت و جمع بندی داده های به دست آمده و 
تحلیل آن ها، به نتیجه گیری مناسبی دست یابد. انتقاد شدید نویسنده از 
مقتل نویســانی چون ابوالفرج اصفهانی و محمد بن جریر طبری شاید تنها 
در همین زمینه، یعنی تحلیل داده های آن ها و انطباق سنجی آن با باورهای 

خود، قابل توجیه باشد.
9. لُهوف

کتاب »لُهوف« کــه »َملهوف علی َقتلــی الُطفوف« هم 
گفته شــده، یکی از منابع مهم و کهن واقعه عاشــورا و 
تاریخ زندگانی حسین)ع(، امام ســوم شیعیان، نوشته 
ابوالقاسم رضی الدین علی بن موسی، معروف به سید بن 
طاووس است. این کتاب برای مسافرت ها و هنگام زیارت 
بر اختصار نوشته شــده و به همین خاطر، سلسله اسناد 
روایات حذف شده و تنها آخرین راوی یا کتاب مرجعی که روایت از آن نقل 
شده آمده است. سیدبن طاووس در صفحه ۱۱ کتاب، انگیزه خود را چنین 
بیان می کند: »از مهم ترین مسائلی که باعث شد دست به تألیف این کتاب 
بزنم آن اســت که پس از تألیف کتاب »مصباح الزائر« و »جناح المسافر«، 
دیدم این کتاب ها شامل معرفی بهترین مکان های زیارتی و بهترین زیارات 
موجود برای آن هاست و کســی که این کتاب را همراه داشته باشد، نیاز به 
هیچ کتاب زیارتی دیگری ندارد؛ من که دوست داشتم چیزی همراه آن کنم 
که زائر ابا عبداهلل علیه السالم هم نیاز به همراه داشتن کتاب مقتل دیگری 

».نداشته باشد، این کتاب را ضمیمه مصباح قرار دادم

گزارشی از گزارش های 
واقعه  عاشورا

مروری بر برخی از
 مقاتل مشهور امام حسین)ع( 

تألیف شده پرداخته اســت. ابوالفرج معیار جالب  توجهی برای تعریف واژه 
شهید ارائه کرده است. در نظر او شهید، فراتر از کشته شده در جنگ است و 
کسی  که در حالت صلح نیز مسموم شده شهید است؛ یا آن که در زندان به 
حیلت یا به فرتوتی و بیماری کشته شــده و نیز آن که در اثناي فرار از دست 
سلطان هالک شده اســت. تمام این امور همان گونه که ابوالفرج در مقدمه 
کتاب بیان کرده، از مصادیق مفهوم شهید به شمار می رود. ابوالفرج تصویر 
شگفت انگیزی را از رشــادت ها و جنگ آوری های آل  بوطالب ارائه کرده و 
ضمن همدردی، احساس احترام شــدید خود را نثار ایشان کرده است. او 
در شهادت آل هاشم جز مجد و بزرگواری و اصرار بر یاور صالح چیز دیگری 
را دخیل نمی داند. ایشان را بر سبیل حق می داند و امویان را با آن که خود به 
ایشان منتسب است و به این انتساب نیز معترف است بر باطل. اولین شهید 
آل بوطالب، جعفر بن  ابوطالب و آخرین ایشان به نقل ابوالفرج، عبدالرحمان 

بن محمد است که بنی سلیم او را در جنگل کشتند.
3. تاریخ دمشق

ابوالقاسم دمشقی شافعی، صاحب تاریخ دمشق، در آغاز ماه محرم سال ۴۹۹ 
متولد شد. چنان که از نام کتاب هویداست، کتاب معجمی است فراخ دامن 

درباره تاریخ دمشق، یعنی شهر زادگاه مصنف کتاب.
این کتاب را که مختصر تاریخ دمشــق نام دارد، احمــد راتب حمدویش و 
محمد ناجی الحمر به ســال ۱۴۰۵ در قاهره و توسط انتشارات دارالفکر به 
همراه تحقیق و تصحیح عرضه کرده انــد. در خود کتاب 
تاریخ دمشق ابن عساکر، چیزی در حدود ۴۰۰  روایت به 
بررسی تاریخ عاشورا و مقتل الحسین پرداخته اند؛ هرچند 
تا سال ۱۴۱۵ هـ.ق این ۴۰۰ حدیث هرگز به  صورت مجزا 
و تحت عنوان مقتل الحسین یا چیزی شبیه به آن منتشر 

مهدی بوشهریان

کتاب »لُهوف« 
که »َملهوف علی 
َقتلی الُطفوف« 
هم گفته شده، 

یکی از منابع 
مهم و کهن 

واقعه عاشورا و 
تاریخ زندگانی 

حسین)ع(، 
امام سوم 

شیعیان، نوشته 
ابوالقاسم 

رضی الدین 
علی بن موسی، 
معروف به سید 

بن طاووس 
است.
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کتــاب »رحمت واســعه« اشــارات و مواعظ 
مرحــوم آیــت اهلل بهجــت در بــاب حضرت 
سیدالشهدا)ع( اســت. مرکز تنظیم و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل العظمی بهجت )قدس سره( با 
در نظر گرفتن اهمیت ویژه این موضوع، کتابی 
با محوریت موضوع حضرت اباعبداهلل الحسین 

رحمت واسعه
  بیان خصایص رحمت واسعۀ خدا، حضرت سیدالشهدا علیه السالم 

در اشارات فقیه عارف محمدتقی بهجت )ره(

علیه السالم و واقعه عظیم عاشــورا، برگرفته از 
گفتار و ســیره آن عالم عارف منتشر کرد. این 
کتاب، بــا پشت سرگذاشــتن مراحل مختلف 
محتوایــی و کتاب آرایی، گــردآوری، تنظیم و 

منتشر شده است.
»رحمت واسعه« بیان خصایص رحمت واسعه 
خدا؛ حضرت سیدالشهدا)ع( است. در حقیقت، 
عنوان این کتاب برگرفته از صفحه ۲۰۱ کتاب 
است؛ در پشت جلد کتاب دلیل انتخاب این نام 

روشن و مشخص شده است. عنوان این کتاب، 
ســخنی اســت که از مرحوم فاضــل دربندی 
صاحب کتاب »اسرار الشهاده« نقل شده است: 
»می گوینــد: مرحــوم دربندی بــا آن فضلش 
در باالی ســر حرم سیدالشــهدا فریاد می زد یا 
حســین به حق مادرت حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها شمر را شــفاعت نکن و سه دفعه بلند این 
جمله را می گفت؛ به او گفتند آیا شفاعت شمر 
ممکن است؟ گفت: چرا ممکن نیست؟ حضرت 

سید جواد میرخلیلی

اباعبداهلل مظهر رحمت واسعه خدا هستند، چه 
می دانیم؟ ما قســمش می دهیم که این کار را 

نکند.«

فلسفه نگارش کتاب
ویرایش دوم کتــاب رحمت واســعه در چاپ 
پنجم که از سوی مرکز تنظیم و نشر آثار آیت اهلل 
العظمی بهجت)ره( منتشــر شــده، در آغاز با 
بیان این که حضرت سیدالشــهدا علیه السالم 
با اختیار خودش، آن همه مصائب، شــهادت و 
اســارت اهل و عیال خود را تحمل نمود؛ علت 
آن را این مطلب می داند که پیوســته و حتی در 
روز عاشورا بر آن حضرت عرضه می شد که یا نصر 
و پیروزی را انتخاب کنند یا لقاء اهلل و معاهده و 
پیمانی را که با خدا بسته است؛ اما امام حسین 
علیه الســالم با اختیار خود، آن مقامات عالیه را 

انتخاب کردند. 
ناشر کتاب با تبیین چرایی پرداختن به موضوع 
ادامه می دهد که عظمت واقعه عاشورا و نمایش 
بی نظیر فضایل الهِی اهل بیت علیهم الســالم 
در برابر دشــمنان خدا و رســول او باعث شد تا 
این رویــداد عظیم از جهات مختلــف، از دیگر 
رویدادهای بزرگ عالم متمایز شــود؛ مصیبتی 
که پیش از وقــوع آن، مالئکه الهی، انبیا و اوصیا 
علیهم الســالم در سوگ آن نشســتند و بعد از 
وقوع آن نیز ائمه هدی علیهم السالم به ذکر این 
مصیبت عظمی پرداختند و مجالــس عزا بر پا 
نمودند؛ مصیبتی که دیده های امام عصر )عج( 

را خونبار کرد. 
از این جا کتــاب وارد بحث اصلی چرایی شــده 
و بر این باور اســت که پیروان مکتب اهل بیت 
علیهم السالم نیز در طول ســده های گذشته، 
همواره به امامــان خویش اقتــدا کرده اند و به 
مناســبت های مختلف به بیان عظمت مقام و 
مصائب سیدالشهدا علیه الســالم و یاران باوفا و 
اهل بیتش همت گماشــته و در راه اعتالی این 
امر، فداکاری ها نموده اند. در تمــام این مدت، 
عالمان پرهیزکار شیعه، پیشــتازان این عرصه 
بوده اند و عموم مشتاقان اهل بیت علیهم السالم 
دنبال روی آن ها. در این میان، این عشق و ارادت 
و دلدادگی و توجه به برپایی این شــعار بزرگ 
دینی، در مرجع معظــم تقلید حضرت آیت اهلل 
العظمی بهجــت)ره( نمود بارزی داشــت. این 
موضوع در شخصیت آن مرجع بزرگ، در دو بَعد 
تجلی و ظهور یافته بود: اول، سیره و روش و دوم، 

گفتار و بیان ایشــان. در حقیقت، کتاب رحمت 
واسعه با تکیه بر همین دو بَعد گردآوری شده تا 
گامی در همان مسیری باشد که آغازگرش انبیا 

و اوصیای الهی بوده اند.

ساختار کتاب
با توجه به آنچه در فلســفه و چرایی نگارش این 
کتاب بدان اشاره شد، کتاب حاضر در سه بخش 

تنظیم شده است:
الف( روایتی کوتــاه از ســیره و روش آن عالم 
ربانی: در این بخش به شرحی گذرا از دلدادگی 
و سرسپردگی آن عالم عارف به ساحت مقدس 
معصومین و اباعبداهلل الحســین علیهم السالم 
پرداخته شده اســت. بدون تردید نگارش سیره 
آیت اهلل العظمی بهجت)ره( نیازمند تالش های 
بسیار و با دشواری ها و پیچیدگی های متعددی 
مواجه است؛ زیرا احاطه به ابعاد گوناگون زندگی 
فردی که در علم و عمل کمتــر همانندی دارد 
برای هر کســی میسور نیســت. با این حال در 
این بخش تالش شده تا هر چند اندک، از سیره 
حســینی حضرت آیت اهلل بهجت روایت شود. 
گردآورندگان این کتاب با بررسی مصاحبه های 
مختلف با اطرافیان این مرجع معظم تقلید که 
پیش تر در این مؤسسه ضبط و بایگانی شده بوده 
و نیز مصاحبه های جدیدی کــه به طور خاص 
برای کتاب رحمت واسعه انجام دادند، چکیده ای 
از سیره حسینی مرحوم بهجت را در این بخش 

به مخاطب عرضه کرده اند.
ب( گزیده ای از بیانات حضرت آیت اهلل العظمی 

بهجت)قدس ســره(: این بخش که قســمت 
عمده کتاب را تشــکیل می دهــد، در ۹ فصل 
گردآوری شــده اســت. توضیح آن که بیانات 
ایشان دربرگیرنده دو بخش شفاهی و مکتوب 
اســت. گردآورندگان کتاب برای دسترســی 
به فرموده های شــفاهی از دو منبع اساســی؛ 
صوت هــا و تصاویر دروس خــارج و دیدارهای 
معظم له که در بایگانی مرکز تنظیم و نشر آثار 
ایشان نگهداری می شود و یادداشت هایی که از 
شــاگردان و اطرافیان حضرت آیت اهلل العظمی 
بهجت)ره( از کالس های درس باقی مانده بهره 
گرفته اند. دو نکته ای که در این بخش مشــهود 
است این که اوالً، بیشتِر صوت های استفاده شده 
در این کتــاب، برگرفته از درس خارج ایشــان 
اســت که مخاطب آن ها علما و طالب سطوح 
عالی حوزه بوده اند؛ بنابراین اصطالحات علمی 
و تخصصی حوزوی بســیاری در این فرموده ها 
وجود دارد. ثانیــاً، مختصرگویی و گزیده گویی 

مرحوم بهجت است. 
ج( پرسش ها و پاسخ ها: در این بخش، گزیده ای 
از پرســش ها و پاســخ هایی از حضرت آیت اهلل 
بهجت)قدس ســره( جمع آوری شــده است. 
علی رغم این که این بخــش نیز همچون بخش 
پیشــینـ  یعنی بخش دوم کتابـ  دربرگیرنده 
بیانات معظم له اســت، اما بنابر مالحظاتی که 
گردآوندگان کتاب داشته اند، از بخش دوم جدا 
شده و عمدتاً از کتاب اســتفتائات ایشان و نیز 
سؤاالت حضوری که در پایان کالس ها از ایشان 

.پرسیده شده بوده، استفاده شده است

این عشق و 
ارادت و دلدادگی 

و توجه به 
برپایی این 

شعائر بزرگ 
دینی، در مرجع 

معظم تقلید 
حضرت آیت اهلل 
العظمی بهجت 

)ره(
 نمود بارزی 

داشت

پیوسته و حتی در روز عاشورا بر آن حضرت عرضه می شد که یا نصر و پیروزی 
را انتخاب کنند یا لقاء اهلل و معاهده و پیمانی را که با خدا بســته است؛ اما امام 

حسین علیه السالم با اختیار خود، آن مقامات عالیه را انتخاب کردند

یادداشت
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آیت اهلل مکارم شیرازی در کتاب »فلسفه شــهادت« با طرح این سؤال که: 
»چرا حسین علیه السالم فراموش نمی شود؟«، می نویسد: »اهمّیت تاریخ 
زندگی امام حسین)ع( که به صورت یکی از شــورانگیزترین حماسه های 
تاریخ بشریّت درآمده، نه تنها از این نظر اســت که  همه ساله نیرومندترین 
امواج احساسات میلیون ها انسان را در اطراف خود بر می انگیزد و مراسمی 
پرشورتر از هر مراسم دیگر به وجود می آورد، بلکه اهمیت آن بیشتر از این 
جهت است که: هیچ گونه محّرکی جز عواطف پاک دینی، انسانی و مردمی 
ندارد و این تظاهرات پرشــکوه که به خاطر بزرگداشت این حادثه تاریخی 
انجام می گیرد، نیازمند هیچ مقّدمه چینی و فعالّیت های تبلیغاتی نیست و از 

این جهت در نوع خود بی نظیر است.«
این مرجع تقلید به طرح چند ســؤال اساســی می پردازد که به خصوص 
در ذهن متفکران غیر مسلمان باقی مانده اســت: »اغلب ما این حقیقت را 
می دانیم، ولی نکته ای که برای بسیاری )به خصوص متفّکران غیر اسالمی( 
هنوز به درستی روشن نشده و همچنان به صورت معّمایی در نظر آن ها باقی 
مانده این اســت که: چرا این قدر به این حادثه تاریخی که از نظر »کمیت و 
کیفیت« مشابه فراوان دارد، اهمیت داده می شود؟ چرا مراسم بزرگداشت 
این خاطره هر سال پرشکوه تر و پرهیجان تر از سال پیش، برگزار می گردد؟ 
چرا امروز که از »حزب اموی « و دار و دســته آن ها اثری نیست و قهرمانان 

این حادثه می بایست فراموش شده باشند، حادثه کربال رنگ ابدیت به خود 
گرفته است؟!«

او این موضوع را چنین تبیین می کند: »پاسخ این سؤال را باید در البه الی 
انگیزه های اصلی این انقالب جستجو کرد، ما تصّور می کنیم تجزیه و تحلیل 
این مسئله برای کسانی که از تاریخ اســالم آگاهی دارند چندان  پیچیده و 
مشکل نیست. به عبارت روشن تر حادثه خونین کربال نموداری از جنگ دو 
رقیب سیاسی بر سر به دست آوردن کرسی زمامداری یا امالک و سرزمین ها 
صورت نگرفته. همچنین این حادثه از انفجار کینه های دو طایفه متخاصم 

که بر سر امتیازات قبیله ای در می گیرد، سرچشمه نگرفته است...
... این حادثه در واقع، صحنه روشــنی از مبارزه دو مکتب فردی و عقیده ای 
اســت  که آتش فروزان آن، در طول تاریخ پرماجرای بشــریّت، از دورترین 
زمان ها تا امروز، هرگز خاموش نشده اســت، این مبارزه، ادامه مبارزه تمام 
پیامبران و مردان اصالح طلب جهان، و به تعبیر دیگر ادامه جنگ های »بدر 

و احزاب « بود.«
مکارم شــیرازی در بخشــی از کتاب به وقایع زمان حضرت رســول)ص( 
اشاره می کند: »همه می دانیم هنگامی که پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله 
به عنوان رهبر یک انقالب فکری و اجتماعی، برای نجات بشــریّت از انواع 
بت پرستی و خرافات، و آزادی انســان ها از چنگال جهل و بیدادگری قیام 

کرد و قشرهای ستمدیده و حق طلبی را که مهم ترین عناصر تحّول بودند، 
به گرد خود جمع نمود، در این موقع مخالفــان این نهضت اصالحی که در 
رأس آن ها ثروتمندان بت پرست و رباخوار مّکه بودند، صفوف خود را فشرده 
ســاخته، برای خاموش کردن این ندا، تمام نیروی خود را به کار گرفتند و 
ابتکار این تالش های ضّد اسالمی در دست »حزب اموی « و سرپرست آن ها 
ابوسفیان  بود. ولی در پایان کار، در برابر عظمت و نفوذ خیره کننده اسالم به 
زانو درآمده، سازمانشان به کلّی از هم پاشید. بدیهی است این از هم پاشیدن  
به معنای  ریشه کن شدن  و نابودی آن ها نبود، بلکه نقطه عطفی در زندگی 
آن ها محسوب می شد، یعنی فّعالّیت های ضّد اسالمی صریح و آشکار خود 
را به فّعالّیت های پشت پرده و تدریجیـ  که برنامه هر دشمن لجوج، ضعیف 

و شکست  خورده ای استـ  تبدیل کرده و در انتظار فرصت بودند.«

آیت اهلل مکارم شــیرازی، نفوذ امویان در دســتگاه رهبری جامعه اسالمی 
را زمینه ســاز انحراف در دوره های مختلف می دانــد و در این کتاب به آن 
پرداخته اســت: »بنی امّیه  پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیــه و آله برای 
ایجاد یک  جنبش ارتجاعی  و سوق مردم به دوران قبل از اسالم، کوشیدند 
که در دستگاه رهبری اسالمی نفوذ پیدا کنند، و هر قدر مسلمانان از زمان 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله دورتر می افتادند، زمینه را مساعدتر می دیدند. به 
خصوص پاره ای از سّنت های جاهلّیت  که به دست غیر بنی امّیه بر اثر علل 

گوناگونی احیا گردید، زمینه را برای یک قیام جاهلی  آماده ساخت؛
۱. مسئله  نژادپرســتی  که اسالم خّط قرمز روی آن کشــیده بود دوباره به 

دست بعضی از خلفا زنده شــد و نژاد »عرب« برتری 
خاّصی بر »موالی« )غیر عرب( یافتند.

۲. تبعیض های گوناگون  که با روح اسالم به هیچ وجه 
سازگار نبود، آشکار شــد و »بیت المال« که در زمان 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله به طور مســاوی در میان 
مسلمانان تقسیم می شــد، به صورت دیگری درآمد 
و امتیازات بی موردی به عّده ای داده شد و امتیازات 

طبقاتی بار دیگر احیا گردید.
۳. پســت ها و مقامات  که در زمــان پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله بر اســاس لیاقت و ارزش علمی، اخالقی و 
معنوی به افراد داده می شد، به صورت قوم و خویش 
بازی درآمد و در میان اقوام و بستگان بعضی از خلفا 

تقسیم شد.
مقارن همیــن اوضاع و احــوال، فرزند ابوســفیان، 
»معاویه « به دستگاه حکومت اسالمی راه یافت و به 
زمامداری یکی از حّساس ترین مناطق اسالم )شام( 

رسید و از این جا با دستیاری باقیمانده احزاب جاهلّیت، زمینه را برای قبضه 
کردن حکومت اسالم  و احیای همه سّنت های جاهلّیت  هموار ساخت. این 
موج به قدری شــدید بود که  پاک مردی  مانند علــی)ع(  را در تمام دوران 
خالفت نیز به خود مشغول ساخت. قیافه این جنبش ضّد اسالمی به قدری 

آشکار بود که رهبران آن نیز نمی توانستند آن را مکتوم دارند.«
نویســنده کتاب در تبیین این موضوع به جمالتی اســتناد می کند: »اگر 
ابوسفیان  در آن جمله عجیب تاریخی خود هنگام انتقال خالفت به بنی امّیه 
و بنی مروان با وقاحت تمام می گوید: »هان ای بنی امّیه! بکوشــید و گوی 

زمامداری را از میدان بربایید )و به یکدیگر پاس دهید(؛ سوگند به آنچه من 
به آن سوگند یاد می کنم بهشت و دوزخی در کار نیست! )و قیام محّمد یک 

جنبش سیاسی بوده است(«؛
و یا اگر معاویه هنگام تسلّط بر عراق در خطبه خود در کوفه می گوید: »من 
برای این نیامده ام که شــما نماز بخوانید و روزه بگیرید، من آمده ام بر شما 

حکومت کنم؛ هرکس با من مخالفت ورزد او را نابود خواهم کرد!...«
و اگر یزید هنگام مشاهده سرهای آزادمردانی که در کربال شربت شهادت 
نوشیدند، می گوید:» ای کاش نیاکان من که در میدان بدر کشته شدند، در 

این جا بودند و منظره انتقام گرفتن مرا از بنی هاشم مشاهده می کردند ...!«
همه این ها شواهد گویایی بر ماهّیت این جنبش »ارتجاعی و ضّد اسالمی « 

بود و هر قدر پیش تر می رفت، بی پرده تر و حادتر می شد.
این مرجع تقلید در ادامه با طرح سؤاالتی مهم ذهن خواننده را در خصوص 
تصمیم امام حسین)ع( به چالش می کشد: »آیا امام حسین)ع( در برابر این 
خطر بزرگ که اسالم عزیز را تهدید می کرد و در زمان »یزید« به اوج خود 
رسیده بود، می توانست ســکوت کند و خاموش بنشیند؟ آیا خدا و پیامبر 
و دامن های پاکی که او را پرورش داده بودند، می پســندیدند؟ آیا او نباید با 
یک فداکاری فوق العاده و از خودگذشــتگی مطلق، سکوت مرگباری را که 
بر جامعه اسالمی سایه افکنده بود، درهم شکسته و قیافه شوم این  نهضت 
جاهلی  را از پشــت پرده های تبلیغاتی »بنی امّیه« آشکار ساخته و با خون 
پاک خود، سطور درخشانی بر پیشانی تاریخ اسالم بنویسد که برای آینده، 

حماسه ای جاوید و پرشور باشد؟«
و در ادامه این گونه پاســخ می دهد: »آری حسین)ع( 
این کار را کرد و رسالت بزرگ و تاریخی خود را در برابر 
اسالم انجام داد و مسیر تاریخ اســالم را عوض نمود. او 
توطئه های ضّد اســالمی حزب اموی را در هم کوبید و 
آخرین تالش هــای ظالمانه آن ها را خنثــی کرد. این 
است چهره حقیقی قیام حسین)ع(  و از این جا روشن 
می شــود که چرا نــام و تاریخ امام حســین)ع( هرگز 
فراموش نمی شــود. او متعلّق به یــک عصر و یک قرن 
و یک زمان نبوده، بلکه او و هدفش جاودانی اســت. او 
در راه حّق و عدالت و آزادگی، در راه خدا و اســالم، در 
راه نجات انسان ها و احیای ارزش های مردمی، شربت 
شهادت نوشید؛ آیا این مفاهیم هیچ گاه کهنه و فراموش 

می گردد؟ نه ... هرگز ...!«
استاد مکارم شیرازی، با پرداختن به این که کربال رزمگه 
شــیران اســت، اثر خود را با این فرمایش زیبای امام 
حســین)ع( به پایان می برند که: »َقاَل اْلَِماُم الُْحَسْیِن 
ََّما َخَرْجُت  علیه السالم: إِنّی لَْم أَْخُرْج أَِشراً، َو اَل بَِطراً، َو اَلُمْفِسداً، َو اَلَظالِماً، َو إِن
ي، أُریُِد أَْن آُمــرَ بِالَْمعُروِف َو أَنْهی  َعِن الُْمْنَکِر، َو  لَِطلَِب اْلِْصاَلِح فِي أُمَِّة َجدِّ
ي َو أَبي َعلیِّ بِْن أَبِي َطالٍِب علیه السالم؛ امام حسین)ع(  أَِسیَر بِِســیَرةِ َجدِّ
فرمودند: من هرگز به خاطر هوسرانی و خودکامگی، سرزمین حجاز را ترک 
نگفتم، هدف من از این نهضت و قیام، فسادانگیزی و ستمگری نیست. من 
برای سامان دادن به وضع نابسامان مسلمانان قیام نمودم. برنامه من همانند 
برنامه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و پدرم علی)ع( دعوت به سوی حق و مبارزه 

».با فساد است و در همین مسیر پیش می روم

 امام حسین )ع( 
متعّلق به یك 

عصر و یك قرن 
و یك زمان نبوده، 
بلکه او و هدفش 
جاودانی است. 
او در راه حّق و 

عدالت و آزادگی، 
در راه خدا و 
اسالم، در راه 

نجات انسان ها 
و احیای 

ارزش های 
مردمی، شربت 
شهادت نوشید

فلسفه شهادت
 نگاهی به کتاب فلسفه شهادت اثر آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی

نگاه
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نویسنده معتقد است تحقیق درباره هدف امام حسین)ع(، سهل ممتنع 
است؛ از آن رو سهل اســت که همگان از ُخردی، درباره آن حضرت بسیار 
شنیده  و ســال ها با اخبار مقتل زیســته اند، اما از آن رو مشکل است که 
شــنیدن کجا و خواندن کجا و چه بســیار تعارضاتی کــه میان فرهنگ 
شــفاهی و فرهنگ کتبی رخ می نمایاند! از این گذشــته، تحقیق درباره 
نهضت امام حســین)ع( به تاریخ تعلق دارد و چنان که در جای خود ثابت 
شده است، تاریخ از حیث یقین، قطعی و حتمی نبوده و قابل اعتماد کامل 
نیست و لذا در این علم، چاره ای جز توســل به واژه هایی چون »ظاهراً«، 

»احتماالً«، »گویا«، »چنین می نماید« و »بعید نیست« وجود ندارد.
از ســوی دیگر، تحقیق درباره هدف آن حضرت، دو چندان مشکل است 
زیرا این کار به مثابه تحلیل تاریخ بوده و هــر تحلیلی مبتنی بر توصیف 
اســت و اگر خطایی در توصیــف رخ دهد، الجرم در تحلیــل نیز خطا و 

خطاهایی به وجود می آید.
کتاب عاشوراشناســی، عالوه بر مورد فــوق، عوامل دیگــری را نیز در 
خصوص اهمیت هدف شناســی قیام حســینی، تبیین می کند. به زعم 
نویسنده، اگر این مسئله را فرض بگیریم که هدف شناسی امام حسین)ع( 
در گذشــته موضوعی غامض نبوده، اکنون بــه موضوعی پیچیده تبدیل 
شده اســت؛ چراکه گذشــت قرن ها از قیام آن حضرت و از دست رفتن 

معرفی کتاب 
»عاشوراشناسی؛ پژوهشی دربارۀ هدف امام حسین)ع(«

منظر

کتاب عاشوراشناسی در حقیقت هدف شناسی قیام امام حسین)ع( است، و 
در پی پاسخ بدین پرسش اســت که هدف ایشان از هجرت به مکه از مدینه 
و از آن جا به کوفه چه بود؛ پرهیز از بیعت، تشــکیل حکومت، اســتقبال از 

شهادت و یا امور دیگر؟ 
بر پایه  این پژوهش، هفــت نظریه درباره  هدف آن حضــرت وجود دارد: 
۱. امتناع از بیعت )دفاع(، ۲. حکومتـ  شــهادت، ۳. شــهادت عرفانی، 
۴. شهادت تکلیفی، ۵. شهادت فدیه ای، ۶. شــهادت سیاسی و ۷. تشکیل 

حکومت.
بخش نخســت کتاب در پی تبیین و ســنجش این نظریات و تحریر محل 
نزاع است. در بخش دوم، نویســنده عهده دار اثبات این موضوع شده است 
که رفتن امام حســین)ع( به طرف کوفه، حتی به قصد تشــکیل حکومت، 
انتخابی درست بود. بخش ســوم کتاب به دیدگاه اَعالم شیعه درباره  هدف 

امام حسین)ع(ـ  که تأیید نظر مختار نویسنده استـ  اختصاص دارد.
از منظر استاد اسفندیاری، آنچه امروز بیشــتر مورد توجه و محل اختالف 
است، نظریه شهادت سیاسی و تشــکیل حکومت است؛ یعنی بحث در این 
است که آیا امام حســین)ع( به قصد شــهادت قیام کرد یا این که فقط به 
 صورت کلی می دانست که به شهادت می رســد و در پی تشکیل حکومت 

بود.

فهم گسترۀ  عاشورایی

بحث در درستی 
یا نادرستی 

این و آن 
نظریه نیست، 

بلکه در نوع 
استدالل هاست 

که قاعده مند
 و عقالنی 

نیستند

برخی منابع، سکوت گذشــتگان درباره هدف امام، تیره شدن این بحث با 
سخنانی نســنجیده و ارتباط یافتن این موضوع تاریخی با مسائل کالمی، 

موجب پیچیده ترشدن آن شده است.
همچنین در این کتاب آمده اســت: »شــاید درباره هیچ موضوع تاریخی 
به اندازه هدف امام حســین)ع(، آشــفتگی فکری در میان دانشــوران 
نیســت. در حالی که عده ای می گویند آن حضرت اساساً قیام نکرد، بلکه 
فقط قصد دفاع از جانش را داشــت، عده ای دیگر اعتقــاد دارند که امام، 
قیام استشهادی کرده است. از ســوی دیگر، در حالی که افرادی هستند 
که مدعی اند، امام بنا به دســتوری خصوصی، قیام کــرد و امکان اقتدا به 
او نیســت، عده ای دیگر می گویند که آن حضرت برای تشکیل حکومت 
عدل به پا خاســت و دیگران باید چون او به پا می خاستند. از طرف دیگر 
در شرایطی که برخی می گویند آن حضرت قصد شهادت کرد تا خود را به 
درجات معنوی نائل کند، برخی دیگر بر این باورند که امام برای شفاعت از 
گناهکاران، خود را فدا کرد تا آن ها را به درجات معنوی برساند؛ لذا هنوز 
مشخص نشده اســت که چند نظریه در این باره وجود دارد و اشتراکات و 

اختالفات آن ها، مستندات هر نظریه و لوازم آن چه چیزهایی است.«
کتاب عاشوراشناسی، راوی افسوسی است که آن را این گونه بیان می دارد: 
»اگر اندکی از آن همه دقت هایی که دربعضی علوم دینی شــده است در 
تاریخ امام حسین)ع( می شد، این همه آشفتگی فکری مالحظه نمی شد. 
برخی دانشــوران درباره هدف آن حضرت، چیزهایی به قلم آورده اند که 
چشم می بیند اما دل باور نمی کند. از این رو، بحث در درستی یا نادرستی 
این و آن نظریه نیســت، بلکه در نوع استدالل هاســت کــه قاعده مند و 

عقالنی نیستند.«
اســفندیاری، نظریه شــهادت محض یا قیام استشــهادی را نیز خالف 
بســیاری از واقعیت های تاریخی قلمداد می کند و از سوی دیگر، معتقد 
اســت که نظریه جمع )این که امام در پی تشکیل حکومت بود اما در واقع 
می دانســت که ممکن نیســت و در عاشورا به شــهادت می رسد( تأویل 
واقعیت های تاریخی اســت و این نظریه نســبت به نظریه پیش، یک گام 

نزدیک تر به واقعیت است ولی آن را توجیه و تأویل نمی کند.
این کتاب در بخش »نقد نظریه شــهادت سیاسی«، دالیلی متعدد آورده 
است که امام حسین)ع( به قصد شــهادت قیام نکرد و این نظریه، گذشته 
از مخالفت با واقعیت های تاریخی، اشــکاالتی متعدد دارد. عالوه بر این، 
از میان متقدمان و متأخران، فقط ســید بن طاوس گفته اســت که امام 
حسین)ع( قصد شهادت داشت، دیگران یا معتقدند که آن حضرت قصد 
حکومت داشته است )مانند ســید مرتضی( و یا معتقدند که امام به زمان 
شهادتش آگاه بوده اما قصد شهادت نداشته است )مانند عالمه مجلسی(. 
نظریه قیام استشــهادی، نخســت از طریق مجله حبل المتین در کلکته 

رواج یافت.
اســفندیاری از تعارض میان کالم شــیعی و واقعیت  های تاریخی نیز یاد 
می کند و می گوید که برای اثبات نظریه شهادت دو راه وجود دارد: تاریخ 
و کالم. همچنین وی معتقد اســت که از تاریخ، به دست نمی آید که امام 
حســین)ع( به قصد شــهادت قیام کرد، ولی از کالم رایج شیعه، در عصر 
حاضر دانسته می شود که آن حضرت، به زمان شهادتش علم داشته است، 
نه این که قصد شهادت داشته باشــد. بنابراین اگر هم علم امام را نامحدود 

.بدانیم، باز هم نظریه شهادت ثابت نمی شود

 »کوفه از پیدایش تا عاشورا«

معرفی کتاب

تألیف: دکتر نعمت اهلل صفری فروشاني
ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری مشعر

نویسنده نه به سبک تاریخی و رعایت ترتیب زمانی حوادث، بلکه به شیوه 
موضوعی، شهر کوفه را به عنوان موضوع مطالعه خود برگزیده است.

این نوشتار مقطع زمانی ۴۴ ساله؛ یعنی از سال ۱۷ هجری قمری )سال 
تأسیس کوفه( تا سال ۶۱ هجری قمری )سال قیام عاشورا( را به عنوان 
قلمرو زمانی خود انتخاب کرده و در مجموع جوانب مختلف جغرافیایی، 
عمرانی، اجتماعی، اقتصادی،  فرهنگی، نظامی و قضایی را مد نظر خود 
قرار داده و حتی از آداب و رسوم مردمان این شهر در این مقطع زمانی 

غافل نمانده است.
جغرافیای طبیعــی کوفه، شهرســازی و معماری، مردم شناســی و 
روان شناسی مردم کوفه، وضعیت اقتصادی، مسائل فرهنگی و تعلیم و 
تربیت، آداب و رسوم، نوع تغذیه و نظام قضایی و انتظامی کوفه، مجموعه 
فصل های این کتاب را تشکیل می دهد. باور نگارنده آن است که تحلیل 
عمیق و شناخت دقیق زندگانی ائمه معصوم علیهم السالم، به ویژه در 
بُعد تاریخی، بدون شناخت بسترهای مختلف امکان پذیر نیست؛ افزون 
بر این که گسترش این نوع مطالعات، افق های جدیدی را پیش چشم 
پژوهشگر می گشاید که افزون بر تازگی، واقع گراتر است و بر نقاط مبهم 

تاریخ و تاریخی که نقل ها از گزارش آن ناتوانند، پرتو می افکند.
در مقدمه این اثر آمده است: »شهر کوفه در طول حیات پرفراز و نشیب 
خود، بستر حوادث و جریانات فراوانی بوده است. برخی از این حوادث، 
نقطه عطفی برای تاریخ سیاســی و فرهنگی دنیای اسالم بوده است؛ 
فتح بخش عمده ای از کشور پهناور ایران به دست کوفه نشینان، نقش 
کوفیان در حوادث سه دهه نخستین اسالمی، به ویژه در ماجرای قتل 
عثمان، پدید آمدن جریانات مختلف سیاسی، فقهی، حدیثی و کالمی 
در این شهر، مرکزیت این شهر برای قیام های عمده ضّد اموی و باالخره 
نقش کوفیان در برپایی دولت عباسی، تنها بخش کوچکی از مشاهدات 

».این شهر بوده است
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پرداختن به زندگی و شرح حال مداحان مشهور 
)مانند ارضی، حدادیان، کریمــی، هاللی، ذاکر 
و...( و نیز تحلیل و نقد عملکرد شاهان، سالطین، 
شخصیت های سیاسی و فرهنگی، مراجع تقلید، 
روحانیان، روشــن فکران و نهادهای سیاسی در 
قبال عزاداری عاشورا از جمله مباحث فصل یک 

است. 
فصل دوم »مفاهیم و کلیات« نام دارد و چنانچه از 
نامش پیداست؛ به ارائه  تعاریف و بررسی مفاهیم 
و مباحث کلی و زیربنایی کتاب اختصاص یافته 
است. نویسنده در این فصل به تعریف مفاهیمی 
از جمله »فرهنگ خــواص«، »فرهنگ عامه«، 
»دیــن«، »دیــن داری«، »مناســک دینی« و 
»آیین های دین داران« پرداخته اســت. از جمله 
بر این نکته تأکید می کند که باید بین دو مفهوم 
دین و دینداری تفکیک قایل شد: »مفهوم دین 
راجع اســت به ذات و جوهر دین که در هاله  ای 
از تقدس قرار دارد و مرجع تعریفش خود شــارع 
است؛ اما دینداری به رفتار دینی دینداران راجع 
اســت و مرجع تعریف اش فارغ از دســتورات و 
تعاریف دین، عمل بیرونــی و بروزها و نمودهای 
عینی و بشری دســتورات دینی است. به عبارت 
دیگر مقوله  دین در مقام تعریف است، اما مقوله  

دینداری در مقام تحقق.« 

پژوهشی جامعه شناسانه با محوریت عزاداری عاشورا          

آمیخته با فرهنگ ایرانی

یادداشت

رسانة شیعه
جامعه  شناسی آیین  های سوگواری و هیئت  های مذهبی در ایران 
)با تأکید بر دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی(
محسن حسام مظاهری
تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل
چاپ اول: تابستان 1387، چاپ چهارم: تابستان 1390
610 صفحه )مصور(ـ  قطع وزیری
اثر برگزیده  سومین جشنواره  بین  المللی فارابی
 )در رشته  جامعه  شناسی و علوم ارتباطات(

این کتاب حاصل پژوهشی پنج ساله در موضوع 
مجالس، آیین ها و رســوم عزاداری است. فصل 
اول که مفصل ترین فصل کتاب است، به بررسی 
و تحلیــل تاریــخ پیدایش و تکویــن آیین ها و 
مجالس عزاداری می پــردازد. فرضیه  بنیادین 
کتــاب، رابطه  عــزاداری  و تغییــر و تحوالتش 
با وضعیت سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی هر 
عصر اســت. از این رو در این فصل، به تفصیل در 
باب بســترهای اجتماعی و فرهنگی که در هر 
عصر ســبب ظهور یک آیین یا صورت جدید در 
عزاداری عاشورا شده است ســخن گفته شده. 
در این فصل همچنین به مدل های دین داری و 
گفتمان دینی هر عصر و نیز مناسبات بین نهاد 
دین و سیاســت به ترتیب در دوره های تاریخی: 
دوران زند گی امامان شیعه، آل بویه، سلجوقیان، 
مغوالن، تیموریان، صفویان، افشاریان، زندیان، 
قاجاریان، پهلــوی و انقالب اســالمی، جنگ 
تحمیلی، دوران پــس از جنگ تا امروز پرداخته 
شده است. بخش های واپسین این فصل هم به 
بیان تحوالت سال های اخیر در جریان مداحی 
و عــزاداری اختصاص یافته اســت. در حقیقت 
نویســنده  کتــاب در این بخش مشــاهدات و 
تجربیات خود را در قالب واقعه نگاری آورده است. 

معرفی کتاب»رسانه شیعه«

بر دینداری 
خواص، منطق 

عقلی و استداللی 
حاکم است و یا 
الاقل حاکمیت 

این منطق، 
ارزش محسوب 
می شود. اما در 
دینداری عامه، 
منطق عاطفه و 
احساس حرف 

اول را می زند و به 
عبارتی ذوق محور 

است

نویســنده در ادامــه بین دینــداری خواص و 
دینداری عوام نیز تفاوت هایی را برمی شــمرد: 
»بر دینداری خواص، منطق عقلی و استداللی 
حاکم اســت و یا الاقل حاکمیــت این منطق، 
ارزش محسوب می شود. اما در دینداری عامه، 
منطق عاطفه و احســاس حرف اول را می زند و 
به عبارتی ذوق محور اســت و هرچه دینداری 
خواص بر اصول دین تکیه دارد، دینداری عوام 
معموالً گرایش بــه التقــاط دارد و از اختالط 
باورهای عوام و آداب محلی بــه وجود می آید. 
به تبع این خصلت، در دینداری عامه نمادهای 
اساسی دینداری بیشــتر متأثر از فرهنگ عامه 

است و نه از متن دین.« 
نویســنده همچنین بیــن مناســک دینی و 
آیین های دینــداران نیز قایل به تمایز اســت: 
»مناســک دینی در متن دین حضــور دارند 
و تأســیس، تعریف و تبیین چگونگــی آنان و 
جزئیــات برگزاری شــان در نصــوص و متون 
اصیل دینی تصریح و تشــریح شــده  است. در 
نتیجه تعریف شرایط و اشکال آنان نسبتاً ثابت 
و تطورناپذیر اســت... اما آیین هــای دینداران 
برخالف مناسک دینی، منشأ شریعتی ندارند 
و تعریفشــان بر عهده  خود دین نیســت. بلکه 
مقوله ای اساساً اجتماعی اند و تأسیس، تعریف 
و تبیین چگونگی آن ها به نوع عمل و شــرایط 
اجتماعــی دینــداران برمی گــردد، و به تبع 
مانند خود دینداری تابــع تحوالت اجتماعی و 

تغییرپذیرند.« 
پــس از ذکر ایــن مقدمات، نویســنده نتیجه 
می گیرد که عزاداری عاشــورا را بایــد »اوالً از 
زمره  مقوله  دینداری محســوب کرد، نه دین. 
ثانیاً یکــی از آیین های دینداران دانســت و نه 
یک منسک دینی. به همین دلیل این آیین که 
توسط امامان شــیعه پایه ریزی شده بود، پس 
از چندی و وقتی با فرهنــگ ایرانی آمیخته و 
در آن نهادینه شــد، صورت دیگــری یافت که 
به کلی با نمونه  ساده و اولیه اش تفاوت داشت. 
صورتی که توســط خود دینداران و به تناسب 
فرهنگ و باورهای آنان و نیــز قرائتی که در هر 
عصر از مذهب شــیعه و قیام امام حســین)ع( 
داشتند، تعریف شده بود.« این فراز را می توان 
لّب همه  مطالب و مباحث کتاب دانست. این که 
»پدیده  آیین ها و مجالس ســوگواری علی رغم 
کارکرد دینی خــود، بیش و پیــش از هر چیز 
پدیــده ای اجتماعی انــد و متأثــر از تغییرات 

 و تحوالت اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی«.
پس از تعاریف مفاهیم اساســی، نویســنده به 
تعریف و بررســی ۷ مفهوم که آن ها را »عناصر 
هویتی هیئت های مذهبی« می نامد، پرداخته 
کــه عبارتنــد از: »کارکــرد«، »ســازمان«، 
»مخاطب«، »مــدل دینــداری«،  »متولیان«، 
»مداحی« و »ادبیات«. این ها متغیرهایی اند که 
وی در فصول بعدی از منظر آن ها به مقایســه و 
بررســی و نقد گونه های مختلــف هیئت های 

مذهبی معاصر می پردازد. 
فصل ســوم به بررســی مدل هــای مختلفی 
اختصــاص یافته اســت که با آن هــا می توان 
هیئت هــای مذهبــی را گونه بنــدی کــرد. 
نویسنده در این فصل با درنظرگرفتن دو معیار 
»ســازمان« و »مخاطب«، ۱۵ مــدل فرضی 
گونه بندی را بررســی کرده و در انتها یک مدل 
تلفیقی و چندبعدی را به عنوان »مدل ساختی 
ـ کارکردی« پیشــنهاد کرده  است. »طبق این 
مدلـ  که مــدل بنیــادی و زیربنایی مباحث 
کتاب اســتـ  هیئت های مذهبــی معاصر را 
می توان در ســه دسته  »ســنتی«، »انقالبی« 

و »عامه پســند«، بــه عالوه  یــک گونه  فرعی 
»شــبه هیئت ها« گنجاند. البتــه هرکدام این 
دسته ها خود شامل تقســیم بندی های ثانویه 

هم می شوند.« 
فصل های  چهارم تــا هفتم به بررســی مجزا و 
تفصیلی چهار گونه ای اختصــاص یافته اند که 
نویســنده آن ها را محوری ترین و گسترده ترین 
گونه هــا محســوب کرده اســت؛ بــه ترتیب: 
»هیئت های ســنتی«، »هیئت هــای انقالبی 
دوران جنگ«، »هیئت های انقالبی دوران پس 
از جنــگ« و »هیئت های عامه پســند«. در هر 
یک از این فصل ها گونه ی مربوط بر اســاس ۷ 
شاخصه ای که پیش تر از آن ها به عناصر هویتی 
هیئت های مذهبی تعبیر شد بررسی شده است؛ 
به عالوه تعریف و ارزیابــی آن گونه. در فصل ۸ 

کتاب هم »شبه هیئت ها« معرفی شده اند. 
ـ کــه »جمع بندی و  و باالخــره در فصــل پایانی 
ـ نویســنده کوشیده است  نتیجه گیری« نام دارد 
براساس مباحث طرح شده در فصول پیشین، یک 
مدل نظری کاربردی را برای تبیین تغییرات و تحوالت 

.هیئت های مذهبی تدوین کند

 آیین عزاداری که توسط امامان شــیعه پایه ریزی شده بود، پس از چندی و 
وقتی با فرهنگ ایرانی آمیخته و در آن نهادینه شد، صورت دیگری یافت که 

به کلی با نمونه  ساده و اولیه اش تفاوت داشت
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منظر

تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا)ع(، 
2جلد 

تألیف: گروهی از تاریخ پژوهشان زیر نظر 
حجت االسالم و المسلمین مهدی پیشوایی

ناشر: مؤسسه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(

این کتاب ارائه دهنده گزارش جامع و مستندی 
از تاریخ قیام عاشــورا برای عمــوم عالقمندان 
تاریخ کربــال، به ویژه طالب و خطباســت. این 
مقتل با تأکید بر منابع موجــود تا پیش از قرن 
هفتم نوشته شــده اســت، زیرا با بررسی های 
انجام شده از ســوی محققان، در موضوع قیام 
سیدالشــهدا علیه الســالم، تنها گزارش های 
منابعی که تا قرن هفتم به نــگارش درآمده اند 
قابــل اتــکا و اعتمادنــد و منابع پــس از آن، 
گزارش هــای چنــدان معتبــری را شــامل 

نمی شوند.
از ویژگی هــای این اثــر، مباحثی اســت که 
مقتل های پیشــین کمتر بــدان پرداخته اند؛ 
مولفــان کتاب، ســیر تاریخــی عزاداری ها و 
ســوگواری های حضرت اباعبــداهلل )ع( را از 
عاشورا تا زمان حاضر مرور کرده اند. همچنین 
به بررســی آیین عزاداری در عصر حضور ائمه 

علیهم  السالم پرداخته اند.
در این کتاب ریشــه های سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگــی واقعة عاشــورا مــورد تحلیل قرار 

گرفته اند. 
نقل اقوال و مباحثات دربارة فلســفه قیام امام 

حســین)ع( و همچنین آمار و 
ارقام در خصوص واقعه عاشورا 

از امتیازات این اثر است.
پرداختن به بازگشت اهل بیت 
از شام و اربعین و فرجام سرهای 
پــاک شــهیدان از موضوعات 
ارزشــمندی اســت که در این 

مقتل ارائه شده است.
امــام  یــاران  زندگینامــة 
بــه  پاســخ  و  حســین)ع( 
پرســش های مربوط به تاریخ 

عاشــورا از دیگر موضوعاتی اســت که به لحاظ 
جامعیت، این مقتل را متمایز کرده است.

کتاب تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا)ع( 
در دو جلد به چاپ رسیده که جلد اول آن شامل 

چهار بخش اصلی است: 
۱. سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا 
از آغاز تا عصر حاضر )معنای لغوی و اصطالحی 
مقتل، مسیر تاریخی مقتل نویسی و تاریخ نگاری 
عاشــورا از قرن دوم تا پانزدهــم و قرن حاضر، 
سیری در ادوار زندگی و شخصیت امام حسین 
علیه السالم، شــهادت امام حسین علیه السالم 
در گفتار پیامبران و امامان، فضیلت گریســتن 
و عزاداری بر امام حسین علیه السالم و تحلیل 
آن، فلســفه قیام امام حســین علیه السالم و 
بیان مشهورترین دیدگاه ها درباره فلسفه قیام 

کربال(؛ 
۲. امام حسین علیه السالم و معاویه )شخصیت 

و حکومت معاویــه، مواضع امام 
حســین علیه الســالم در برابر 
حکومــت معاویه و مبــارزات 

سیاسی آن حضرت(؛ 
۳. نهضــت عاشــورا از آغــاز تا 
ورود امام حســین علیه السالم 
به کربال )حوادث بعــد از مرگ 
معاویه، فعالیت های امام حسین 
علیه الســالم در ایــام اقامت در 
مکه، ساختار سیاسیـ  فرهنگی 
کوفــه و خــروج امام حســین 

علیه السالم از مکه(؛ 
ـ امام حســین علیه الســالم در کربــال )ورود  ۴
امام حســین علیه الســالم به کربال تا روز عاشورا، 
رویدادهای روز عاشــورا، نحوه شهادت تمام یاران 
سیدالشهدا علیه السالم، مبارزه و شهادت بنی هاشم، 
کیفیت شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السالم، و 

حوادث پس از شهادت امام علیه السالم(.
عناوین کلی جلد دوم هم عبارتند از: 

حوادث پس از عاشــورا، اهل بیت علیهم السالم 
در مسیر شام، تداوم نهضت حسینی به رهبری 
امام سجاد علیه السالم، پیامدهای قیام عاشورا، 
مباحث پیرامونی نهضت عاشــورا، پژوهشی در 
اربعین سیدالشهدا علیه السالم، فلسفه عزاداری 
امام حسین علیه السالم، پرســش و پاسخ های 
عاشورایی و شرح حال و زندگینامه اصحاب امام 

حسین علیه السالم.
در بخش کتابنامة انتهای کتاب، نام ۵۴۴ عنوان 
.کتاب قدیم و جدید و ۱۵ مقاله دیده می شود

روایت  قیام
معرفی کتاب تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا)ع(

 شهادت نامه امام حسین)ع(، 2 جلدی 
حجج اسالم طباطبایی نژاد و سیدطبایی

 زیر نظر آیت اهلل ری شهری
انتشارات  دارالحدیث

شــهادت نامه امام حســین)ع(، گزیــده ای موضوعی از دانشــنامه امام 
حسین)ع( است که پیش تر در ۱۴ جلد منتشر شده بود.

بخش هایی از دانشنامه که درباره حادثه کربال و شهادت حضرت بود در این 
کتاب به صورت جداگانه به چاپ رسیده است.

دانشنامه امام حســین)ع(، پانزده بخش دارد که در حدود ۶۶۰۰ صفحه، 
به چاپ رسیده است. اما بخش هایی که از دانشنامه برای کتاب موضوعی 

شهادت نامه انتخاب و در ۲۵۰۰ صفحه منتشر شده، عبارت است از:
پیشگویی درباره شهادت امام حسین)ع( ؛ 

از مدینه تا ورود به کربال؛ 
از ورود به کربال تا شهادت ؛ 

وقایع پس از شهادت ؛ 
بازتاب شهادت امام)ع( و فرجام دشمنان ایشان ؛ 

عزاداری و گریه برای امام حسین)ع( ؛ 
زیارت امام حسین)ع( .

در انتهای بخــش پایانی کتاب نیز، دو زیارت منســوب به 
ناحیه مقدسه و نقشه های مربوط به قیام عاشورا اضافه شده 

است.
در واقع کتاب حاضر، در بردارنده تمامی بخش های مرتبط 
با حماسه کربال از دانشنامه یاد شده است که جهت آگاهی 
عموم عالقه مندان واهل مطالعــه و تحقیق، به ویژه ُخَطبا و 

حماسه سرایان کربال، گزینش و باْزتدوین شده است.
مؤلفان تالش کرده اند در تدویــن این اثر از منابع حدیثی و 

تاریخی معتبر و قابل اســتناد بهره ببرند که تا قرن هفتم هجری و پس از 
آن تا قرن نهم تألیف و جمع آوری شده اســت. از این رو مقتل نگاری های 
قرن دهم هجری به بعد، در »کتاب شناسی تاریخ عاشورا و عزاداری« ارائه 

می شود.

چند ویژگی  کتاب شهادت نامه امام حسین)ع(:
تمامی فصل  ها و قریب به اتفاق تحلیل  های مندرج در بخش  های شش  گانه 

دانشنامه در این کتاب آمده است.
شــماری از عنوان  های فرعی، همچنین عباراتی که برای توضیح بیشتر در 
تحلیل  ها آمده بودند و بیش از همه، آن دســته از احادیــث و گزارش  های 
متنّوع تاریخی که با موضوع مشابه و با هدف تقویت مطالب از طریق تکثیر 
منابع، ذیل فصل  های آن دانشــنامه گرد آمده بودند، مشــمول تلخیص و 

گزینش شده اند.
جامع  ترین و گویاترین متن  ها، از منابع معتبرتر، در ذیل هر 

عنوان، انتخاب شده اند.
متن عربــی احادیــث و گزارش  هــای تاریخــی، جهت 

بهره  گیری بیشتر عالقه  مندان، در پاورقی آمده است.
غالب توضیحات مندرج در پانوشت  ها، حذف شده اند و به 
ذکر حّداکثر دو منبِع دارای اعتبار بیشــتر برای هر متن، 

بسنده شده است. 

پیش از این، کتاب دیگری نیز با عنوان »گزیده دانشــنامه 
امام حسین علیه السالم« منتشر شــده بود، با این تفاوت 
که در کتاب یادشده، تمامی بخش  های دانشنامه، از جمله 
بخش  های مربوط به قیام و شــهادت امام حســین)ع(، گزینش و تلخیص 
شــده اســت، در حالی که کتاب حاضر، تنها به بخش  های مربوط به قیام و 
شهادت امام و یاران باوفای ایشــان پرداخته است و در نتیجه با حذف موارد 
بسیار کمتریـ  در مقایســه با کتاب پیشینـ  توانســته مباحث مربوط را 

.خالصه سازی کند

از پیشگویی شهادت 
تا زیارت حضرت
معرفی کتاب شهادت نامه امام حسین)ع(

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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قرن ها پس از حادثه کربال، از عالِم و دانشــمند 
و عارف تا مردم عادی کوچــه و بازار از این واقعة 
عظیم ســخن گفته اند و این حادثه را تفســیر 
کرده اند. بی شک هر کدام از روایات و تفاسیر نیز 
گوشه ای از عظمت و جوانمردی ساالر شهیدان 

را برایمان آشکار ساخته است.
امام موســی صدر نیز از جمله عالمانی است که 
در سخنرانی ها و نوشته های خود به واقعه عاشورا 
و قیام امام حســین)ع( پرداخته و از عظمت و 
بزرگی این ماجرا سخن گفته است. اما چیزی که 
گفته ها و ســخنرانی های امام صدر را از دیگران 
متمایز می کند نوع نگاه ایشــان بــه این حادثه 

است.
در بســیاری از کتــب و منابــع، 
ســیر تاریخــی حرکــت و قیام 
سیدالشــهدا)ع( نقل شده است، 
اما رویکرد امام موســی صدر در 
سخنرانی هایش بیان سیر تاریخی 
این حادثه نیست؛ رویکرد ایشان 
حماســیـ  انگیزشــی است. در 
کتاب ســفر شــهادت، سراســر 
قیــام،  همچــون  تعبیرهایــی 
انقالب، ایستادگی در برابر ظلم و 

اصالح گری به چشم می خورد. 
امام موسی صدر در ســخنرانی هایش بیشتر از 
این که به بُعد عاطفی قیام کربال بپردازد، از هدف 
واال و برتر امام حسین)ع( سخن می گوید. هدف 
امام صدر درس آموزی و دریافت مسائل تربیتی 
از حادثة کربالست. با همین رویکرد، ایشان گریه 
بر امام حسین)ع( را امری پسندیده می داند ولی 
متوقف شدن در گریه و شــیون را امری ناپسند 

می شــمارد و در جایی از ســخنرانی های خود 
می گوید:

»من حســینی که بــه رنجدیــدگان اهتمام 
نورزد نمی  شناســم. به حسینی که شهیِد گریه 
می  نامنــدش ایمان ندارم. من بــه گریه و زاری 
برای سبک شــدن و تخلیه هیجان و ناراحتی 
ایمان ندارم. ایمان من این است که امکان ندارد 
امام حسین)ع( جز برای احقاق حق کشته شده 

باشد.«
از نظر امام موســی صدر هدف امام حسین)ع( 
اصالح گری در دین و امت رسول اهلل)ص( است. 
ایشان عقیده دارد که هرچند هزاران سال از قیام 

و حادثة کربال می گذرد، وظیفة ما کمک کردن 
به رسالت و اهداف امام حســین)ع( است و این 
امر محقق نخواهد شــد جز با تــالش و همت 

تمامی افراد جامعه؛ زن و مرد و پیر و جوان.
موضوع دیگری که اهمیت ویــژه ای برای امام 
صدر دارد، مسئله زن و جایگاه او در قیام عاشورا 
و در جامعة کنونی اســت. ایشان نقش و رسالت 

حضرت زینب)س( را بسیار مهم و حائز اهمیت 
بر شــمرده و زینب را جلوه ای از قدرت و صالبت 
می داند. ایشــان به زنان جامعه توصیه می کند 
که: »شما زنان باید دائماً زینب)س( را در پیش 
چشم داشته باشــید. آن که به شــما می گوید 
اسالم گوشــه گیری و فرار است، حرف نادرست 

می زند.« 
از ویژگی های دیگر این کتــاب، تطبیق حادثة 
عاشورا بر مسائل جاری لبنان و فلسطین است. 
ایشــان دفاع از لبنان و فلسطین را وظیفه همة 
مســلمانان می داند و از تقارن میالد مســیح و 
شهادت امام حســین)ع( نیز برای بهبود روابط 
و همزیســتی در لبنان بهره می برد. 
او در ســال ۱۹۷۷ میالدی در پیام 
تلویزیونی به مــردم لبنان اینچنین 
می گوید: »نزدیک تریــن مردم به 
مسلمانان، مسیحیان اند و یهودیاِن 
صهیونیسم و مشرکان دورترین ها 

هستند.« 
شــاید به ندرت در کتابــی از قیام 
عاشــورا و نهضت امام حســین)ع( 
برداشــت هایی همچــون صلــح، 
همزیســتی و گفتگو وجود داشته 
باشــد و این نیز از وجــه تمایزات 
سخنرانی ها و نوشته های امام موسی صدر است.

کتاب سفر شهادت هفتمین کتاب از مجموعة 
در قلمرو اندیشة امام موســی صدر است که در 
آن مقاالت، پیام ها و سخنرانی های ایشان دربارة 
واقعة عاشــورا گردآوری و ترجمه شــده است. 
خطبة حضــرت زینــب)س( در کاخ یزید نیز 

.ضمیمة این کتاب است

اِحقاق حق تقارن صلح و اصالح گری با 
ایستادگی و ظلم ستیزی

سفر شهادت
گفتارهایی درباره واقعة عاشورا 
امام موسی صدر
ترجمة مهدی فرخیان و 
احمد ناظم
موسسه فرهنگی 
تحقیقاتی امام موسی صدر



قرآن

علوم در قرآن
اشتیاق دانستن در جان مسلمان 

حیات به شرط شناخت
به رنگ خاطرات ابدی
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 قرآن، کتاب هدایت 
است و اشارات و 
مثال های علمی 
قرآن از باب تذکر 
و توجه به خالق 

هستی و بیان 
اعجاز علمی 

است، نه کشف 
مسائل علمی و 
تدوین اصول و 
قواعد تجربی

خدیجه حامدی
به وجود آوردند و دانشمندان مسلمان با الهام از 
قرآن، پیشتاز حرکت علمی در تمامی عرصه ها 

شدند.
اســام با روح دانش پروری و بــا عنایت خاص 
به انسان، انسان شناســی بی نظیري ارائه کرد 
و با توجه به ســه رکن تک بُعدی نبودن انسان، 
فطرت الهی و آخرت گرایی، ســبب شــد که 
مسلمین از همان آغاز اسام با حس نیازمندی 
به درک صحیــح مبادی اعتقــادی، حقوقی و 
اخاقی درصدد توســعه فرهنگ و پیشــرفت 
تمدن انسانی برآمده و دایره آموزش و پرورش 

را گسترش دهند.
از جمله مبانی ای که قرآن کریم بر آن بســیار 

تأکیــد دارد، ضرورت تفکــر هدفمند، تذکر 
و تعقل است؛ اما شــرط اصلی رسیدن به این 
جایگاه تقواست. تقوا، استقامت فطری انسان و 
در نتیجه تفکر صحیح و منطبق با فطرت را به 
دنبال دارد. دعوت به تقوا، نفس بشــر را از گم 
کردن فطرت باز می دارد؛ به این معنا که انسان 
را در تعدیل امیال و قوای درونی یاری می دهد 
تا این قوا با سرکشی  و طغیان مانع رشد و تعالی 
او نشــوند، لذا معارف حقه و علــوم نافع برای 
کسی حاصل می شــود که خلق و خوی خود 
را اصاح کرده و به فضائل ارزشــمند انسانیت 
که همان تقواست، دست یابد. از سویی دیگر، 
قرآن کام الهی اســت، لذا تمام عبارات آن بر 
مبنای حق و حکمت است و اگر اشاراتی در آن 
باشد، با عنایت به نکته ای است که نمی توان به 
سادگی از آن گذشت. از این رو در علم اصول و 
فقه نیز عبارات قرآن به عنوان یک اصل فقهی 
و اصولی مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی 
این کتاب عظیم و عزیز با در بر داشتن بسیاری 
از مسائل و بیان مثال های واقعی علمی، یکی از 
عوامل مؤثر در توسعه تفسیر علمی شد که در 
قرن ، بســیار مورد توجه مسلمانان و مفسران 
قرار گرفت؛ به گونه ای که کتاب های زیادی در 
این زمینه نوشته شد؛ به عنوان مثال طنطاوی 
یک دوره تفسیر مستقل )تفسیر جواهر الکام( 
را بر این اساس نوشــت و تاش برای انطباق 
آیات قرآن با علوم تجربی به اوج خود رســید. 
البته عوامــل دیگری نیز در ایــن زمینه مؤثر 
بودند؛ همچــون اثبات اعجاز علمــی قرآن و 
افکار التقاطی و انحرافی بعضی از روشنفکران 
که تحت تأثیر اصالت حس و پیشــرفت علوم 
تجربی قرار داشتند و ســعی می کردند آیات 
قرآن را با علــوم تجربی تطبیق دهنــد و یا با 
این انتظار که قرآن پاســخگوی همه نیازها و 
دربردارنده همه علوم و معارف بشــری است، 
دست به تفســیر آیات می زدند. تفسیرهای 
علمی مانند هر شیوه تفسیری دیگرـ   تفسیر 
عقلی، عرفانی، روانــی و ...ـ  می تواند به طور 
صحیح و برای هدایت مردم و یا برای گمراهی 
آن ها مورد استفاده قرار بگیرد، اما باید توسط 
مفســرین آگاه و با رعایت معیارهای تفاسیر 

معتبر صورت گیرد.
از طرفی نگاه دقیق به آیات کریمه قرآن نشان 

می دهد که قرآن، کتاب هدایت است و اشارات 
و مثال های علمی قــرآن از باب تذکر و توجه 
به خالق هســتی و بیان اعجاز علمی است، نه 
کشف مســائل علمی و تدوین اصول و قواعد 
تجربی؛ لذا قــرآن جامع همه علوم نیســت. 
بنابراین آنچه از مبانی معرفتی در آیات الهی 
به دست می آید، این است که از دیدگاه قرآن، 
علم دارای جایگاهی بسیار رفیع است. ترغیب 
انســان به ضرورت تفکر و تعقل خردمندانه 
و بر اســاس شــناخت همه جانبه موضوع بر 
مبنای توحید، بصیرت، یقین، شــهود و تدبر 
در آیات آفرینش انســان و جهان، یک تفکر 
نظام مند را به وجود مــی آورد به گونه ای که 
بشر را متوجه نیروهای ناشــناخته طبیعت 
کرده و ســؤال و انگیزه الزم را برای حرکت در 
او ایجاد می کند؛ چرا که اگر سؤالی ذهن انسان 
را به خود مشــغول نکند، به دنبال کشف علم 
نمی رود، زیرا فکر می کند همه چیز را می داند 
و دچار جهــل مرکب می شــود. از این رو اگر 
انسان مبانی قرآن را با کنار گذاشتن هرگونه 
غــرض ورزی، خودبینی و تقلیــد کورکورانه 
و با انتخــاب موضوعات مختلــف و بی قید و 
شــرط به کار بندد، سبب رشــد و شکوفایی 
عمیق و بی حد و حصر در عرصه تمامی علوم 
می شود. به گونه ای که مســلمانان در طول 
چند قرن، آن چنان در علوم، فلســفه، حقوق، 
سیاســت، اقتصاد، علوم پایه و ... پیشــرفت 
کردند کــه حتی به اقرار دانشــمندان غربی، 
تمدن کنونی اروپا و غرب نتیجه این حرکت 
بوده و البته سهم دانشمندان مسلمان ایرانی 
در این زمینه چشمگیر اســت که نام بردن و 
بیان دستاوردهای آن ها به طور مفصل در این 
مجال اندک نمی گنجد و تنها برای آشنایی با 
برخی از این دانشمندان، مختصری از خدمات 
ارزشمند آنان را در حد چند عرصه علمی بیان 
می کنیم تا چراغی باشد برای دوستداران علم 
و حقیقت که به مدد آن برای شکوفایی تمدن 
اســامی، ایران و جهان گام هــای مؤثرتری 

برداشته و هویت علمی خویش را ارج نهند.
نجوم

علم نجوم بــرای مســلمانان مفهوم عمیق 
مذهبی داشــت، زیرا حرکات حیرت انگیز 
ســتارگان، آفتاب و ماه برای آنان، نشــانه 

آشــکار خداوند قادر متعــال و توانــا بود.1 
مسلمانان، علم نجوم را زیرمجموعه ریاضیات 
مي داننــد و در جریــان فعالیت هــای خود 
رصدخانه هایی ساختند و ابزار و وسائل رصد 
را ابداع یا تکمیل کردند؛ از جمله اسطرالب، 

ساعت، قطب نما و ... .2
یکی از موضوعاتــی که تمدن اســام در علم 
نجوم پدید آورد، ایــن بود که موهومات مربوط 
به تنجیم )تأثیر اوضاع کواکب در احوال مردم 
روی زمین از حیث ســعد و نحس( را رد کرد. 
مسلمانان بر اساس آموزه های قرآن، با نگاهی 
محققانه و با بینشی که بر یقین و برهان استوار 
بود به طبیعت نگاه می کردند. آنان پایه معلومات 
هیئت را مانند علم شــیمی بر اساس تجربه و 
مشاهده؛ یعنی حقایق مسلم استوار ساختند. 
اگر مســلمانان کتاب های یونانــی را به عربی 
ترجمه نمی کردند، اصول علم هیئت و نجوم از 
میان می رفت و اکنون می بینیم که نسخه اصلی 
یونانی آن کتاب ها موجود نیست و فرنگیان در 
نهضت علمی خود از ترجمه های مســلمانان 
اســتفاده کردند و این برای مســلمین افتخار 
بزرگی است که با اقدامات مفید خود نگذاشتند 

علوم پیشینیان نابود شود.3
شیمی

شیمی یا کیمیا، از نخستین علومی بود که در 
دنیای اســام توســعه یافت. زکریای رازی، از 
شــیمی دانان بزرگ اسامی اســت که موفق 
به ســاخت گوگرد و الکل شد و کتب متعددی 
در علم شیمی نوشــت که به زبان های اروپایی 
ترجمه شــد و تا مدت ها تدریس می شد. ویل 
دورانــت می نویســد: »علم شــیمی تقریباً از 
ابتکارات مسلمانان است، زیرا مشاهده دقیق و 
تجزیه علمی و ثبت نتایــج را آن ها وارد میدان 

علم کردند و ... .«4
فیزیک

در مطالعــه طبیعــت، کســانی همچــون 
قطب الدین شــیرازی، عبدالرحمــن خازنی و 
ابوریحان بیرونی، ابن ســینا و ... به مشــاهده، 
آزمایش و تحلیل داده های ناشــی از مشاهده 
و تجربه می پرداختند. بیرونی، نابغه ای بود که 
جغرافیدان، ریاضیدان، منجم و فیزیکدان بود. او 
کتاب »التفهیم الوائل صناعةالتنجیم« را نوشت 
که تا قرن ها جزو کتب درسی بود. لذا مسلمانان، 

بیان، زبان شناســی، حقیقت و مجاز به برکت 
اســتعارات و تشــبیهات قرآنی تکامل یافت. 
قرآن با دستوراتی که درباره تفکر در مخلوقات 
دارد، انســان را وادار می کند که درباره زمین و 
آسمان و آنچه در آن است بیاندیشید و با آنچه 
که درباره قبلــه، وقت نماز و هــال ماه بیان 
می کند، انسان را به سوی فراگرفتن حساب و 
هیئت و جغرافیا سوق می دهد و داستان هایش 
درباره گذشــتگان و انبیا، ما را به سوی تاریخ و 
فراگیری زبان های بیگانه می کشاند. این گونه 
بود که مســلمانان با هدایت قرآن پا در عرصه 
علوم گذاشته و تحولی عظیم در مسائل تاریخ، 
اصول، فلسفه، کام و در تمام ابعاد علوم انسانی 

قرآن کریم با پرداختن به مســائل گوناگون، 
زمینه تحول و حرکت گســترده ای را در میان 
مسلمین و در راستای علوم و معارف به وجود 
آورد. ابتدا در جزیرة العرب و ســپس در جهان 
اسام در سایه تعالیم قرآن، یک حرکت علمی 
آغاز شد و بســیاری از علوم به برکت قرآن به 
وجود آمد؛ مانند: قرائت، تفســیر، فقه، کام، 

تاریخ حدیث و ... . 
نفس دعوت اســام و وجود قرآن، مسلمانان 
را از جهل و بی ســوادی بیرون کشید و مبنای 
بســیاری از علوم را پایه ریزی کرد. علم معانی، 

اشتیاق دانستن در جان مسلمان 
تأثیر مبانی معرفتی قرآن در پیشرفت علوم در تمدن اسالمی

علم نجوم برای مســلمانان مفهوم عمیق مذهبی داشــت، زیرا 
حرکات حیرت انگیز ستارگان، آفتاب و ماه برای آنان، نشانه آشکار 

خداوند قادر متعال و توانا بود
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دیدگاه

کتاب هدايت،  نه  دايره   المعارف علمی
دکتر مهدی گلشنی

استاد فیزیک     صنعتی شریف

بررسی نگرش ها پیرامون نسبت علوم طبیعی و قرآن

بیش از 10 درصد آیات قرآن اشاره به پدیده های 
طبیعی دارند. برای سهولت بحث، در این نوشتار 
از این آیات به عنوان آیــات علمی یاد می کنیم. 
یک سؤال بنیادی این اســت که پیام این گونه 
آیات علمی برای ما چیســت و چگونــه باید از 
آن ها استفاده کنیم؟ در این مورد دو نظر افراطی 
هســت و البته طیف وســیعی بین این دو نظر 
داریم. عده ای می گویند که قرآن شــامل همه 
دانش هاســت و بنابراین تمامی اجزاي بنیادی 
علوم طبیعت را در بردارد. در مقابل عده دیگری 
می گویند که قرآن صرفاً کتاب هدایت است و در 
آن، جایی برای علوم فیزیکی و طبیعی نیست. 
ما ابتدا به تشــریح این دو دیدگاه می پردازیم و 

سپس برداشت خود را ارائه خواهیم کرد.
قرآن به عنوان منبع دانش علمی

در عصر حاضر، عــده زیادی از دانشــمندان و 
کارشناســان هستند که ســعی می کنند آیات 
قرآن را بر پیشــرفت های علمی و تکنولوژیکی 
معاصر تطبیــق دهند. هدف اصلــی این گروه 
این اســت که اعجاز علمی قرآن را در حوزه علم 
نشان دهند و بدین ترتیب از یک طرف به پیروان 
مذاهب و مسالک دیگر عظمت و یگانگی قرآن 
را بنمایاننــد و از طــرف دیگر مســلمانان را به 
داشــتن چنین کتاب گرانبهایی مفتخر سازند. 
اما این یک دیدگاه تازه نیســت و دانشــمندان 
عظیم الشأن قرون گذشته نیز چنین دیدگاهي 
داشــتند. غزالی یکی از بزرگ ترین دانشمندان 
قدیم، جزو این گروه اســت. او در کتاب »احیاء 
علوم الدین« از ابن مسعود نقل می کند که: »اگر 
کسی بخواهد به علوم اولین و آخرین دست یابد، 

باید در قرآن تدبر کند.«

غزالی آن گاه می افزاید: »به طور خاصه تمام 
علوم داخل در افعال و صفات خداوند است و 
در قرآن شــرح افعال و صفات او آمده است و 
برای این دانش ها نهایتی نیســت و در قرآن 
اشارتی اســت به مجامع آن ها.«1 همچنین 
او در کتاب »جواهرالقــرآن و درره« که بعد 
از احیاء علوم الدین نوشــته است، در فصلی 
تحت عنوان ریشــه های علوم اولین و آخرین 
از قرآن نشأت می گیرد، می گوید: »این علوم، 
چه آن ها که برشمردیم و چه آن ها که مذکور 
نیفتاد، اصولش از قرآن به دست می آید، زیرا 
همگی آن ها از دریایــی از دریاهای معرفت 
الهی نشأت می گیرد و دریای افعال، چنان که 
متذکر شدیم، دریایی اســت که کرانه ندارد 
و اگر دریا برای نوشــتن کلمــات پروردگار 
جوهر شــود، آن بــه پایان می رســد قبل از 
آن که کلمات پروردگار به انتها رسد. از جمله 
افعال خداوند بیماری و شفاســت، چنان که 
خداوند از قول ابراهیم می فرماید: و هنگامی 
که مریض می شوم او مرا شــفا می دهد و این 
فعل واحد را کسی نشناســد مگر آن که علم 
طب را بر وجه کمال بداند، زیرا طب نیســت 
مگر شناســایی کامــل مــرض و عائم آن و 
عاج و اســباب درمــان آن و از جمله افعال 
خداوند تقدیر حرکت خورشید و ماه و منازل 

آن هاست.
ــْمُس َوالَْقَمُر  چنانکه خداونــد فرموده : »َوالشَّ
ْرنَاُه  بُِحْســَباٍن« )الرحمــن/5( و »َوالَْقَمــَر َقدَّ
ْمُس َوالَْقَمُر«  َمَنازَِل« )یس/39( و »َو ُجِمَع الشَّ
)قیامت/9( و »یُولُِج اللَّْیَل فِي النََّهارِ« )حج/61 
و همچنین در آیات دیگر( ... و حقیقت حرکت 
خورشید و ماه و کسوف و خسوف و رفت و آمد 
شــب و روز را نمی داند، مگر کســی که هیئت 
ترکیب آســمان ها و زمین را بداند و این به نوبه 

نخستین کســانی بودند که در علم فیزیک و 
مکانیک عاوه بر تألیــف کتاب هاي مختلف، 
چرخ های آبی، پمپ ها و ماشین هایی ساختند 

که آب را باال می کشید.5
طب در اسالم

مسلمانان کتاب های طبی بقراط و جالینوس 
و سایر پزشکان را ترجمه کرده و آنچه از دوره 
جاهلیت درباره طب می دانستند به آن اضافه 
کردند و کتاب »الملکی« یا »الملوکی« توسط 
ابوبکر رازی ملقب بــه جالینوس عرب تألیف 
شد6 و تا پیدایش قانون ابن سیناـ  این بقراط 
اســامـ  کتاب ملوکی یگانه ســند و مرجع 
دانشــمندان طب محســوب می شد. سپس 
کتاب ابن سینا به تمام زبان های دنیا ترجمه 

شد. 
باید افزود، نخبگان مســلمان در علوم متعدد 
دیگری چون کشاورزی، دریانوردی، معماری، 
جغرافیا، معدن شناسی و غیره تبحر و استادی 
خود را نشــان دادند و تردیدی نیســت که 
نیروی محرک تکامل این علوم و رشته ها، در 
ماهیت خود اسام نهفته است. فضل و دانش 
در ایمان و فرهنگ و عمل مســلمانان نقش 
محوری دارد، لکن باید توجه داشــته باشیم 
که کسب علم در اسام به خودی خود هدف 
نیست، بلکه صرفاً وسیله ای است برای تقریب 
و معرفت به خداوند و حل مسائل امت. قرآن 
مجید هرگز از مسلمانان نمی خواهد که علم را 
برای علم بیاموزند، بلکه آن را برای درک آیات 
خداوند و به طریق اولی درک خود خدا، مفید 
و مؤثر مي داند7 و این امتیاز شگفت انگیز اسام 
است که انسان را با همه استعدادها، نیروها و 
ابعادش در برابر همه جهان با همه سطوح آن 
قرار داده و با برقراری یک رابطه صحیح میان 
این دو، ضامن رشد و شکوفایی علوم دینی در 
صحنه گیتی می شــود به گونه ای که سبب 
حیرت و تحسین اندیشــمندان غرب و شرق 

می گردد.
نظام تعلیم و تربیت علمی 

بر اســاس نگاه جامع گرایانه بــه دو دیدگاه 
حداقلی و حداکثری، می توان گفت هر علمی 
که هماهنگ با آموزه های معرفتی دینی و در 
راستای هدایت و انسان سازی باشد، می تواند 
در حوزه علوم دین قرار بگیرد و در علوم تجربی 

1. جعفری، محمدتقی)1383(، علم و دین در حیات معقول، مؤسسه تدوین و نشر آثار عامه جعفری
2. حقیقت، عبدالرفیع)1363(، تاریخ نهضت فکری ایرانیان، انتشارات آفتاب حقیقت

3. زیدان، جرجی )1359(، تاریخ تمدن اسام، تهران، انتشارات امیرکبیر
4. دورانت، ویل)1373(، تاریخ تمدن، احمد آرام، نشر اقبال

5. زیگرید، هونکه)1370(، فرهنگ اسام در اروپا
6. زیدان، جرجی )1359(، تاریخ تمدن اسام، تهران، انتشارات امیرکبیر
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و علوم عقلی محض مثل ریاضیات، هندســه، 
جبر، مثلثــات و ... دین و معــارف قرآنی در 
شکل گیری صحیح اهداف و غایت آن ها تأثیر 

بسزایی دارد.
علوم دینی اســامی، بیشــترین نقش را در 
توســعه و تکمیل دانش های گوناگونی که در 
تمدن های مختلف بشری شــکل می گرفت 
برعهده داشت، لذا با توجه به مبانی ارزشی در 
آیات قرآن و سنت رسیده از پیامبر اکرم)ص( 
و اهل بیت مطهرش و نیز داعیه جهان شمولی 
و جامعیت و کمال، اســام عزیــز می تواند با 
اندیشــه متعالی و حضور الهــی، نظام تعلیم 
و تربیت علمی را که ارائه دهنــده عالی ترین 
معارف، در عرصه علوم طبیعی و عقلی اســت 
به بشــر معاصر عرضه کند و روند توســعه تا 
قرن هفتم همچنان به دست مسلمین باشد. 
از این رو بر تک تک مسلمانان فرض است که 

دوباره به این مبانی بازگردنــد و حیات طیبه 
خود را بر اســاس این اصول پایه گذاری کنند 
و نباید فرامــوش کرد کــه ارزش های اصولی 
در قرآن و معــارف دینی، می تواننــد ما را در 
گذر از چالش های دنیــای معاصر یاری دهند؛ 
چنان چه نگاهی به فلســفه اسامی به عنوان 
یکــی از غنی تریــن گنجینه هــای معرفت و 
حکمت که تاکنون حیــات خود را حفظ کرده 
و در مبارزه ای که اسام در دنیای جدید با آن 
روبه روست، همچنان در صف مقدم قرار دارد، 
این مطلب را به خوبی نشان می دهد، اما نکته 
اساسی که نباید از آن غفلت کرد این است که 
شرط دعوت قرآن به فراگیری علوم، رسیدن به 
حق و حقیقت و سرلوحه قراردادن خداشناسی 
است وگرنه علمی که انســان را سرگرم خود 
ساخته و از شناخت حقیقت بازدارد، در قاموس 

.قرآن مجید با جهل مترادف است

خود دانشی است، و معنای قول خداوند: »یَا أَیَُّها 
ـَک الَْکِریِم*الَِّذي َخلََقَک  ِـّ َک بَِرب اْلِنَْســاُن َما َغرَّ
َبَک«  اَک َفَعَدلََک*فِي أَيِّ ُصوَرةٍ َما َشاَء َرکَّ َفَســوَّ
)انفطار/6ـ  8( را کســی به کمــال ندادند، مگر 
آن که تشــریح بدن انســان را به صورت ظاهر و 
باطن و عدد و انواع و حکمت و منافع آن را بداند، 
و در قرآن در مواضعی بدان اشــارت رفته است و 
این جمله از علوم پیشــینیان و آیندگان است 
و در قــرآن مجامع علوم اولیــن و آخرین یافت 

می شود.«2
جال الدین ســیوطی نیز همین نظر را دارد. او 
در کتاب معروف »االتقان فــی علوم القرآن« در 
پی آن است که نشــان دهد قرآن حاوی جمیع 
دانش هاســت. وی با توســل به آیاتی نظیر »َما 
ْطَنا فِي الِْکَتاِب ِمْن َشــْيءٍ: مــا در این کتاب  َفرَّ
لَْنا  چیزی را فروگذار نکرده ایم.« )انعام/38(، »...نَزَّ
َعلَْیَک الِْکَتاَب تِْبَیانًا لُِکلِّ َشْيءٍ...: ما این کتاب را 
بر تو نازل کردیم تا همه چیز را روشــن کند... « 

)نحل/89(
و روایاتی نظیــر: »...قال صلی اهلل علیه و ســلم: 
سیکون فتن. قیل و ما المخرج منها؟ قال: کتاب 
اهلل فیه نبأما قبلکم و خبر مــا بعدکم و حکم ما 
بینکم:... پیامبــر)ص( فرمــود: فتنه هایی بر پا 
خواهند شد. پرسیده شد: چه چیزی می تواند ما 
را از آن ها نجات دهد؟ فرمود: کتاب خداوند، در 
آن اخبار قبل از شــما و اخبار بعد از شما و حکم 
بین شماست.« استدالل می کند که قرآن، علوم 
قدیم و جدیــد را در بــردارد. آن گاه می افزاید: 
»کتاب خداوند عزیز همه چیز را در بر دارد. هیچ 
بخش یا مسئله اساسی از علوم را نمی توان یافت 
که در قرآن به آن اشــاره نشده باشــد. در قرآن 
جهات شگفت انگیز مخلوقات، ملکوت آسمان ها 
و زمین، اشیاي باالترین بخش افق و اشیاي زیر 

زمین، ابتداي خلقت و ... یافت می شود.«3

..
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انسان در 
قرآن اشاره 

به بسیاری از 
حقایق علمی 
را می یابد، و 

علم جدید ما 
را در تفسیر 

بعضی از آیات 
قرآنی و کشف 

حقایق آن ها 
یاری می کند

این نوع بینــش را در میان علمــای متأخر هم 
می بینیــم. عبدالرحمــن کواکبــی در کتاب 
»طبایع االستبداد و مصارع االستعباد« می گوید: 
»در قرن جدید، علم حقایقی را روشن کرده است 
و این ها به کاشفین آن ها که اروپایی یا آمریکایی 
هستند نســبت داده می شــود، اما آن هایی که 
در قرآن تدبر می کننــد، می یابند که غالب این 
حقایق به طور صریح یا ضمنی در ســیزده قرن 
قبل در قرآن آمده اســت و این ها مستور نمانَد، 
مگر آن که با کشف آن ها معجزه قرآن آشکار شود 
و این که آن کام پروردگاری اســت که غیر از او 

کسی به غیب آگاهی ندارد.«4 
و از جملــه مدافعین این نظــر مصطفی صادق 
الرافعی است که معتقد اســت: »انسان در قرآن 
اشاره به بســیاری از حقایق علمی را می یابد، و 
علم جدید ما را در تفســیر بعضی از آیات قرآنی 

و کشف حقایق آن ها یاری می کند.«5 
در این جا الزم اســت متذکر شــویم که داعیه 
علمای پیشــین در اتخاذ این دیــدگاه، اعتقاد 
عمیق آن ها به جامعیت قــرآن بوده، اما علمای 
متأخر بیشــتر دنبال اثبات اعجاز علمی قرآن 
هستند و کوشــش آن ها بر این است که قرآن را 
با یافته های علوم جدید تطبیق دهند. بعضی از 
متأخرین بر این هستند که هیچ یافته علم جدید 
نیست که الاقل تلویحاً در قرآن پیش بینی نشده 
باشد. براي مثال طنطاوی در »تفسیر الجواهر«، 
دنبال این است که نتایج علوم طبیعی را از قرآن 
استخراج کند و نگران این اســت که مبادا عمر 
او کفاف آن را ندهد که تمامــی یافته های علم 
و تکنولــوژی را در قرآن بیابد. بــا این حال وی 
خوشنود است که کشفیات علم تاکنون حاکی 

از قدرت پیشگویی قرآن است.6
امروزه فعالیت ها در این حوزه افزایش یافته است 
و حتی چند سال پیش سمیناری تحت عنوان 
معجزات علمی قرآن و سنت از طرف عربستان 
ســعودی در پاکســتان برگزار شــد. مقاالت و 
کتب بسیاری را مشــاهده می کنیم که مؤلفین 
آن ها درصدد تطبیق آیــات علمی قرآن با علوم 
روز و اثبــات اعجاز علمی قرآن هســتند. براي 
مثال عبدالرزاق نوفــل در کتاب »القرآن و العلم 
الحدیث« می گوید: »پــس ما وقتی به غیرعرب 
ثابت می کنیم که قرآن شامل اصول علم جدید 
اســت و از هر پدیده علمی صحبت کرده است، 
آیا این نوع معجزه قرآن کافی نیســت که توجه 
آن ها را به قرآن جلب کنــد؟ ... آیا اعجاز علمی 

قرآن راه جذب غیر عرب به اسام نیست؟ روزی 
که ما ترجمه چیزهایی که قرآن پیش بینی کرده 
و توسعه علوم مختلف آن ها را تأیید کرده را به 
زبان های مختلف به انجام برسانیم، مأموریتمان 
کامل است و پیام ها به نتیجه می رسد و سرشت 
اعجازآمیز قــرآن بر غیر عرب روشــن خواهد 

شد.«7 
و موریس بــوکای در کتاب »عهدیــن، قرآن و 
علم« می گویــد: »نه تنها وحی قــرآن حاوی 
تناقض هایی نیست که روایات اناجیل، در نتیجة 
دخالت افراد انسانی با آن ها دست به گریبانند، 
بلکه کسی که به عینیت و در پرتو علم به مطالعه 
قرآن بپردازد، به خصوصیتی دیگر که ویژه این 
کتاب است بر می خورد: هماهنگی کامل قرآن 
با معلومات علمی جدید. عاوه بر این دیدیم که 
در قرآن نکات و مطالب علمی دیده می شــود، 
نکات و مطالبی که نمی توان بیان کننده آن ها را 
در آدمیزاده ای متعلق به عهد پیامبر دانست. در 
واقع معارف علمی جدیدند که به فهم برخی از 
آیات قرآنی )که تاکنون غیرقابل تفســیر مانده 

بودند( یاری می کنند.«
بعضی از مؤلفین به دنبال این بوده اند که هر ایده 
مهم علم جدید را از قرآن بیرون بکشند و در این 
راه از ُعرف زبان عربی تجاوز کرده اند. براي مثال 
بعضی  خواســته اند نظریه اتمی ماده را از قرآن 
استخراج کنند و در این راه به آیاتی نظیر: »َوَما 
َِّک ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّةٍ فِي الْْرِض َواَل فِي  یَْعُزُب َعْن َرب
َماءِ َواَل أَْصَغَر ِمْن َذلَِک َواَل أَْکَبَر إاِلَّ فِي ِکَتاٍب  السَّ
ُمِبیٍن: ... بر پــروردگار تو حتی به اندازه یک ذره 
در زمین و آسمان ها پوشــیده نیست و همین 
طور اســت هر چه کوچک تــر از آن یا بزرگ تر 
از آن باشــد« )یونس/61( متوســل شده اند.8 
در این جا آن ها کلمه عربــی »ذره« را با »اتم« 
تطبیــق داده اند، در حالی کــه معنای متداول 
آن، »مور کوچک« یا »ذره کوچک غبار« است 
و هیچ دلیل قانع کننــده ای وجود ندارد که باور 
کنیم خداوند اصطاحــی غیرقابل فهم را برای 

معاصرین پیامبر)ص( به کار برده باشد.9
کوشــش برای تطبیق کتاب آســمانی با علم 
معاصر منحصر به مسلمانان نیست. مسیحیان 
نیز خواســته اند انجیل را با علم جدید تطبیق 
دهند و یهودیان نیز همین کار را در مورد تورات 

کرده اند. 
برداشت ما

مــا معتقدیم که قــرآن، کتــاب هدایت برای 

انسان هاست و حاوی تمامی چیزهایی است که 
بشــر در حوزه ایمان و عمل بدان ها نیاز دارد. به 
نظر ما قرآن، دایرة المعارف علمی نیست و نباید 
قرآن را الزاماً با نظریه های متغیر علمی تطبیق 
داد. از طرف دیگر نمی تــوان کتمان کرد که در 
قرآن اشــارات مکرر به پدیده های طبیعی آمده 
اســت، اما این ها برای تعلیم علوم نیست، بلکه 
هدف آن ها عمدتاً تشــویق مــردم به فراگیری 
علوم طبیعی و در نتیجه توجه به عظمت خلقت 

و در نهایت نزدیکی به خالق جهان است.
همچنین ما معتقدیم که پیشــرفت علم، فهم 
بعضی از آیات را آســان می کند. بدیهی است 
که درک آیاتی مانند آیه30 ســوره انبیا و 49 
ســوره ذاریات که اشــاره به تحول منظومه 
شمســی و نقــش آب در حیــات و عمومیت 
زوجیت در مخلوقات دارد، در عصر ما بســیار 
ســاده تر از عصــر پیامبر)ص( اســت. نتیجه 
تطبیــق دادن قرآن با علــوم روز این بوده که 
در عصر غلبه پوزیتیویســم، برخی از علمای 
مسلمان کوشــیدند دیدگاه های این مکتب را 
از قرآن اســتنتاج کنند و آن را مبانی حکمت 
قرآن به حســاب آورند، بــدون این که توجه 
کنند که در این نوع نگــرش، جایگاهی برای 

متافیزیک و موجودات غیرمادی نیست.
بــه عقیــده مــا در حالی کــه قــرآن یک 
دایرة المعارف علمی نیست، اما در آیات علمی 
آن پیام های مهمی وجود دارد و دانشــمندان 
مســلمان باید به این پیام ها توجــه کنند، نه 
این که تمامی همتشــان را صرف اثبات اعجاز 
علمی قرآن و یا سازگاری آن با علم روز کنند. 
البته ذکر مطالبــی از قبیل عمومیت زوجیت 
در مخلوقات یا شفابخشــی عسل برای مردم 
)چنان که در آیه 69 ســوره نحل آمده است(، 
می توانــد الهام بخــش عالمان مســلمان در 
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در مباحــث علوم انســانی1 و تحقیقات اجتماعی، شــناخت حقیقت 
انسان، نقش اساســی و تعیین کننده در جهت گیری علوم اجتماعی، 
فقهی و حقوقی، اقتصــاد، تعلیم و تربیت دارد. به عنــوان مثال اگر در 
انسان شناسی، روح مجرد انســان را یک بار منکر شویم و پایان زندگی 
این جهانی هر انســان را به معنای پایان یافتن و نیست شدن او بدانیم، 
در بررسی پدیده های انســانی و تحقیقات اجتماعی، همه موضوعات 
معنوی، ماورائی و امور مرتبط با جهان پس از مرگ انسان و تأثیر و تأثر 

آن با زندگی این جهان او نادیده گرفته می شود. 
در این صورت همه پدیده های انسانی، تحلیل و تبیین مادی می یابند 
و تحقیقات انســانی به سوی ابعاد مادی انســان جهت گیری می شود. 
در حالی که اگر بین جهان مادی)جســمانی( و جهان آخرت به نوعی 
پیوستگی اعتقاد داشته باشیم، درمی یابیم که این دو حیات از یکدیگر 
جدا نیستند.2 همان طور که انسان موظف است به بدن خود رسیدگی 
کند، به همان میزان، بلکه بیشتر باید به مسائل روحی، روانی، اخاقی، 

تربیتی، فقهی و حقوقی برای رسیدن به کمال مطلوب اهمیت دهد.
هدف آفرینش انسان

پیش از ورود به مبحث تبیین علوم انسانی و چگونگی تأثیرپذیری آن ها 
از آیات قرآن در جهت شناخت حقیقت انسان، باید به این مطلب اشاره 
شود که خلقت انسان دارای اهدافی اســت. طبق آیه »َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ 
َواْلِنْــَس إاِلَّ لَِیْعُبُدوِن«3 یکی از همان اهــداف حیات، عبادت و طاعت 
خداست.4 اما این تمام هدف نهایی خلقت انســان نیست، زیرا عبادت 
وسیله ای اســت برای وصول به اهداف عالی.5 هدف متوسط، در خلقت 
انســان عبودیت اســت، چرا که نعمت حیات برای عبودیت به انسان 
بخشیده شده است؛ یعنی حیات انســان باید بستر احیای روح بندگی 
و وصول به مقام عبودی در برابر خدای سبحان باشد که عبادت زمینه 
عبودیت اســت، اما هیچ یک از این دو هدف، هدف غایی نیستند، بلکه 
هدف نهایی بســی فراتر آن هاســت؛ )عبادت و عبودیت( و آن مظهر 
ربوبیت و در نتیجه ُحرِّیت عبد است در لباس عبودیت حق.6 از همین 
رو شناخت استعدادها، ویژگی ها و هدف خلقت انسان پایه علومی مانند 

جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، تعلیم و تربیت است.
خلقت انسان به گونه ای است که به تنهایی قادر به ادامه حیات نیست؛ 
چرا که برای تأمین و تدارم نیازهای اولیه زیست خود نیازمند ابزارهایی 
است که به صورت فردی قادر به تهیه آن ها نیست. غذا، لباس و مسکن، 
بدیهی ترین نیاز انســان اســت که نمی تواند بدون آن ها زندگی کند. 
بنابراین تنها راه ادامه حیات او، زندگی در اجتماع اســت و همچنین از 
آن جایی که کمال خواه است و این کمال خواهی هم یک امر طبیعی در 
وجود آدمی اســت و مازم با حیات اجتماعی اوست، بدون معاشرت با 
دیگران نمی تواند به کمال نهایی خود برســد که ضروری است جامعه 
اجتماعی را تشــکیل دهد، زیرا که متن اجتماع باعث شکوفایی و رشد 

استعدادهای انسانی است؛ از جمله نیکی کردن به دیگران، رعایت حقوق 
انسان ها و انسان دوستی که نمونه بارز این روابط اجتماعی است. به عنوان 
نمونه نیکوکاری به دلیل تأثیری که در سعادت فرد، جامعه و رشد و تعالی 
جامعه انسانی دارد مورد عنایت دین قرار گرفته و دستورات خاصی را به 
خود اختصاص داده است. »َوإِْذ أََخْذنَا ِمیَثاَق بَِني إِْسَرائِیَل اَل تَْعُبُدوَن إاِلَّ 
َ َو بِالَْوالَِدیِْن إِْحَسانًا َو ِذي الُْقْربَی َو الَْیَتاَمی َو الَْمَساِکیِن َو ُقولُوا لِلنَّاِس  اهللَّ
ُحْســًنا...«7 یاد آورید هنگامی را که از بنی اسرائیل عهد محکم گرفتیم 
که جز خدای را نپرســتید و درباره پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و 
فقیران نیکی کنید و با مردم به زبان خوش تکلم کنیــد ... « در این آیه 
خداوند بعد از امر اطاعت پروردگار، امر به نیکی کرده اســت. نکته حائز 
اهمیت در بیان این مسئله این است که نیکی کردن با واو عطف، عطف 
به پرستش پروردگار شده است؛ یعنی بیانگر قرین بودن نیکی با عبادت 

پروردگار است.8
اقتصاد

اســام در کام وحیانی و تعلیم آســمانی خویش به موضوع اقتصاد به 
عنوان امر مهم دنیوی مســلمانان کامًا اهتمام دارد و می فرماید که به 
دیانت و معنویت بپردازید ولی از امور دنیوی خویش غافل نباشید. »َواَل 
نَْیا« و بهره هایت را از لذت ها و نعمت های حال دنیا  تَْنَس نَِصیَبَک ِمَن الدُّ

فراموش مکن.
در بینش قرآن، حیات دنیوی و زندگی اجتماعی بــا بهره گیری از دنیا 
برای اهداف متعالی انســان، نه تنها جایز، بلکه مــورد تأکید قرار گرفته 
َ الَِّذي أَنُْتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن«9  ُ َحَااًل َطیًِّبا َواتَُّقوا اهللَّ ا َرَزَقُکُم اهللَّ است. »َوُکُلوا ِممَّ
و از هر چیزی که روزی شما کرده حال و پاکیزه آن بخورید و از خدایی 

علوم انسانی در قرآن

حجت االسالم دکتر سیدمحسن موسوی
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

به عقیده ما در حالی کــه قرآن یک دایرة المعارف علمی نیســت، امــا در آیات علمی آن 
پیام های مهمی وجود دارد و دانشمندان مسلمان باید به این پیام ها توجه کنند، نه این که 

تمامی همتشان را صرف اثبات اعجاز علمی قرآن و یا سازگاری آن با علم روز کنند

نظر

حیات به شرط شناخت
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گفتگو با ابراهیم اکبری دیزگاه نویسنده داستان »برکت«
به رنگ خاطرات ابدی

گذشته در فرهنگ، سیاست و اجتماع مسلمین دخالِت مؤثر و مستقیمی 
داشته است. 

بنابراین هیچ نویســنده ای، نمی تواند برای این مردم داستان  بنویسد، 
اما به صورت مســتقیم یا غیر مســتقیم از این متن غافل باشد. اساساً 
تمامی نویســندگان بزرِگ دنیا بــه متوِن مقدِس خــود توجه جدی 
داشــته اند. برای مثال شــما کتاِب مقدس را از ادبیــات غرب بیرون 
بکشــی، ســتوِن فقراِت آن خواهد شکســت. به کتاب هــای فالکنر، 
همینگوی، جویس، الیوت، گرین و... نگاه کنیــد. لوال کتاب مقدس، 

لهلک کلهم...
بنده هم بــه عنواِن یک طلبــه داســتان نویس، اراده ام معطوف بر 
این اســت هر داســتانی که می نویســم نگاهی به آیــات، قصه ها 
و مفاهیم بنیادین قرآن یا ســنِت نبوی در گســتره ادیان داشــته 
باشــم. بنابراین همواره بر آنم برای نوشــته هایم، نه تنها از آخرین 
دســتاوردهای قرآن پژوهی و ادیان بهره ببرم، بلکه خودم و دانشم 
را در متون مقدســی چــون قرآن غــرق کنم و حاصــل آن را در 
داستان هایم بازســازی و باز آفرینی کنم. و مع االسف فکر می کنم 
نویســنده  ایرانی در طول تاریخ صد ســاله  داستان نویســی از این 
مســئله غفلت کرده و این غفلِت تاریخی باعث عدم بلوغ در روایت 
ایرانی شــده اســت؛ به همین دلیل هم صدای این روایت هنوز در 

جهان شنیده نشده است.

من هم فکر می کنم این بحث نیاز بــه تفصیل و تحلیل جدی 
و عمیق دارد که باید همین روزها بهش پرداخته شــود. دیگر 

داستان »برکت«، داستان اجتماعی موفقی است که به زندگی یک 
طلبه پرداخته و روایت تازه ای در اختیار مخاطب قرار داده است. 
این داستان گرچه روایتی داستانی از زندگی روزمره یک طلبه در 
بطن جامعه را روایت کرده اما ملهم از داستان های قرآنی است. 
کتاب برکت به تازگی منتشر شده و به چاپ دوم رسیده است. 
همین موضوع بهانه ای شد تا با نویسنده این داستان به گفتگو 

بنشینیم.

جناب دیزگاه  در ابتدا بگویم که به نظر من »برکت« آشــکارا 
به سایه قرآن خزیده و گفتمانش ملهم از آموزه های قرآنی و 
سرگذشت پیامبران است. شما به عنوان نویسنده تا چه حد 
خودآگاه این کار را کرده اید؟ اصاًل می توان گفت شــما برای 

نوشتن این رمان دست به پژوهش های قرآنی زده اید؟
بله، کاماً با حضرتعالی موافقم و بر این باورم که هرکس بخواهد با قومی درست 
و منطقی سخن بگوید، باید به سراِغ خاطراِت ازلی، ابدی و کهن الگوهای ذهنی 
و زبانی آن ها بــرود و از آن منظر برای مخاطباِن خود قصه روایت کند، وگرنه 
سخنانش شنیده نخواهد شد و اگر هم شنیده شود، در گوش ها نخواهد ماند 
و مثِل حرف های روزنامه ای در یک روز تولید، مصرف و تمام می شود. از این 
رو رمان نویسی که می خواهد سخِن آشنا و ماندگار برای گوش ها داشته باشد، 
مجبور است سخِن خود را به زلِف متن های ازلی گره بزند. از سوی دیگر هم 
قرآن تنها متن مقدسی است که تماِم مسلمانان بی هیچ اما و اگری به اعتبار و 
وثاقت آن باور دارند و و سر بر آستاِن آن می سایند و به طور مدام با کل یا بخشی 
از آن زندگی می کنند. قرآن همچنین تنها متنی است که در طول 1400 سال 

که به او گرویده اید بترســید. از همین رو مسائل اقتصادی به گونه ای از 
اهمیت برخوردارند کــه باعث تعادل و بقای جامعه می شــوند؛ مانند 
گردش منظم خون در رگ های انسان، گردش نامنظم ثروت در جامعه 
نیز باعث بروز مشکاتی می شــود از جمله رباخواری، احتکار، خوردن 
َِّذیَن آَمُنوا اَل تَأُْکُلوا أَْمَوالَُکْم بَْیَنُکْم بِالَْباِطِل  َُّها ال مال حرام و ... . مانند »یَا أَی
َ َکاَن بُِکْم  ْم إِنَّ اهللَّ إاِلَّ أَْن تَُکوَن تَِجاَرًة َعْن تََراٍض ِمْنُکْم َواَل تَْقُتُلوا أَنُْفَســکُ
َرِحیًما«10 ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحــق نخورید، مگر آن که 
تجارتی از روی رضا و رغبت کنید و سودی ببرید و یکدیگر را نکشید که 

خدا بسیار به شما مهربان است.
این آیه ابتدا قانون کلی درباره مسائل اقتصادی را بیان می کند و این که 
هر نوع تصرف در مال دیگری بدون هیچ حــق و مجوز عقانی ممنوع 
است. بنابراین غش و ربا در معامله و همچنین معاماتی که حدودشان 
مشخص نباشد و نیز خرید و فروش وسایل فســاد، باطل است و جایز 
نیست و نیز هرگونه فساد در اموال و دارایی های شخصی به کل جامعه 
ســرایت کرده و جامعه را دچار تزلزل می کنــد. در صورتی که قوانین 
الهی، درباره مسائل اقتصادی با توجه به هدف خلقت انسان و بر مبنای 
لطف و رحمت الهی پایه گذاری شده اســت، باید به درستی شکر آن را 
به جا آورد.11 از همین رو خداوند متعــال در آیات متعددی، مؤمنین را 
به پرداخت زکات، انفاق و صدقه امر کرده اســت، چرا که نظام انسانی 
ُ َعلَی َرُسولِِه ِمْن أَْهِل الُْقَری  باید به حیات خود ادامه دهد.12 »َما أََفاَء اهللَّ
ِبیِل َکْي اَل  ُسوِل َولِِذي الُْقْربَی َوالَْیَتاَمی َوالَْمَســاِکیِن َوابِْن السَّ َفلِلَِّه َولِلرَّ
یَُکوَن ُدولًَة بَْیَن الْْغِنَیاءِ ِمْنُکْم... «13 و آنچه خدا از اموال اهل قریه ها به 
رسولش غنیمت داده متعلق به خدا و رســول و خویشاوندان رسول و 
یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است. این حکم برای آن است تا میان 

توانگرانتان دست به دست نشود ... .
این آیه درصدد بیان این نکته است که در جامعه باید از بروز هرگونه آفتی که 
استقرار عدالت و تعادل اقتصادی را تهدید می کند، جلوگیری شود. به عنوان 
مثال برخی مردم، طبقات و نژادها در اجتماع برای خود شأنی قائل هستند 
و خود را سزاوار برخی امتیازهای ویژه می دانند و به خود اجازه می دهند که 
حقوق اسامی انســان های دیگر را زیر پا بگذارند؛ در حالی که در فرهنگ 
قرآنی سعی شده انسان ها یکپارچه و متحد باشند و حقوق واجب خود را از 
قبیل خمس، زکات و هزینه های واجب دیگر برای تعادل اقتصادی بپردازند. 
حال اگر انسان با بینش عمیق به هستی بنگرد، در می یابد که هیچ مالی در 
اصل متعلق به او نیست و همه را از سوی خداوند رّزاق می داند، از این رو دل 

کندن از آن اموال برای او آسان می شود.14
حقوق

شهید مطهری درباره حقوق طبیعی بیان می کند: »حقوق طبیعی از 
آن جا پیدا شد که طبیعت هدف دارد و با توجه به هدف، استعدادهایی 
در وجود موجودات نهاده و استحقاق هایی به آن ها داده است. انسان هم 
از آن جهت که انسان است از یک سلسله حقوق خاص که حقوق انسانی 
نامیده می شود برخوردار اســت و حیوانات از این نوع حقوق برخوردار 
نیستند.«15 و این حقوق را نمی توان نادیده انگاشت، زیرا حیات آدمی 
در گرو  برآوردن این نیازها و حقوق است و تشخیص درست این حقوق 
و استعدادها، باعث رسیدن انسان به کمال مطلوب می شود که منظور از 
استعدادها، توانایی و شایستگی وصول به مرتبه ای از مراتب هستی است 
که غایت موجودی خاص اســت. از این رو انسان بر چنین توانایی هایی 
سرشته شده و ذات وی به تعبیر دینی »فطرت« او مشتمل بر آن است 

که برای وصول وی به کمال مطلوب خویش نیاز دارد.16

از پیامدهــای توجــه به حقــوق طبیعی و انســانی، اصل مســاوات 
انسان هاســت که در بینش قرآنی به این مهم توجه شــده است، زیرا 
ْحَمُن  خالِق تمام انسان ها یکی است: »َوإِلَُهُکْم إِلٌَه َواِحٌد اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو الرَّ
ِحیُم«17 و خدای شــما، خدای یکتاســت که خدایی جز او نیست و  الرَّ
بخشاینده و مهربان است و همه انســان ها از یک نفس واحد و یک زن 
َّا َخلَْقَناُکــمْ ِمْن َذَکٍر َوأُنَْثی«18  و مرد به وجود آمده اند. »یَا أَیَُّها النَّاُس إِن
ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، از همین رو در جهان بینی 
توحیدی، انسان ها جدای از ویژگی های شخصی، ملی، تاریخی، حقوق 

و تکالیف یکسان دارند.19
تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، مهم ترین ویژگي اجتماعی انســان اســت و شناخت 
انســان در نظام تربیتی، بحث مبنایی دارد؛ چرا کــه موضوع تعلیم و 
تربیت، »انسان« است و بدون درک درست از حقیقت انسان و نیز بدون 
شناخت اســتعدادهای او و مراتب وجودی اش، نمی توان به برنامه ای 
جامع و کامل نسبت به مســائل تربیتی دست یافت.20 به عبارت دیگر، 
رشد عقانی و استعداد حیات انسانی، در گرو شناخت صحیح انسان، 
حقیقت او و مسائل تعلیم و تربیتی است و در این صورت جامعه انساني 
در مســیر هدف صحیح قرار دارد. در فرهنگ قرآن نیــز، بحث علوم 
تربیتی از جایگاه مهمی برخوردار اســت، به طوری که ارسال ُرُسل از 
سوی خداوند به خاطر همین امر بوده21 و همچنین از آن جایی که انسان 
دارای روح مجرد است، موجودی پویا و تکامل طلب است و می تواند از 
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گفتگو

دارد دیر می شود. زمانش همین حاالست. اما اگر بخواهم باز 
یک سؤال درباره برکت بپرســم، این است که از ویژگی های 
مهم یک رمــان، بازنمایی زندگی آدم هایــی با دیدگاه های 
متفاوت اســت و این ها تا حــدود زیــادی در برکت دیده 
می شود. البته با توجه به مثالی شــدن میانرود، در این رمان 
جهان بینی ها بسیار نزدیک به هم است. شما با چه طرفندی 

در این میان از میانرودی ها شخصیت ساختید؟
در برکت یک شــخصیِت کانونی و مرکزی وجود دارد، آن هم شــیخ 
یونس اســت که او یا درگیر ماجراهای آدم هاســت یا شاهِد احواالِت 
انسانِی مردم. خرده شخصیت های دیگر، جملگی در بافتاِر میانرودی 
قرار می گیرند و به ســاخِت آن بــه عنواِن یک شــخصیت در مقابِل 
شــیخ کمک می کنند. اما با این کــه این ها در یک تاریــخ و جغرافیا 
زندگی می کنند و ویژگی های مشــترِک زیادی دارند که اصلی تریِن 
آن »حمّیِت جاهلی« و »فرهنِگ بدوی« اســت کــه در قرآن هم به 
این معنا تأکید شــده اســت، اما همه آن ها ویژگی های شــخصی و 

علی حّده ای نیز دارند که آن ها را از هم متمایز می کند.
رهیافِت من در شخصیت پردازی، خیره  شــدن به شخصیت هاِی خرد و 
کان و کشــف کردِن ُخلق و خوی آن ها و نمایان ساختن شان از طریق 
پررنگ کردن رفتارها و گفتارهای جزئی است. مثًا غام، حاصل، نجات، 
شاه قلی، راه خدا، عبدل، اسداهلل و... هرکدام یک سری رفتارها و گفتارهاِی 
خاص و جزئی دارند، در حال یا گذشته، که مخصوِص خودشان بوده؛ من 

با خیره شدن در آن ها، به شخصیت شان، تعّین و تشّخص می بخشم.

خیلی هم خوب. اما برکــت محتوای جدیــدی را هم وارد 
رمان فارسی کرده اســت که به کلی با آنچه امروزه دغدغه 
نویسندگان فارسی زبان است تفاوت دارد. به نظر شما چطور 
می شود ما تازه بعد از صد سال از آغاز رمان در ایران به سراغ 
چنین فضاهایی می رویم؟ ایراد کار کجاست؟ شاید هم قشری 
که دغدغه چنین مسائلی را داشتند و دارند تازه امروز به فکر 

داستانی کردنش افتاده اند؟
داستان نویســی ما در صد ســاِل گذشته مسائل و مشــکاِت زیادی 
داشته اســت که نتوانسته به جرگه داستان نویســی جهان بپیوندد و 
با جریان های زنــده آن گفتگوی خّاقانه کند. حــال آن که حِق این 
فرهنگ و تمدن است با آن سابقه درخشاِن فکری و معنوی که بتواند 
به وسیله  داســتان و رمان با جهان بده  بستان داشته باشد و چیزی بر 

آن بیفزاید و با نگاِه ایرانی به آن رنگ و طعم دهد.
شــاید دلیل اصلی  ایــن عقب ماندگی و آشــفتگی همین باشــد که 
نویسنده  ایرانی عاوه بر فقدان اندیشه و ناموزونی تاریخی ـ فرهنگی، 
نگاِه درســت و دقیقی به تــراِث فرهنگی و دینِی خودش نداشــته و 
نتوانسته »انساِن ایرانی« را در »روایِت ایرانی« تعریف و تبیین کند و 
به وضوح نشــان دهد. در نتیجه دچار تحویل و تقلیل نگری در روایت 
شــده و قصه ها و رمان هاِی بی مایه ای تولید کرده است. البته حساِب 
نویسندگان معدود و استثنا جداست، آن ها تک ستاره هایی بودند که 

در آسماِن فرهنگ ایرانی سوسو زدند.
عدم توجــه به دین بــه مثابه یک نوع هستی شناســی و یــا یک امِر 

فرهنگــی در جریــاِن داستان نویســی بــرای مردِم مســلمان، یک 
آســیب جدی اســت که در طول این قرن همواره باعث بی محتوایی، 

بی بنیه گی و به نوعی حرام زدگی داستان ما شده است.
بهتر است این گونه بگویم در تاریخ صد ســاله  داستان نویسی ما شاید 
مادر این داستان ها مشــخص باشــد، اما پدرش حالت شبح وار دارد؛ 
خیلی نمی توانیم بدانیم کیســت؟ به همین علت هر ساله داستان ها 
و رمان های فراوانی تولید می شــود همچون کودِک بی شناسنامه که 
بدوِن این که کســی به آن ها توجه کند، زیِر دست و بال له می شوند و 
از بین می روند. ولی اگر این کودک، پدر مشــخص داشته باشد، او را 

بزرگ می کند و در مسیِر درسِت زندگی راهنمایی می کند. 
بنده در برکت دنباِل این بودم داســتانی با پدر و مادِر شناســنامه دار 

ایرانیـ  اسامی، و یک روایِت ایرانی ارائه دهم همین و تمام.
در باب نکتــه  پایانی پرســِش جنابعالی باید عرض کنم که همیشــه 
قشــری بودند که این دغدغه ها را داشــته اند؛ در ایران بعد از انقاب 
خیلی اشخاص، ارگان ها و نهادها به این سمت رفتند تا داستاِن دینی 
بنویسند و یا در رابطه دین و داســتان تأمل کنند، اما مع االسف چون 
صاحیت الزِم علمی و ادبی را نداشتند، عموماً دستاوردی نداشتند یا 

اگر هم باشد بسیار ضعیف و ناچیزند.

همین طور اســت واقعًا. اینان بدون این که بستر چنین تغییر 
و تحولی آماده باشد ، می خواســتند راه صد ساله را یک شبه 
بپیمایند که طبعًا امکانش نبود. اما انگار امروز با شــکل گیری 
نسل جدیدی از نویسندگان آگاه به مسئله، کار آسان تر شده 
اســت. اما برگردیم به یکی دیگر از محتواهای اصلی برکت. 
معتقدم تصویر ایمان و اعتقاد در برکــت کمی جدای از هم 
به نمایش در آمده؛ گویي در جهاِن آرمانی نویســنده ایمان 
است که تعیین کننده است و نه اعتقاد. البته اعتقاد می تواند 

مقدمه ایمان باشد.
بله من همچین تصوری دارم و فکر می کنم جایگاه اعتقاد، ذهن است 
و جایگاِه ایمان در قلب انسان. به بیان دیگر، رابطه ایمان و اعتقاد مثل 
روح و کالبد اســت. البته این مفهوم ملهم از اندیشــه قرآنی است که 
خداوند در قــرآن می فرماید: »قال االعراب آمنا، قــل لم تؤمنوا ولکن 
قولوا أســلمنا و لما یدخل االیمان فی قلوبکم.«: اعراب گفتند: ایمان 
آوردیم، بگو: ایمان نیاوردید، بلکه باید بگویید تســلیم شدیم و ایمان 

هنوز در دل های شما وارد نشده است. )حجرات، 14- 15(
در برکت هم تصورم بر این اســت که آدم ها به پــاره ای از آموزه ها اعتقاد 
دارند و این اعتقاد آن ها را به انجام یک سری از مناسک و شعائر وا می دارد. 
اما اعتقاد، به تنهایی برای دین داری کافی نیســت. اعتقــاِد بدون ایمان 
حتی می تواند به انحطاِط انسان و اجتماع کمک کند و حماقِت انسان ها 
را تشدید کند و ضربه سهمگینی بر جوامِع بشــری وارد کند. آن چیزی 
که شــیخ یونس هم دنبالش است شــورِ ایمان اســت که هم صنف ها و 

هم لباس های او از آن غافلند و مردم هم از آن حظی نبرده اند.

البته خود یونس هم ظاهرا در حال ســلوک است ، اما شخصا 
جاهایی از این روایت این شور را در او می شود دید و صادقانه 

بنده هم به 
عنواِن یک طلبه 
داستان نویس، 
اراده ام معطوف 
بر این است 
هر داستانی 
که می نویسم 
نگاهی به آیات، 
قصه ها و 
مفاهیم بنیادین 
قرآن یا سنِت 
نبوی در گستره 
ادیان داشته 
باشم

گفتگو

در برکت هم 
تصورم بر این 
است که آدم ها 

به پاره ای 
از آموزه ها 

اعتقاد دارند 
و این اعتقاد 

آن ها را به 
انجام یک سری 

از مناسک 
و شعائر وا 

می دارد. اما 
اعتقاد، به 

تنهایی برای 
دین داری کافی 

نیست

هم پذیرفت. جنــاب دیزگاه، برکت تا چه انــدازه ای ملهم از 
تجربه زیستی شماست به عنوان کسی که درس دین خوانده؟ 
شما شیخ یونس برکت هســتید؟ یا شاید هم کسی مانند او را 
مالقات کرده اید؟ فرض آخر هم این که یونس برکت اصال یک 

شخصیت داستانی است ؛ من با این فرض بیشتر موافقم البته.
بنده قریب بــه ده  ســال در ایام رمضــان و محرم بــرای تبلیغ دین 
به مناطِق مختلِف ایران ســفر کــرده ام؛ خاطرات زیــادی از رفتار و 
دین ورزی مردم در این ســفرها دارم و خیلی از این ها را مستندنگاری 

کرده ام که شــاید یک زمانی آن ها 
را منتشــر کنم. طبیعتاً بخشی از 
آن تجربیــات و خاطــرات به طور 
غیرمســتقیم به »برکت« سر ریز 
کرده اســت و در پروراندِن روایت 
دستم را گرفته اســت. اما شخص 
شــیخ یونــِس برکــت )دام ظله 
الوارف( هیچ نسبتی با بنده ندارد 
و او شخصیتی است شجاع، مؤمن، 
آگاه به زمانه و کامًا مســتقل که 
گاهی بندة نویســنده را نصیحت 
می کند و به صبر و بردباری دعوت 
می کند اما هنوز بــرای من دعایی 

نکرده اســت با این که چندین بار ازش التماس دعا داشته ام. اما نقطه 
مشترِک ما شــاید همین باشد که هر دو امام موســی صدر را دوست 
داریم و او را الگوِی خودمان در تعامِل با انســان قرار داده ایم. خاصه 
کنم؛ رفتار و کردار امام موســی صدر با مزاِج دینی من و او ســازگارتر 

است.
دیگر این که برخی از شــخصیت های داســتانی به قدری عمق دارند، با 
زندگی درگیر هستند، شعورِ طبقاتی دارند، می دانند در کجا ایستاده اند 
و چگونه باید زندگی کنند که شخصیت هایی که وجود خارجی دارند به 

قوزِک پاِی آن ها نمی رسند و همواره باید به آن ها اقتدا کنند.

با این حســاب می توان گفت که رمان برکت ذیل تفکرات و 
اندیشه های امام موسی صدر شکل گرفته! و چنان که پیداست 
شما سلوک و مرام ایشــان را برای تعامل با مردم و دعوت به 
حق و ایمان صائب می بینید. آیا امروز چیزی از شخصیت امام 

موسی صدر در خلقت یونس برکت می بینید؟
امام موسی صدر یکی از شــخصیت های منحصربه فرد تاریخ تشّیع، بل 
تاریخ اسام در دوراِن معاصر است که گفتماِن خود را ذیِل قرآن و رسالِت 
پیامبراِن الهی تعریف کرده بود و انســان را نه از منظِر فرقه ها و آیین های 
متلّون مذهبی، بل از چشم انداز خداونِد مهربان و حکیم می بیند و تعریف 
می کند. به همین دلیل، او به سرشــت انســان خوش بین است و معتقد 
است می توان انســان را نجات داد و در مســیِر هدایت قرار داد ولو این که 
خیلی خطا و ظلم و عصیان کرده باشــد... دیگر این که امام موسی صدر 
بهترین عبادات را خدمت به انسان و زودِن رنج از چهره انسان بماهو انسان 
می داند؛ این مسئله را در زندگی نورانی خود به وضوح نشان می دهد. از این 

رهگذر امام موســی صدر می تواند برای همه کسانی که به نوعی به انسان 
می پردازندـ  بخصوص رمان نویس هاـ  درِس بصیرت و تذکر داشته باشد.

بنده در رمان »بیروط« قدری بیشــتر به حاالت و احواالت و همچنین 
»کاِر پیامبری« آن مرِد الهی پرداخته ام و بخشــی از شخصیتش را به 
مثابه یک »انســاِن نمادین« کاویده ام. امیدوارم نویسندگان دیگر هم 
قلم خودشان را به سیره و صفاِت ایشان متبرک کنند و ذائقه مخاطِب 
امروز را که با خشونِت داعشی تلخ شده، با شــیرینی های پیامبرگونه 

امام صدر تغییر دهند.
شــیخ یونس برکت را می توان یکی 
از کوچک ترین شاگردان مکتب او 
شــمرد که در کاِس اول نشســته 
اســت، بــا خوانــدِن کتاب های او 
با اندیشه و ســیره  او ذره ذره آشنا 
می شود و اماْم موسایی دیدِن خدا و 
انسان را هجی می کند و به تبلیغش 
می پــردازد. برکت تــاش می کند 
برخی از رفتارهــا و کردارهای او را 
تقلید کند و در عمل نشــان بدهد، 
اما هنوز خیلــی فاصله دارد. خیلی 
باید کار کند، زحمت بکشد تا بتواند 
اماْم موسایی عمل کند. من برخی 
اوقات فکر می کنم شاید کسی نتواند مثل او باشد، چرا که امام موسی 
صدر بودن یک موهبت اســت که خداوند به هر کس نمی دهد و شاید 

به هیچ کس هم ندهد.
و ســؤال پایانی این که آیا اصاًل برکت را رمان می دانید؟ اگر 
جواب مثبت اســت، بگویید چگونه می شود جهان رمان را 
که بر رنگارنگي صدا و چهره ها اســتوار است با نگاه سفید و 

سیاه مألوف در جهان دین مدارانه جمع کرد؟
اتفاقاً رمان یکی از معدود ژانرهاِی هنری است که قابلیِت فراوانی دارد؛ 
زیســت و زندگی انســان را در حوزه های مختلف متجلی مي کند. در 
این حوزه هم اگر رمان نویس به انســان نگاِه درســتی داشته باشد؛ به 
این معنا که قائل به اصالت و قداســت انسان باشد، در نتیجه رنگارنگی 
و صداهاِی او را، ولو این که مخالِف عقیده و اندیشــه خودش باشــد به 
رسمّیت می شناسد و نشــان می دهد. مثًا در جهاِن رمان همان اندازه 
که انساِن مؤمن حق دارد حرف بزند و اظهار نظر کند، باید انساِن کافر 
یا عاصی هم حق داشــته باشــد. با تکیه بر این نگاه که کامًا انســانی 
اســت، رمان نویس می تواند رنگارنگی و چند صدایی را متجلی سازد و 
به هدف خود نزدیک شود. اما اگر نویســنده نگاِه کامی، فرقه گرایانه 
و ایدئوژیک داشــته باشــد، به چنین چیزی تن نمی دهــد و معموالً 

نویسنده و اثرش در این بازی شکست می خورد. 
بــرای نمونه رمان نویســانی چون داستایفســکی، گراهــام گرین، 
ایزاک باشــویس ســینگر، ارســکین کالدول و... با نگاه درست به 
انســان و دین داســتان روایت کرده اند و موفق شــده اند و هزاران 
نویســنده وطنی و غیره به این نکته توجه نکردند و نتوانســتند اثر 

.قابل قبولی خلق کنند

امام موســی صدر یکی از شــخصیت های منحصربه فرد تاریخ تشــّیع، بل 
تاریخ اسام در دوراِن معاصر اســت که گفتماِن خود را ذیِل قرآن و رسالِت 

پیامبراِن الهی تعریف کرده بود
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»میانرود« 
ابراهیم اکبري 

دیزگاه، با »بیل« 
غالم حسین 

ساعدي در جایي 
متفاوت مي شود 

که نویسنده دیگر 
به صرف نشان 
دادن واماندگي 

و درماندگي 
بسنده نمي کند؛ 

بلكه تالش او 
براي رستگاري 

و پیش رفتن و 
»مراعات انسان« 

و تذکرات 
پي درپي بر 

تحمل و مدارا، 
خواننده را به 

آینده اي روشن 
امیدوار مي کند

نظر

در همین ابتدا بگویم که »برکت« یک شگفتي 
اســت در جهان رمان ایراني. رماني اســت که 
هم در موضوع و هــم در شــکل روایت کاما 
خاص اســت و کاري اســت که علنا خودش را 
ذیل قــرآن تعریف مي کند. تا کنــون کم تر اثر 
داســتاني ایراني دیده ایم که این قــدر متاثر از 
قرآن باشد در بیان و در محتوا. »یونس برکت« 
به طرز غریبي بازنمایي بســیاري از چهره هاي 
قرآني است در قامت شــخصیت یک رمان. اگر 
رفتار و گفتــار او را در طول رمــان رصد کنیم، 
هر یک رنگ و بوي نبــي اي را دارد و یا ولي اي. 
این شخصیت نام را از »یونس« پیامبر مي گیرد 
و مرام و مسلک را از موســي و لوط تا ابراهیم و 
نوح و پیامبر اســام. در اولین صحنه سیبي به 
سمتش پرتاب مي شــود تا یادآور پرتاب سنگ 
به سمت پیامبر اسام باشــد، و بعدها یونس وار 
خشم مي گیرد بر مردم روستا، و بعد با حیوانات 
سخن مي گوید و بعد در برابر همسر ناهمراهش 
مقاومت مي کند و بعدتر کار مي رســد به »گاو 
زرد« و بهانه تراشي هاي معتقدان به خدا در برابر 
گردن نهادن به لوازمات ایمان شان. »برکت« در 
ناکجاآبادي »میانرود«نام اتفاق مي افتد؛ فضایي 
غریب و بغایــت بدوي از منظر اخــاق و رفتار 

اجتماعي. داســتان وجوه تمثیلي پررنگي دارد 
که باعث مي شود از گیر افتادن در قضاوت هاي 
واقعگرایانه بجهد. میانرود جایي اســت شبیه 
»بََیل« غامحسین ساعدي که این بار روحاني اي 
شیعه براي فراز از زندگي کسل کننده و بي معني 
شــهري بدان جا گریخته تا هم خود ارتقاء یابد، 
و هم شــاید که بتواند لگامي بــر جان چموش 
معتقدین بي ایمان بزند. معتدین میانرود ولي به 
سادگي به سمت دام و دانه ي او نمي آیند. شیخ 
باید خودش را ثابت کند. باید صبر نشان بدهد 
و گریزپا نباشد. و گریزان نبودن شیخ هم در ابتدا 
بتمامي نشــأت از ایمانش نمي گیرد؛ در واقع او 
جایي براي فــرار ندارد. همه ي پل هاي پشــت 
ســرش را خراب کرده؛ از خانه ي پدر رانده شده 
و از خانه ي خودش بیزار اســت. بنابراین ناگزیر 
مي ماند و صبر پیشــه مي کند. سکوت مي کند 
و رنج ها و مصائب را تحمل مي کند و گاهي نیز، 
در مواقعي شگفت، اشــک مي ریزد. »میانرود« 
ابراهیم اکبري دیزگاه، با »بیل« غام حســین 
ساعدي در جایي متفاوت مي شود که نویسنده 
دیگر به صرف نشان دادن واماندگي و درماندگي 
بســنده نمي کند؛ بلکه تاش او براي رستگاري 
و پیش رفتــن و »مراعات انســان« و تذکرات 
پي درپي بر تحمل و مدارا، خواننده را به آینده اي 
روشــن امیدوار مي کند. عقب افتادگي هست 

اما راه بسته نیست. بهانه هســت، اما راه غلبه بر 
آن دور از دست رس نیســت. حیرت انگیز است 
صحنه ي پایاني رمان. یک شــگفتي تمام عیار. 
مردمان بعد یک ماه جنگ و جدل و بهانه تراشي 
در برابر انجام تکالیف و وظایف شــرعي به عید 
رسیده اند. شــیخ از هر دري وارد شــده در این 
یک ماه،  آنــان از دري دیگــر، و گاه از روزنه اي 
حتي جسته اند و هر بار با دلیلي به زعم خودشان 
بسیار موجه، ولي آشکارا لنگ و بي  پایه، از زیر بار 
وظیفه فرار کرده اند. در پایان اما یونس چشم باز 
کرده است و روشنایي صبح عید را دیده است. او 
از پنجره مي بیند که مردمان میانرود، که دیگر 
بتمامي او را پذیرفته اند، راهي مسجدند. مردم با 
سرعت در سحرگاه روشن عید راهي مسجدند؛ و 
در اتفاقي بي همتا، »گاو زرد« مشهدي نجات نیز 
در پي آنان روان است! یک ابرصحنه ي جاودان 
با معنایي به وســعت تاریخ ادیان. این گاو زرد – 
چنان که بي شک خوانندگان متوني از این دست 
مطلعند - از داستان »موســي« در قرآن کریم 
پاي به میانرود گذاشته است؛ و حضور قاطعش 
در جهان داستاني میانرودي ها – در خواب هاي 
عجیب و غریب شــان،  و نیز نمونه ي زنده اش در 
خانه ي نجات که وقتي بند پــاره مي کند، جان 
همه کس را نشــانه مي گیرد - معرکه اي عظیم 
اســت. و یونس برکت، بي این که بر زبان بیاورد، 
مي دانــد که این حیــوان و این رنگ نشــانه ي 
چیست و از کجا آمده. و چنین است که خاضعانه 
بر آن صبــر مي کند. یونس برکــت، گریخته از 
روزمرگي هاي به ظاهــر روشــنفکرانه، با اتکا 
به آموزه هاي انبیائي که قصد دارد پي روشــان 
باشد، باالخره توانسته این گاو زرد را از پیش رو 
به پشت سر مردم براند، اما هنوز راه بسیار است 
تا دور کردن و رانــدش از اطراف جماعت. »قالُوا 
َّها  َُّه یَُقوُل إِن اْدُع لَنا َربََّک یَُبیِّْن لَنا ما لَْونُها قــاَل إِن
بََقَرٌة َصْفراُء فاقٌِع لَْونُها تَُسرُّ النَّاِظِریَن« )بقره69( 
)آنان به موســی( گفتند: از پــروردگارت برای 
ما بخواه تا بر ما روشن ســازد که رنگش چگونه 
باشد؟ )موســی( گفت: همانا خداوند می گوید: 
آن ماده گاوی باشد زرد یک دست، که رنگ آن 

 !بینندگان را شاد و مسرور سازد

موسایي برانگیخته بر میانرود

علي اصغر عزتي پاک



ادب    و هنر

پیدایش و بالندگی 
ادبیات آییني

شعر شیعه، شاعر عاشورایی
تعزیه از گذشته تا  امروز
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 انسان هر 
موضوعي را که 
مي پسندد و به 
آن عالقه دارد 

را با ادبیات 
به زیباترین 
وجه ممکن 

ارائه مي دهد و 
وقتي موضوعي 

برآمده از 
دین و آیین را 

مي خواهد ارائه 
دهد، ادبیات 
آییني شکل 

مي گیرد

صحبت از مناســک و احکام نیز در واقع به عقایــد و باورهای یک ملت 
برمی گردد و مناســک چیــزی جدا از اعتقادات نیســت. بــه عبارتی 

مناسک، بروِز خارجِی باورهای انسان هاست

منظوم بودن و درباره  اهل بیت بودن را دارا باشند، اما تعبیر ادبیات آییني 
تعبیر جدیدي است.

پارســا: باید توجه کنیم که کلمه آیین در ترکیب ادبیات آییني، قید 
اســت و ادبیات را مقّید مي کند. پس باید با صحبــت آقاي بطحایي که 
ادبیات آیینــي را در مفهوم لغــوي آن اعم از تاریخ ملت و ســنن و دین 
مي دانستند، مخالفت کنم. ترکیب ادبیات آییني به معناي ادبیاتي است 
مرتبط با دین و متأثر از آن. مثاًل ما به ادبیات مارکسیســتي نمي گوییم 
ادبیات آییني، چون مارکسیســم آیین محسوب نمي شود. بله به ادبیات 

برآمده از آیین هاي سرخپوستان آمریکا مي گوییم ادبیات آییني.
ادبیات آییني را با در نظر گرفتن موضوع، در سه دسته قرار مي دهند: اول 
ادبیاتي که موضوع آن امر متعالي و مقدس است، دوم ادبیاتي که موضوع 

آن اخالق است، و سوم ادبیاتي که در آن به ائمه معصومین)ع( مي پردازد.
با توجه به این تعریف، ادبیــات آییني قدمت زیــادي دارد و به پیش از 
اســالم باز مي گردد. هر چند در یکي از موضوعات ســه گانه  ذکرشــده، 
کاماًل اسالمي و شــیعي باشد. انســان هر موضوعي را که مي پسندد و به 
آن عالقه دارد را با ادبیات به زیباترین وجــه ممکن ارائه مي دهد و وقتي 
موضوعي برآمده از دیــن و آیین را مي خواهد ارائه دهــد، ادبیات آییني 

شکل مي گیرد.

زماني: به نظرم ادبیات آییني و شــعر آیینيـ  با توجه به لغت آیین که 
به معناي دیــن هم به کار رفتهـ  تمام شــعرهایي را کــه در حوزه دین 
مطرح مي شود را در بر مي گیرد. بخشي از آن ها اشعاري است که در مدح 
و مرثیه اهل بیت)ع( سروده شده یا اشعاري اســت با موضوع مناجات، 
توحید و غیره. دایره  شعر آییني خیلي گســترده است و به نحوي حتي 

اشعار عرفاني را مي توان در زمره شعر آییني قرار داد.

مهر و ماه: شــاید بتــوان ادبیات آیینــي را منحصر در مناســک 
دینيـ  مذهبــي در نظر گرفت. در این صــورت ادبیاتي که به موضوع 
مناســک دینيـ  مذهبي مي پردازد را ادبیات آییني مي شماریم. این را 
براي آن مي گویم که اگر دایره ادبیات آییني را تا این اندازه وسیع ببینیم 
که شامل اخالق و عرفان باشد، در آن صورت ادبیات غیر آییني مصداق 

روشني در تراث ما نخواهد داشت.
بطحایي: مناســک به عقایــد، احکام و اخــالق دیني بــاز مي گردد و 
نمي شود آن را جداي از مفهوم عام دین دانســت. از طرف دیگر به نظر 
بنده ادبیات ما در طول تاریخ همین ادبیــات آییني بوده و انواع دیگري 
نداشته است. فکر می کنم کاماًل مشــخص باشد که صحبت از مناسک و 
احکام نیز در واقــع به عقاید و باورهای یک ملت برمی گردد و مناســک 
چیزی جدا از اعتقادات نیست. به عبارتی مناسک، بروِز خارجِی باورهای 

انسان هاست.
پارسا: ما یک ادبیات آییني داریم، یــک ادبیات مثاًل حماسي داریم، یک 
ادبیات غنایي داریم و... ولي این ها با هم تباین ندارند. وقتي حماسه اي را با 
جنبه هاي دیني آن موضوع شعر یا داستان قرار مي دهیم، از سویي ادبیات 
حماسي شکل گرفته است و از سوي دیگر ادبیات آییني. همین طور وقتي 
با شــعر غنایي به ســراغ والیت و حب اهل بیــت)ع( و پیامبر اکرم)ص( 

مي رویم، از سویي ادبیات غنایي داریم و از سوي دیگر ادبیات آییني.

مهر و ماه: نویســنده یا شــاعر چرا به ســمت ادبیات آییني سوق پیدا 
مي کند؟ و اساساً عوامل پیدایش و بالندگي ادبیات آییني چیست؟

پارسا: ســه عامل اساســي را مي توان در طول تاریخ شــیعه دید که 
شاعران را به سمت اشعار آییني ســوق مي دهد. اول: تشویق و ترغیب 
ائمه اطهار)ع( به این نوع ادبیات. دوم: حوادثي که برای شــیعه رخ داده 
است، از جمله حادثه عاشورا و واضح است که این گونه حوادث، شاعر را 
براي سرودن شعر آییني تهییج مي کند. سوم: رابطه  عاطفِي موجود در 
مفهوم والیت. والیت با حکومت و امثال آن متفاوت اســت؛ این جا امام، 
پادشاه نیســت که رعیت را به خدمت گرفته باشد. این جا امام، محبوب 
قلوب است و شیعه به او عشــق مي ورزد و طبیعي است که شاعر شیعي 

براي سرودن شعر به این موضوع بپردازد.
اما الزم است توجه داشته باشیم که شــعر آییني از دو ناحیه در مضیقه 
اســت؛ یکي این که به گونه اي تقدس یافته که از حیطه  نقد فرار مي کند 
و کمتر کسي شهامت به نقد کشیدن اشــعار آییني را به خود مي دهد، و 
دوم این که توجه و اســتقبال زیادي که مردم از این نوع شعر دارند باعث 
شده است برخي افراد که از ظرایف و فنون شــاعري بي بهره اند نیز وارد 

گود شده و آثاري سطحي ارائه کنند. 

این ها در مورد شعر آییني اســت، اما ادبیات داستاني آییني کمتر با این 
دو آسیب روبه روست.

بطحایي: فرهنگ شیعي با توجه به پیوندي که با سنت هاي ملي ایرانیان 
پیدا کرده است، مي تواند مهم ترین انگیزة  شاعر و نویسنده براي سرودن 
و نوشتن ادبیات آییني باشــد. موضوعي مثل جنگ تحمیلي که اساس 
آن بیشتر ملي اســت تا مذهبي، پیوند پیدا مي کند با حادثه کربال. شاعر 
و نویســنده  نمي تواند از کنار چنیــن واقعه اي به ســادگي بگذرد. این 
مهم ترین دلیل گرایش به ادبیات آییني از ســوي نویسندگان و شاعران 

است.
زماني: درباره  بالندگي شــعر آییني چند نکته حایز اهمیت اســت؛ 
اول توانمندي ادبي شــاعر است. شــاعر چه اندازه از آرایه هاي ادبي 
اطالع دارد، چه اندازه در بیان مفاهیم توانمند اســت. این توانمندي 
را مي توان تقویــت کرد. حضــور در کالس هاي مختلــف، برگزاري 
انجمن ها و جلســات نقد شعر، مطالعات شــاعر و... همگي مؤثر است. 
دوم توجه به محتواســت. در عرصه شــعر عاشقانه، شــاعر چندان به 
محتوا کاري ندارد، اما در شعر آییني باید تاریخ را خوب بداند، اصول 
عقاید را بداند و با تفســیر قرآن، اخالق و حتي با مباني فقهي آشــنا 
باشد و مجموعه  این معارف را در شــعر خود دخیل کند و شعر خود را 

از این جهت غني ساد. 
پس در واقع ما براي بالندگي شــعر آییني باید شــاعر را تقویت کنیم، 

معارف را در اختیارش قرار دهیم و توان ادبي شاعر را هم باال ببریم. 

مهر و ماه: با این توضیح، آیا به نظر شــما ادبیات انقالب از گونه ادبیات 
آییني محسوب مي شود؟

بطحایي: بله، قطعاً.
پارسا: انقالب اسالمي چون مبتني بر اسالم است، ادبیات مربوط به آن 

نیز از جمله ادبیات آییني به حساب مي آید.
زماني: بله، همان طور که گفتیم ادبیات و شعر آییني عرصه  گسترده اي 

دارد. 

مهر و ماه: از البــه الي همین صحبت ها معلوم مي شــود ادبیات آییني 
بیشــتر با شــعر پیوند خورده اســت، آیا از دل ادبیات آییني نمي توان 

داستان و رمان بیرون کشید؟ 
بطحایي: بعد از انقالب اسالمي، در عرصه ادبیات آییني کارهاي خوبي 
ارائه شده اســت. براي نمونه سید مهدي شــجاعي نه تنها در این عرصه 
نوشته و مي نویسد، بلکه انتشــارات نیستان را نیز تأســیس کرده تا به 

همین امر بپردازد. همین طور آقاي علي مؤذن. 
پارسا: بعد از انقــالب نویسندگان خوبي به این ســمت رفتند و الزم 
نمي دانم نامي از کســي ببرم. نقطه قوتي هــم در این جا وجود دارد 
که در شــعر آییني نیست؛ آن دو آســیب که گفتم در داستان آییني 
نداریم. داســتان و رمان آییني مقدس نشده اســت، چون داستان و 
رمان امري مدرن است و نقدپذیري از لوازم حیاتي آن است. از طرف 
دیگر چون داستان مانند شــعر اقبال عمومي ندارد، کمتر از شعر در 

.معرض خطر سطحي نویسي و عامه پسندي قرار گرفته است

ایام محرم بهانه اي است مناسب براي نشستن و صحبت کردن از 
ادبیاتي که به ادبیات آییني معروف است. از این رو با حجت االسالم 
جواد زماني، شاعر و پژوهشگر دین و فلسفه، دکتر مهدي حمیدي 
پارسا، نویسنده و پژوهشگر فقه و حکمِت هنر و حجت االسالم 
سید احمد بطحایي، نویسنده و پژوهشگر فقه و فلسفه هنر، گپ 

و گفتي درباره  ادبیات آییني زدیم.

مهر و ماه: ادبیات آییني به چه معناست؟ و چه ویژگي هایي دارد؟ 
بطحایي: ادبیــات آییني یک معناي لُغــوي دارد و یک معناي مصطلح 
و مرســوم. اولي از ترکیِب وصفِي ادبیات و آیین به وجــود آمده و از این 
رو مي توان هر ادبیاتي را که بــه تاریِخ یک ملت، ســنت ها و البته دین 
آن ها مي پردازد را ادبیات آییني دانســت؛ به ایــن ترتیب ادبیات آییني 
لزوماً دیني نیســت و قدمتي دیرینه دارد. اما واضح اســت که مقصود از 
ادبیات آییني در این جا، چنین معنایي نیست. ادبیات آییني در معناي 
اصطالحي و مرســوم خود، به ادبیاتي اختصاص دارد کــه اوالً منظوم 
اســت و نه منثور، ثانیاً در مدح یا رثاي اهل بیت است. این تعبیر قدمت 
زیادي ندارد و بعد از انقال ب اســالمي با آن مواجه مي شویم، هر چند در 
طول تاریخ ادبیات فارسي مصادیق زیادي را مي توان یافت که دو مؤلفه 

پيدايش و بالندگی ادبيات آييني
میزگردی با موضوع ادبیات آیینی
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مهدی بوشهریان

مقاله

شعر شيعه
از آن جا که دین 

و گرایش های 
معنوی، اموری 
فطری هستند
 بدیهی است 
تمام انسان ها 

در فطرت خود 
گرایش به دین 
دارند. به  همین 

دلیل، ریشة 
ادبیات آیینی 

در باورهای 
ناخودآگاه 

هنرمندان و 
شاعران نهفته 

است

فاجعة کربال به طور خاص، نخســتین تجلی گاه تولد شعر آیینی 
اســت. در فرهنگ عرب، در روز عاشــورای ســال 61 هجری، 
نوجوانی به نام عمروبن خباده در بحبوحة نبرد، اشــعاری نغز و 

سراسر حماسه را در منقبت امام حسین)ع( می سراید

برخــی شــعرها حکمت اند و برخــی بیان ها 
افسون. پیامبر اکرم)ص(

ادبیــات فارســی یکــی از گنجینه های غنی 
مفاهیم دینیـ  اخالقی است. ادبیات آیینی به 
عنوان بخش عمده ای از این فرهنگ گرانمایه، 
حاوی باالتریــن مفاهیم عرفانــی و معرفتی 
است. شعر آیینی با خلق کالم زیبا و موزون در 
کنار معنا و مفهوم بر دل می نشیند و بیشترین 
تأثیر را بر خواننده می گذارد؛ به همین جهت 
از ادبیات آیینــی می توان به عنــوان یکی از 
عوامل مهم تربیتــی و انتقال دهندة ارزش ها 
بهره گرفت. در این میان، شــعر شیعه با الهام 
از روح انقالبی حضرت علی)ع( و مکتب سرخ 
عاشورا، عزت نفس و بلندهمتی می یابد و روح 
را در آسمان معرفت به پرواز درمی آورد. جاذبة 
شــعر آیینی که از منابع ادبــی و پرمایه الهی 
همچون قــرآن، نهج البالغــه، نهج الفصاحه و 
سخنان نغز اهل بیت)ع( سرچشمه می گیرد، 
فراتر از هر موسیقی دلنوازی بر جان خواننده 
می نشیند و اثرگذار اســت. به جرأت می توان 
گفــت که یکــی از عوامــل مهم پایــداری و 

جاودانگــی فرهنگ غنی اســالم و شــیعه، 
شــعرای متعهــدی بوده اند کــه در هر زمان 
رســالت الهی خویش را با خلق آثــار آیینی 
پرمحتوا و غنی به انجام رســانده اند. بی سبب 
نیست که در حدیثی قدســی، زبان شاعراْن 
کلید گنج هــای عرش نامیده شــده و مرتبة 

شاعران به دنبال انبیا آمده است:
پیش و پسی گشت صف انبیا  

پس شعرا آمده پیش انبیا
شــاعران شــعر حماســة حق، همواره مورد 
حمایت پیامبر)ص( و پیشــوایان بوده اند. از 
جمله امام ســجاد)ع(ـ  پــس از قیام خونین 
عاشوراـ  شاعران را به سرودن شعر برای زنده 
نگه داشتن یاد شهیدان کربال دعوت مي کرد 
و دربارة ُکِمْیت فرمود: »ما پاداشــی آن چنان 
که سزاوار تو باشــد نداریم، اما خداوند بزرگ 
از پاداش تو ناتوان نخواهد بود«. معروف است 
که امام رضا)ع( جهت ســرودن قصیدة بلند 
»تائیه«، جامــة خویش را به  عنــوان صله به 
دعبل خزاعی بخشــید و وی را مورد مرحمت 

خاص خویش قرار داد.
ادبیات آیینی در مفهوم

»ادبیات آیینی« ترکیبــي از دو واژة ادبیات 
و آیین اســت. در ایــن مقوله هــدف، انتقال 

مفاهیم دینی و ارزش های انســانی با استفاده 
از ابزارهای شعر است.

آیین یعنی نمادهای ارزشــی و فرهنگی و به 
طور مشخص منظور دین اســت. شعر آیینی 
شاخصه ها و ویژگی های ممتازی دارد و از نظر 
جذابیت، زیبایی، تأثیرگذاری و نیز ســاخت و 
بافت منســجم در میان انواع دیگر شعر ممتاز 

است.
قلمرو ادبیات آیینی

در یک تقســیم بندی موضوعی، شعر آیینی را 
می توان به چند بخش تقســیم کرد و برای هر 

کدام مجموعه هایی را در نظر گرفت.
1. شعر ماورایی

در این نوع از شعر آیینی، از مقوله هایی سخن 
به میان می آیــد که فطرتی ملکوتــی، بافتی 
قدسی و طبیعتی ماورایی دارند و ذاتاً فراخاکی 
و افالکی انــد. مطالــب مرتبــط بــا توحید، 
پرســتش، نیایش بــه درگاه حضــرت باری، 
عرفان، معرفت الهی و سیر الی اهلل، از مفاهیم 

کلیدی این نوع شعر به  شمار می روند.
2. شعر رهایی

آموزه هــای دینــی در حوزه هــای فضیلت، 
حکمــت، اخــالق، تربیــت، تهذیــب نفس، 
خودســازی و خودپیرایی انســان ها را، که در 

نهایت بــه رهایی آدمی از شــر اهریمن نفس 
می انجامد، بایستی در عرصة رهایی، که جزئی 
از قلمرو و شــعر آیینی است، جستجو کرد. در 
تعالیم اسالمی مقوله های دیگری را نیز سراغ 
داریم که جنبة تعمیمی دارند و به کار بســتن 
آن ها رهایی جامعة انســانی را از دام شیاطین 
بیرونــی، قدرت هــای خودکامه و ســلطه گر 
تضمین می کند. بیــداری، اعتــراض، دفاع، 
مقاومت، جهاد، مبارزه و شــهادت موضوعاتی 

است که در قلمرو شعر رهایی جای می گیرند.
3. شعر والیی

همان گونه که از عنوان این شــعر پیداســت، 
اختصاص به آل اهللـ  علیهم ســالم اهللـ  دارد. 
تمامــی مطالبی کــه دربــارة ذوات مقدس 
معصومینـ  علیهم الســالمـ  و دودمان پاک 
نبوی می توان مطرح کرد، در حوزة موضوعی 
شعر والیی قرار می گیرد. در یک تقسیم بندی 
کلی، شــعر والیــی را می تــوان در دو مقولة 
مناقبــی و ماتمی مورد مطالعه قــرار داد ولی 
از آن جا که زیرمجموعه های شعر والیی غالباً 
این دو حالــت را با خود دارند، بهتر آن اســت 
که این گونه شعر از نظر موضوعی تقسیم بندی 
شده و زیرشاخه های هر کدام از آن ها نمایانده 
شود؛ شــعر نبوی، شــعر علوی، شعر فاطمی، 
شــعر بقیع، شعر عاشورا، شــعر رضوی و شعر 
مهدوی مهم ترین انــواع شــعر والیی اند که 
بخش قابــل توجهی از حجم شــعر آیینی در 

زبان فارسی را به خود اختصاص داده اند. 
پیشینة تاریخی ادبیات آیینی

از آن جا که دین و گرایش های معنوی، اموری 
فطری هستند، بدیهی است تمام انسان ها در 
فطرت خود گرایش به دیــن دارند. به  همین 

دلیــل، ریشــة ادبیــات آیینــی در باورهای 
ناخودآگاه هنرمندان و شاعران نهفته است.

نخستین نمونه های شــعر که ما )به طور کلی 
مردم جهــان( در اختیار داریــم، اوراد، ادعیه 
و مراســم همخوانی اســت که بشــر اولیه در 
برابر »ذات ناشــناخته« یاـ  واضح تر بگویمـ  
»خداونــد« اجرا می کــرده، بی آن که تعریفی 
خاص از آن به دست داده باشد یا احساس نیاز 
به تعریفی کرده باشد. ماندگارترین نمونه های 
مکتوب و موجود از این گونه شــعرها »ریگ و 
دا«، »اوپانیشــادها« و »گاتاها« از اِوستاست 

که در هند و ایران به وجود آمده اند. 
الهام بخش شــاعران آییني ما در طول تاریخ 
شــیعه در ایران، گنجینة پرمایة قرآن کریم، 
نهج البالغه، نهج الفصاحه، صحیفه ســجادیه 
و گفتار نغز پیشــوایان بزرگوار شــیعه بوده و 
همین مخزن گرانبها و غنی، اشــعار شاعران 

پارسی گو را جاودانه ساخته است.
قــرآن کریم با تناســب واژه هــا و آهنگی که 
کلمات را در فضای معنایــی منتقل می کند، 
زیباترین شاخصة ادبی را دارد. نهج البالغه در 
اوج کمال بالغت و فصاحــت، روح آدمی را تا 
ملکوت به پرواز درمی آورد و از دریای بیکران 
معرفت ســیراب می ســازد. به همین ترتیب، 
ســایر منابع غنی اولیاي بزرگوار اسالم منشأ 

پیدایش ادبیات گران سنگ آیینی هستند.
فاجعة کربال به طور خاص، نخستین تجلی گاه 
تولد شعر آیینی اســت. در فرهنگ عرب، در 
روز عاشورای سال 61 هجری، نوجوانی به نام 
عمروبن خباده در بحبوحة نبرد، اشعاری نغز و 
سراسر حماســه را در منقبت امام حسین)ع( 

می سراید. ابیاتی که این گونه آغاز می شود:

امیری حسین)ع( و نعم االمیر
سرور فواد البشیر النذیر

له طلعٌئ مثل شمس الضحی
له غّرٌئ مثل بدر المنیر

مدتی بعد، شــاعری عــرب به  نــام عبیداهلل 
جعفری که شــیفتة اهل بیت)ع( اســت، بر 
مزار امام حســین)ع( زیباترین دل سروده ها 
را به زبان جاری می ســازد. به اعتقاد بسیاری 
از افــراد، این هــا اولین اشــعار دربــارة امام 
حســین)ع( و حماســة کربال هســتند که به 

شکلی جدی سروده شده اند. 
قرن ســوم هجری آغاز پیدایش ادبیات آیینی 

در میان شاعران پارسی گوست.
پژوهشگران تاریخ ادبیات فارسی، از محمدبن 
وصیف سجزی، بســام کورد و محمدبن مخلد 
سگزی به عنوان اولین شــاعران پارسی گو در 
سدة ســوم هجری یاد کرده اند که از معاصران 
و معاشــران یعقوب لیث صفاری بوده و به دو 
زبان فارسی و عربی شعر می سروده و گاهی به 
اقتضاي سخن یا با صراحت و یا با کنایه و تلمیح 

از حضرات معصومین)ع( یاد می کرده اند. 
نخســتین شــاعران  از  کســایی  مــروزی 
پارسی گوی ادبیات آیینی است که برای عرض 
ارادت به ساحت مقدس معصومین اشعاری در 
مدح اهل بیت)ع( سروده است. پس از کسایی، 
شاعران و نویســندگان دیگری نیز این رویه را 
ادامه می دهند که از آن جمله می توان به سیف 
فرغانی از شاعران قرن ششــم اشاره کرد. این 
شــاعر آزادی خواه، در کنار ســرودن اشعاری 
انتقادی و اجتماعــی و نقد تنــد و بی پروای 
حاکمان زمان، زبان به ستایش امام حسین)ع( 

شاعر عاشورايی
شعر آیینی و تاثیر آن بر
 پایداری و جاودانگی فرهنگ 
غنی اسالم و شیعه
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مقاله

و شــهیدان کربال می گشــاید و شــهادت آن 
عزیزان را نشانة ظلم ظالمان و از همه مهم تر، 
به پایان رسیدن ستمگری ستمگران می داند. 
پس زبان شــعری اش را بــه واقعة عاشــورا 
می چرخانــد و همگان را به عــزاداری دعوت 

می کند:
ای قوم در این عزا بگریید

بر کشتة کربال بگریید
در ماتم او َخُمش مباشید

یا نوحه کنید یا بگریید
اشک از پی چیست؟ تا بریزید
چشم از پی چیست؟ تا بگریید

از شــاعران پارســی گوی دیگر که به ادبیات 
آیینی توجه داشــته اند می تــوان از موالنا یاد 
کرد. حضرت موالنا ایثار و از جان گذشــتگی 
عاشــوراییان را نماد اولیا و ُعرفایی می داند که 

به مرز فناء فی اهلل رسیده اند:
کجایید ای شهیدان خدایی

بالجویان دشت کربالیی

و بیــدل، کــه کربــال را آینــة وجــود و 
انعکاس دهنــدة عینی حقیقــت و خداگرایی 

می داند، می گوید:
کیست در این انجمن محرم عشق غیور

ما همه بی غیرتیم آینه در کربالست

در دیوان شــاعرانی همچون ســنایی غزنوی 

و عطار نیشابوری نیز شــاهد ادبیات آیینی با 
موضوع عاشورا هستیم.

طی قرون سوم تا نهم هجری، عواملی مانع آن 
شد که ادبیات آیینی رشــد و بالندگی الزم را 
داشته باشــد. از جمله حاکمیت مذهب سنی 
بر ایران، تسلط خلفای اموی و عباسی و اجبار 
شاعران پارسی گو به ســرودن به زبان عربی. 
اوج رونــق ادبیات آیینی هم زمان با تشــکیل 
دولت شیعه مذهب صفوی در آستانة قرن دهم 
هجری بوده است. حاکمیت شیعیان با تشکیل 
حکومت مقتدر صفوی و حمایــت آنان از این 
مذهب، ســبب به بار نشســتن ادبیات آیینی 
شد. در سایة همین رشــد و بالندگی، محتشم 

کاشانی ماندگارترین اثر آیینی را سرود:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است...

دوران پرآشــوب انقراض صفویه تــا روی کار 
آمدن فتحعلی شــاه قاجار را جــزو فقیرترین 
ادوار ادبیات ایران دانسته اند. در میان شاعران 
آیینی دورة قاجاریه، یغمایی جندقی را باید از 

شاعران ممتاز به حساب آورد.
در وضعیت سیاســي حاکم بــر جامعه دوران 
قبل از پیــروزی انقالب اســالمی، مخصوصاً 
دهة 1340 و 1350، روشنفکران سرخورده و 
گریزان از دین، در سنگر شعر نو برای اعتراض 
به وضع موجود و اعالم پیشــگامی در مبارزه، 

باورهای دینی مردم را نشــانه رفته بودند. این 
شاعران در قالب شــعر نیمایی سعی در پیاده 
کردن عقایــد و افکار خویش داشــتند. اما در 
همان سال ها در جامعة ادبی ایران استثناهایی 
همچون طاهره صفارزاده، موسوی گرمارودی، 
و م. مؤید وجود داشتند. این شاعران مسلمان 
و دین باور همپای مصلحانی همچون اســتاد 
مطهری، دکتر شــریعتی و جــالل آل احمد، 
داعیة همزبانی با نسل جوان جامعه را داشتند 
و درصدد نوزایی اســالمی بودند تا نسل جوان 
آن روز را بار دیگر با اسالم و قرآن آشتی دهند. 
از جمله سروده های این شاعران، »خط خون« 
استاد موســوی گرمارودی اســت که نه تنها 
مورد توجــه خواص، بلکه مقبــول طبع مردم 
مشکل پسند کوچه و بازار نیز قرار گرفته است. 
سید علی موسوی گرمارودی در خفقان رژیم 

پهلوی، پیام عاشورا را این گونه می رساند:
... شمشیری که بر گلوی تو فرود آمد

هر چیز و همه چیز را در کائنات
به دو پاره کرد

هر چیز در سوی تو حسینی شد
و دیگر سو یزیدی

اینک هر چیز
یا سرخ است

یا حسینی نیست

با وقوع انقالب اســالمی ایــران، فصلی نو در 
عرصة ادبیــات آیینــی پدیدار شــد. انقالب 
اســالمی در تمام ابعاد خود انقالبــی آیینی 
بود و ریشــه در باورهــای اعتقــادی و دیني 
مردم داشــت و همیــن امر ســبب تحول در 
ادبیات فارســی گردید. از آن پس شــاعران و 
نویســندگان به تأمل و تفکر بیشتر در مفاهیم 
دینی و معرفتی پرداختند. فضا و بستر مناسب 
و نوع تفکر حاکــم بر مــردم در دوران پس از 
انقالب و آغاز جنگ تحمیلی ســبب پیشرفت 

سریع ادبیات آیینی شد.

ادبیات آیینی و حفظ ارزش ها
از میان صحابــة بزرگوار پیامبــر اکرم)ص(، 
شــخصیت هایی همچون ِحســان بن ثابت، 
عبداهلل بن رواحه و عالء بن الحضرمی الکنانی 
با سرودن شعر سبب اشاعة اســالم شده و به 
پیامبر اکرم)ص( کمک هــای زیادی کرده اند. 
این فرمودة پیامبر اکرم)ص( در قبال شــعری 

که عالء بن الحضرمی ســروده بیانگر جایگاه 
رفیع شــعر در توســعة ارزش های اسالمی و 
معنوی اســت: »خداوند به ]عوض[ هر بیتی 
که ســروده ای، خانه ای در بهشت به تو عنایت 
فرماید.« بزرگوارانی همچــون فَرزَدق، ِدعِبل 
ُخزاعی، ُکِمْیت اســدی و ســید اســماعیل 
حمیری در محضر امامان شعر خوانده و مورد 

تشویق آنان قرار گرفته اند. 
از آن جا که شــعر و ادبیات آیینی برخاسته از 
فطرت و وجدان شاعر و فطرت حساس و سالم 
جامعه است، او باید مرّوج اندیشه های صحیح 
و برآمده از فطرت الهی انســان ها باشد. شاعر 
آیینی غیرتمندانه و بانشــاط بــه هر آنچه در 
جامعه رخ می دهد می نگــرد و تالش می کند 
زیبایی ها را زیباتر از آنچه هســت به آرایه های 
کالم زینت بخشــد و حالوت آن هــا را در کام 
خواننــدگان بریزد. بی تفاوتی در آیین شــاعر 
آیینی جایی ندارد. او خود را همچون پیامبری 
می داند که در ســایة افاضات الهــی به درک 
حقایق نایل شــده اســت و رســالت ساختن 
انســان های همنوع خود و جامعه را بر عهده 

دارد.
شاعر آیینی در اندیشــة گذر لحظه هاست و با 
شعر خود، گریســتن بر لحظه های غفلت را به 

خواننده یادآور می شود:
این سیل لحظه ها که ز جا می برد مرا

از هرچه هست و نیست جدا می برد مرا
رودی که از ازل به ابد می کشد زمان

دانی که از کجا به کجا می برد مرا
)نصراله مردانی(

آری، شــعر آیینی رســالت تربیــت و تزکیه 
انسان ها را بر عهده دارد. یکی از رموز ساختن 
افراد و پرورش ملکات انســانی، ارائه الگوهای 
اخالقی اســت. رقــص جادویــی واژگان در 
این شــعر زیبا همه را محو غیــرت، وفاداری، 
صالبت و اســتواری حضرت ابالفضل)ع( کرده 
و با فرهنگ بزرگ عاشورا پیوندی ناگسستنی 

ایجاد می کند:
تو آن راز رشیدی

که روزی فرات
بر لبت آورد

و ساعتی بعد
در باران متواتر فوالد

بریده بریده

افشا شدی
و باد

تو را با مشام خیمه گاه
در میان نهاد

و انتظار
در بهت کودکانه حرم

طوالنی شد...
تو آن راز رشیدی

که روزی فرات بر لبت آورد
و کنار درک تو

کوه از کمر شکست
)سید حسن حسینی(

در میان آثــار برخاســته از ادبیــات آیینی، 
ادبیات عاشــورایی پرمایه ترین مفاهیم دینی، 
اخالقی و معرفتــی را دارد؛ زیرا برخاســته از 
مکتب عاشوراســت. شــاعر آیینی با شناخت 
صحیح تاریخ اســالم و درک دقیق حوادث و 
رخدادهای آن روزگار، به موشــکافی در وقایع 
می پردازد و ارزش های معنوی و اســالمی را 
منتقل می کند. در واقع، شــاعر عاشــورایی با 
زبانش پلی به ســرزمین عاطفة خوانندة شعر 
خویش می زند؛ آن گونه که با خواندن یک بند 
یا حتی یک بیت و مصرع، التهابی نوشکفته در 
درون جاری می شود. برای نمونه، این سرودة 
زیبا کندوکاوی ادیبانه در علت واقعة جانسوز 
کربالست که ذهن را به چالش می کشاند و از 
وادی عاطفة صرف به دیار منطق و اســتدالل 

رهنمون می سازد:
راستی آیا

کودکان کربال تکلیفشان تنها
دائماً تکرار مشق آب! آب!

مشق »بابا آب« بود؟
)قیصر امین پور(

پاســخی علمی با آرایش ادبی و زیبــا به این 
چالش و دغدغه پایان می دهد:

ابتدای کربال مدینه نیست
ابتدای کربال غدیر بود

ابرهای خون فشان نینوا
اشک های حضرت امیر بود...

)علیرضا قزوه(

به هــر تقدیــر، انتقــال مفاهیــم معنوی و 
ارزش های اصیل اســالمی ـ انقالبی در عصر 

کنونی، به مدد عوامل فرهنگی میســر اســت 
که بارزترین آن شعر آیینی است. شعر آیینی 
برخاســته از ضمیر شــاعران متعهد و مؤمنی 
اســت که در مکتــب عاشــورا درس آزادی و 
مردانگــی را آموخته و طی ســال های انقالب 
و جنگ تحمیلی در کورة حوادث بی شــمار، 
پختگی و اصالت خــود را بازیافته و رســالت 
تاریخی خویش را به منصة ظهور رســانده اند. 
امروز به مدد شــیوه ها و فنون ادبی و هنری، و 
در سایة وجود دولت اسالمی می توان بیش از 
آنچه گذشت در این عرصه جوالن داد و با خلق 
آثار بدیع در زمینة شــعر آیینی در شاخه های 
متعدد آن، ارزش های اصیل اسالمی و انقالبی 

را به نسل حاضر منتقل کرد.
به امید ظهور آن موعــود بی بدیل که می آید و 

دفتر شعر آیینی ما را تکامل می بخشد:
می آیی

و جهان زیر پای تو
سبز می شود

سراسیمه گشوده می شود
چشم های کابوس زده

به شوق پابوَست
در انتهای هستی

که ابتدای دوبارة توست
)کامران شرفشاهی(

در میان آثار 
برخاسته از 

ادبیات آیینی، 
ادبیات عاشورایی 

پرمایه ترین 
مفاهیم دینی، 

اخالقی و معرفتی 
را دارد؛ زیرا 

برخاسته از مکتب 
عاشوراست

طی قرون سوم 
تا نهم هجری، 
عواملی مانع 
آن شد که 
ادبیات آیینی 
رشد و بالندگی 
الزم را داشته 
باشد. از جمله 
تسلط خلفای 
اموی و عباسی 
و اجبار شاعران 
پارسی گو به 
سرودن به زبان 
عربی

شاعر عاشــورایی با زبانش پلی به سرزمین عاطفة خوانندة 
شــعر خویش می زند؛ آن گونــه که با خواندن یــک بند یا 
حتی یک بیت و مصرع، التهابی نوشــکفته در درون جاری 

می شود
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اين ُحزن مکرر

معرفی

بپوشــند. زنان بــر ســر و روی خــود بزنند و 
مردان جامــه چاک دهند و در شــهر بگردند و 

نوحه خوانی کنند. 
ایــن مراســم در ایــران از دوره صفویــهـ  با 
رسمی شــدن مذهب شیعهـ  شــکل منظم و 
ســازمان یافته ای پیدا می کند و بــه تدریج با 
پدیده ها و ســایر عناصر فرهنگی، سیاســی، 
اجتماعی و هنری )ماننــد نقالی، روضه خوانی 
و واقعه گویــی( در می آمیــزد و در اواخر عهد 

صفویان به شکل کنونی خود در می آید. 

روند تکمیل و تکامل شبیه خوانی
در ابتــدا دســته هایی بودند که بــه کندی از 
مقابل تماشاگران می گذشــتند و با سینه زدن، 
زنجیر زدن، کوبیدن ســنج و نظایر آن و حمل 
نشــانه ها و علم هایی کــه تا حدودی شــبیه 
جنگ افزار بودنــد، ماجرای کربــال را به مردم 
یادآوری می کردند؛ که این یادآوری به شــکل 

نوحه سرایی و هم آوازی بود.
در مرحلــه دوم آوازهای دســته جمعی کمتر 
و نشــانه ها بیشتر شــد که معمول بود یکی دو 
واقعه خوان، ماجرای کربال را نقل می کردند. در 
این مرحله هم طبل، سنج و نوحه این گروه ها را 

همراهی می کردند.
در مرحله ســوم به جای نقاالن، شــبیه چند 
تن از شــهدا را به مردم نشــان می دادند که با 
شبیه سازی و پوشــیدن لباس های نزدیک به 
واقعیت، مصائبی که بر آن ها گذشته بود را شرح 

می دادند. 
در مراحل بعد گفت و شنود شبیه ها پدید آمد 
و سرانجام در دوره صفویه، بازیگراْن تعزیه را به 

تحول نهایی و شکل دراماتیک  رساندند.

تقسیم بندی تعزیه
تعزیه را می توان از لحاظ موضوع و یا بر اســاس 
زمان روایت موضــوع، مورد ارزیابــی قرار داد؛ 

زمان واقعه در تعزیه، شــهادت امام حسین)ع( 
اســت؛ حرکت امام از مدینه تا لحظه شــهادت. 
برخی از تعزیه ها به روایت آغــاز خلقت تا زمان 
امــام حســین)ع( می پردازند و برخــی بعد از 
شهادت امام حسین)ع( تا روز رستاخیز را روایت 

مي کنند.
تعزیه را از لحاظ مضمون می تــوان به پنج گونه 
غم انگیز، شــادی بخش، حماســی، عاشقانه و 

اخالقی تقسیم کرد. 

اشخاص شبیه ها
شــبیه خوانان به دو دســته اصلِی اولیاء و اشقیا 
طبقه بندی می شوند. اصوالً نمایش های مشرق 
زمین به دو گونه خیر و شــر مــورد مطالعه قرار 
می گیرند. درگیری و مبارزه خیر و شــر، موضوع 
نمایش اســت و تعزیه از این حیث مســتثنی 
نیســت. اشــقیا به دنبال جاه و مال هســتند و 
گاهی اوقات می دانند که کارشــان اشتباه است؛ 
ایشان با یکدیگر نیز مشکل دارند و به فکر منافع 
شخصی خود هســتند. در عوض اولیا، از مسائل 
دنیوی چشم پوشی می کنند و چشم به حقیقت 
و معنویت مي دوزند؛ اخالقیات را تکریم و از گناه 

دوری می کنند. 

قراردادهای اجرایی در تعزیه
تعزیــه مبتنی بــر کالم و روایت اســت و اولین 
قرارداد را کالم برقــرار می کند. علت خالی بودن 
صحنه های شــرقی در مقابل صحنه های تئاتر 
غرب این اســت که مفهومی فراتــر از مفاهیم 

دیداری به تماشاچی می دهد. 
وجود مکان خاص برای تعزیه، با شعار »همه جا 
کربالست همه وقت عاشوراست« منافات دارد، به 
همین خاطر است که جهان نمایشِی تعزیه، گرد 
و دایره وار اســت و دایره را نمادی از کره زمین و 
هستی می دانند. پس جابه جایی مکان هم دلیل 

دیگر قراردادهاست. 
زمان، نور عمومی است؛ یعنی نور خورشید یا نور 
تکیه است. زمان بر اســاس قرارداد کالمی مورد 

استفاده و تغییرات قرار می گیرد. 

قراردادهای بازی
به خاطر این که بازیگران نقش اولیاء، خود را در 
حد ائمه نمی دانســتند پس مجبــور بودند بین 
نقش و خود فاصله ایجاد کننــد. فاصله گذاری 
بین نقش و بازیگــر در غرب با برتولت برشــت 
مطرح شــد، ولی بازیگران تعزیه پیش از آن به 

نگاهی کوتاه به تعزیه از گذشته تا  امروز 

فاصله گذاری 
بین نقش و 

بازیگر در غرب 
با برتولت برشت 
مطرح شد، ولی 
بازیگران تعزیه 
پیش از آن به 

وسیله برگه کاغذ 
از این قرارداد 
نمایشی سود 

می جستند

وســیله برگه کاغذ از این قرارداد نمایشی سود 
می جستند.

قهرمان های تعزیه وجهة اساطیری و جنبه ازلی 
دارند. 

بهره مندی بازیگران از نشانه ها و کنایه در تعزیه 
مشهود اســت. کنایه در لغت به معنی پوشیده 
سخن گفتن است. از کنایات رفتاری بازیگران 

در تعزیه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
انگشت به دهان گرفتن کنایه از تعجب 

خط و نشان کشیدن کنایه از تهدید کردن 
دســت را روی صورت پوشــاندن و سر را تکان 

دادن کنایه از شرمساری 
در این میان می توان از اشــیا و وسایل صحنه 
اســتفاده کنایی کرد. براي مثال انداختن سپر، 
نشانه تسلیم شدن اشقیا در مقابل اولیاست؛ اگر 

توان مقابله نداشته باشند سپر می اندازند. 

نشانه ها
در تعزیه، لباس نباید زمــان و مکان خاصی را 
القا کند. رنگ لباس ها نماد خیر و شــر را نشان 
می دهد. سبز نماد اولیاء، سرخ نماد اشقیا و زرد 

نماد کسانی که توبه کرده اند مثل ُحر. 
می توان علت قرمز پوشــیدن اشــقیا را در آیه 
19 سوره حج و سبز پوشیدن اولیا را در آیه 31 

سوره کهف جستجو کرد. 
برخــی محققــان قائل اند شــباهت هایی بین 
اسطوره سیاوش و امام حسین)ع( وجود دارد که 

از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
پیش بینــی قبــل از تولد کــه هــر دو روزگار 
پرآشــوبی دارند، پاکی و معصومیــت، هر دو 
همسرانشــان از سرزمین دشــمن است، نحوه 
کشته شدن هر دو شبیه به هم است، سر هر دو 

بریده می شود. 
با این حال تفاوت هایی نیز بین امام حســین و 
اسطوره ســیاوش وجود دارد؛ مثل اتهام ناپاکی 
توسط ســودابه به ســیاوش، ولی کسی به امام 

حسین)ع( این اتهام را نزده است. 
تعزیه از قرن های گذشــته در بیــن مردم جای 
خود را پیدا کرده و این هنر تا به امروز طرفداران 
زیادي دارد. تفکر و تعمــق در پیدایش و ایجاد 
قراردادها و نشانه ها، از تعزیه نمایشی معنوی و 
آیینی می سازد؛ نمایشی مخصوص ایران زمین 
با ویژگی های مذهبی کــه مورد توجه متفکران 

 .غربی قرار گرفته است

منابع:
1. دفتر تعزیه 1 تا 13 - انتشارات نمایش 

2. نمایش در ایران- بهرام بیضایی 

تعزیه در لغت بــه معنی ســوگواری و برپایی 
مراسم عزاداری در یاد بود گذشتگان است. اما 
در اصطالح، نوعی نمایش آیینی و مذهبی است 
بر اســاس واقعه کربال، شــهادت امامان، وقایع 
دیگر مذهبی و قصه ها و داســتان های تاریخی 

اساطیری و عامیانه. 
با تکامل و تحول تدریجــی تعزیه، بخش های 
شــاد، مضحک و طنزآمیز به آن ها افزوده شده 
اســت. بنابراین وجه عزاداری و غم انگیز بودن 
الزمه تعزیه نیســت. به همیــن جهت به جای 

عنوان تعزیه از شبیه خوانی استفاده می شود. 

پیدایش تعزیه
در دهه اول محرم ســال 352 هجری قمری، 
معزالدوله دیلمی دستوری می دهد تا دکان ها 
و بازارهــا را تعطیل کنند ومردم جامه ســیاه 

محمد خداوردی

تعزیه مبتنی بر کالم و روایت است و اولین قرارداد را کالم برقرار می کند. علت 
خالی بودن صحنه های شــرقی در مقابل صحنه های تئاتر غرب این است که 

مفهومی فراتر از مفاهیم دیداری به تماشاچی می دهد
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فیلم

حماســه عاشــورا از موقعیت هــاي دیني اي اســت کــه در بطن خود 
قابلیت هاي فراواني براي خلــق مایه هاي ادبي و هنري دارد. بســیاري 
از صاحب نظران، روندي را که در حرکت امام حســین)ع( متبلور شــد، 
تا حد زیادي منطبق با اصول حاکم بر ســاختمان تــراژدي مي انگارند. 
مواردي مانند بي وفایــي اهالي کوفه، تنهایي مســلم بــن عقیل، ایثار 
حضرت عباس)ع(، نوع شهادت امام حسین)ع( و اصحاب ایشان، اسارت 
اهل بیتشــان و... همگي از جلوه هایي هســتند که پتانسیل باالیي براي 
دراماتیزه شدن در وادي هنرهاي داستان پردازانه از جمله سینما دارند. 
اما واقعیت آن است که در سینماي ما تالش اندکي به عمل آمده است تا 

این گنجینه بزرگ تاریخي به حوزه سینما راه پیدا کند.
البته فیلم هایي که در آن هــا ارجاعاتي به ماجراي کربــال به عمل آمده 
متعددند، اما از فیلمي که مستقیماً به تبیین این واقعه تراژیک پرداخته 
باشــد خبری نیســت، مگر فیلمي که شهرام اســدي در دومین تجربه 
سینمایي اش در ســال 1373، بر مبناي فیلمنامه اي مشــهور از بهرام 

بیضایي کارگرداني کرد؛ روز واقعه.
روز واقعه را بیضایي سال ها پیش نوشت و فیلمنامه اي بود که چه قبل از 
کارگرداني اسدي و چه در سال هاي بعد از آن همواره از جمله متن هاي 
به یاد ماندني و شــاخص در عرصه فیلمنامه نویســي به شمار مي رفت و 
مي رود. البته قبل از فیلمنامه بیضایي، داســتان عاشقي نصراني که دل 
به دختري مسلمان مي بندد و سرنوشــتش به جستجو به دنبال حضرت 
سیدالشــهدا)ع( گره مي خــورد در برخي متون دیگر هــم آمده بود که 
شاخص ترینشــان »داستان عشق مقدس« نوشــته حسینقلي مستعان 
اســت. منتها در داســتان عشــق مقدس ماجرا این جور پایان مي یابد 
که جوان نصرانــي بعد از درک ماجراي عاشــورا دوبــاره نزد محبوبش 
برمي گردد و با برادران او درگیر مي شــود و در نهایت همراه با خود دختر 
کشته مي شود. عشق مقدس رماني عاشــقانه بود که با برخي ارائه هاي 
مذهبي و تاریخي هم همراه شــده بود. اما رویکرد بیضایي در فیلمنامه 
روز واقعه ســمت و ســویي متفاوت داشــت و بیش از آن که جلوه هاي 
عاشقانه اش در مفاهیم مادي ماجرا به نظر مخاطب رخ بنمایاند، مفاهیم 

انساني و جستجوگرانه اش براي کشف حقیقت، اســباب لذت و تأمل را 
فراهم مي کند. اما متأســفانه این امــکان براي بیضایي فراهم نشــد تا 
خودش کارگرداني متني را که خلق کرده بود به عهــده بگیرد و پس از 
گزینه هایي که سال ها بر ســر اجراي این متن درخشان نامشان مطرح 
مي شد، سرانجام قرعه به نام فیلمساز جواني افتاد که عموم مخاطبان از 
او تنها یک فیلم دیده بودند؛ »اوینار«، که آن هم درباره آســیب دیدگان 

فاجعه شیمیایي حلبچه بود.
داســتان روز واقعه از این قرار اســت کــه عبداهلل، جــوان نصراني تازه 
مســلمان )البته در فیلمنامه بیضایي نام او شبلي اســت( پس از 37 بار 
خواســتگاري از راحله دختر زید از بزرگان عــرب، در حالي که برادران 
راحله از این وصلت ناراضي اند، موفق مي شود جواب مثبت بگیرد. در روز 
جشــن ازدواج پیکي از جانب کوفه مي آید و از احواالت امام حسین)ع( 
در آســتانه رســیدن به کربال خبر مي آورد. عبداهلل که توجهش به این 
موضوع جلب شده اســت، قبل از جاري شــدن خطبه عقد ندایي غیبي 
مي شنود که »کیســت که مرا یاري کند؟!« او با شنیدن این الهام از خود 
بي خود مي شود و مجلس جشن را ترک مي کند و راهي مقصدي مي شود 
که منبع آن الهام اســت. برادران راحله قصد کشــتنش را مي کنند، اما 
راحله وقتي انگیزه او را درمي یابــد، برادران را منع مي کند و خود عبداهلل 
را تشــویق مي کند تا برود و حقیقــت را دریابد. عبداهلل در مســیرش از 
منزل هاي مختلفي عبور مي کند؛ ویرانه هاي یــک بتکده، کارواني دزد 
زده، قبایلي از اعراب که بر ســر حقانیت یا عدم حقانیت امام حسین)ع( 
با هم درگیر شــده اند و واحه اي کوچک که آخرین رمق هاي عبداهلل در 
آن جا همراه با مردمان اندکي جلوه مي یابد. سرانجام مرد نصراني به کربال 
مي رسد، اما زماني که لشــکر یزید آخرین جنایت خود؛ یعني به شهادت 
رساندن امام حســین)ع( را هم به انجام رسانده اســت و سر مبارک او را 
بر نیزه کرده اند. عبــداهلل از حال مي رود و تنها صــداي بانویي محترم از 
بازماندگان )ظاهرا حضرت زینب)س(( را مي شــنود کــه به او مي گوید: 
»برگرد اي جوانمرد و خبر ما را ببر.« عبداهلل بــه دیار خود برمي گردد و 
پس از آن که مردم به گردش حلقه مي زنند مي گوید: »من حقیقت را در 
زنجیر دیدم. من حقیقت را پاره پاره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر ســر 

 »...نیزه دیدم

مهرزاد دانش

درباره فیلم روز واقعه 
ساخته شهرام اسدي

مکاشفه اي براي 
يافتن حقيقت



هالل

گزارش گردهمایی  مسئوالن
 دفاتر نمایندگی ولی فقیه

ابالغ نظامنامه حوزه نمايندگي
 ولي فقیه در جمعیت  هالل احمر

 طوفان در مازندران
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گزارش

اتاق هــای فکر بــه منظــور بررســی و ارائه 
راهکارهای قابل اجرا در دستور کار قرار گیرد.

افزایــش روحیــه مســئولیت پذیری در بین 
جوانان مســئله دیگری بود که حجت االسالم 
و المسلمین معزی آن را یکی از وظایف حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر دانســت و 
تصریح کرد: باید در راســتای تربیت جوانان 
بیــش از پیش قــدم برداریم چــرا که همین 
جوانان با حضورشــان وظایف خطیر کمک به 

انسان ها در هالل احمر را به عهده می گیرند.
وی همچنین افزود: افزایــش اعتماد عمومی 
به دفاتر نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر 
سراسر کشور نیز یکی دیگر از اهداف این حوزه 
است که می تواند موجبات وقفیات مردمی به 

این مجموعه انسان دوستانه را فراهم کند.

همبستگی و اتحاد در سیستم های اداری، 
رشد و تعالی مجموعه را به دنبال دارد

نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر در 
بخش دیگری از ســخنان خود در گردهمایی 
سالیانه استان ها، با اذعان به اینکه همبستگی 
و اتحاد در سیســتم های اداری، رشد و تعالی 
مجموعــه را به دنبــال دارد، گفــت: ارتباط 
صمیمی و پایدار حــوزه نمایندگی ولی فقیه با 
حوزه ریاســت هالل احمر، نقطه عطفی برای 
رسیدن به اهداف بزرگ این نهاد مردمی است.

حجت االســالم والمســلمین معّزی بــا ابراز 
خرســندی از حضور رییــس جمعیت هالل 
احمر در جمع مســئوالن دفاتــر نمایندگی 
ولی فقیــه در اســتان ها، به نقــش بی بدیل 
روحانیون در اشــاعه فرهنگ ناب اسالمی در 
جامعه اشاره و اظهار کرد: ارتباط های قلبی و 
معنوی عالمان با آحاد مردم می تواند ظرفیت 
بسیار مناسبی برای معرفی، شناخت و نهادینه 
شــدن اهداف انسان دوســتانه هالل احمر در 

جامعه باشد.
وی با اشاره به ارتباط مؤثر و کارآمد مسئوالن 
حوزه با بدنه جامعه دینی و حوزوی، مرجعیت 
و رهبر فرزانه انقالب گفــت: این مهم نکته ای 
مثبت بــرای پیشــبرد اهــداف و برنامه های 
منطبــق با آموزه هــای دینــی در هالل احمر 

.است

حجت االسالم والمسلمین معزی:

حجت االسالم و المسلمین معزی با اشاره به 
حضور موثر و ارزشمند جوانان در جبهه های 
جنگ تحمیلی تبیین کــرد: آنچه که جوانان 
این مرز و بوم در جنگ از خود نشان دادند بر 
پایه چهار محور اراده، روحیه جهادی، عالقه 
به وطن و حفظ اســالم بود که البته نباید در 
کنار هدایت های امام راحل، از ســعه صدر و 

پشتیبانی خانواده های آنان نیز غافل شد.
ایشــان بر ترویج فرهنگ گذشــت و ایثار به 
عنوان یــک موضوع مهم که بایــد در اولویت 
مســایل جمعیت هالل احمر قرار گیرد تاکید 
کــرد و گفت: کلیــدواژه تمــام فعالیت های 
انسان دوستانه در هالل احمر همین روحیه از 

خودگذشتگی اعضای داوطلب آن است.
نماینده ولــی فقیــه در هالل احمــر محور 
چهارم سخنان خود را به تبیین وظایف حوزه 
نمایندگی ولی فقیه و بر اســاس آن، وظایف 
دفاتر استانی این حوزه اختصاص داد و گفت: 
ارتقاء فرهنگ دینی در جمعیت هالل احمر، 

اولویت اصلی این حوزه است.
عبدالحســین معزی افزود: برای این موضوع 
بایــد برنامه ریزی، ســازماندهی، و تشــکیل 

 کلیدواژه  فعالیت های هالل احمر
روحیه از خودگذشتگی است

حجت السالم والمسلمین عبدالحسین معزی  
در هشــتمین گردهمایی ســالیانه مسووالن 
دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمــر کــه همزمان بــا هفته دفــاع مقدس 
برگزار شــد به بیان حقایق شــخصیت بزرگ 
امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران پرداخت و گفت: وسعت نگاه امام راحل، 
جامعــه ای را متحول کرد و کمــک کرد که از 
مسیر غلط و اشتباهش به سمت آنچه پایدار و 

خوبی است سوق داده شود.
حرکت هــای خدایی امــام خمینــی)ره(، از 
نگاه های جوانــان این مرز و بــوم نیز مغفول 
نماند و شالوده یک اجتماع خداجو و بر اساس 

فطرت پاک شد.
نماینده رهبــر معظم انقــالب در هالل احمر 
در بخش دیگر ســخنان خود به تقــارن این 
گردهمایی با هفته دفاع مقدس اشــاره کرد و 
گفت: امروز جامعه اســالمی ما در منطقه در 
موضوعات بسیاری مطرح و برگزیده است که 
امنیت، اقتدار، استقالل و یکپارچگی از جمله 
آن هاســت، لیکن نباید فراموش کرد که این 

موهبت ها حاصل جانفشانی های شهداست.

نماینده ولــی فقیه در جمعیت هــالل احمــر، در همایش مدیران 
ستادی و عامل اســتان ها در اســتان اردبیل از ابالغ نظامنامه حوزه 
نمایندگي ولي فقیه در هالل احمر از سوي دفتر رهبر معظم انقالب 

اسالمي به این حوزه خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین عبدالحســین معّزی که در همایش 
مدیران ستادی و عامل استان ها در استان اردبیل شرکت کرده بود، 
در ابتدای ســخنان خود ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن 
ماه محرم، این مــاه را فرصتی بــرای تأمل و تدبّر در رفتار سراســر 

درس گونه امام حسین)ع( و یاران وفادارش دانست.
وی ســپس با اشــاره به موضوع نظم در فعالیت های مختلف زندگی 
حقیقی و حقوقی، برنامه ریزی را از ارکان اساســی مدیریت برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: »بقــای هر منصبــی در دولت ها و ســازمان ها 

برنامه ریزی است.«
نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر بــا ذکــر روایتی از 
امیرالمؤمنین حضرت علي)ع( پیرامــون موضوع برنامه ریزی افزود: 
»البته باید درنظر داشــت نظام هایی پایدار و ماندگار خواهند بود که 
برنامه ریزی داشته باشند و در این خصوص نیز توجه و دقت، بهتر از 

وجود امکانات است.«
حجت االسالم والمســلمین معّزی با این مقدمه، به طراحی و تدوین 
ســند راهبردی جمعیت هالل احمر و تنظیم برنامه های پنج ســاله 
و ده ســاله این مجموعه اشــاره کرد و گفت: »کار بسیار ارزشمندی 
که در زمان ریاســت فعلی جمعیت هالل احمر انجام گرفت، همین 
برنامه ریزی و تدوین سند راهبردی جمعیت است که همه باید برای 

رسیدن به اهداف مندرج در آن تالش کنند.«
وی ادامه داد: »شعار این ســند جامع راهبردی، تسکین آالم بشری، 
حفاظت از کرامت انســان ها و ترویج صلح و دوســتی بین ملت هاست 
که بی شک رسیدن به این موضوعات مهم، همت و همدلی می طلبد.«

نماینــده رهبر انقالب در هــالل احمر در بخش بعدی ســخنان خود از 
تدوین نظامنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خبر 
داد و گفت: »ماه ها تالش صاحبان اندیشه و مشاورین امر منجر به تدوین 
نظامنامه ای شد که خط مشــی حرکتی و عملیاتی حوزه نمایندگی ولی 

فقیه در هالل احمر را نشان می دهد و بسیار راهگشاست.«
حجت االسالم والمسلمین معّزی با اذعان به این که این نظامنامه پس از 
ویرایش نهایی به محضر رهبر فرزانه انقالب ارسال گردیده است، گفت: 
»نامه رؤیت معظم له و تأیید نظامنامه، هفته گذشــته به این حوزه ابالغ 

شد.«
هدایت و نظارت بر مجموعه اقدامــات و فعالیت های جمعیت به منظور 
رعایت اصول و اهداف عالیه هالل احمر و انطباق آن با موازین اســالمی 
و انســانی و همچنین آموزش، گســترش و تعمیق تعالیم اســالمی و 
هدایت امــور فرهنگي و نهادینه ســازی و ارتقای فرهنگ ســازمانی بر 
اســاس ارزش های اســالمی در بین مدیران، کارکنــان و اعضای هالل 
احمر از مأموریت هــای حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســت 
که حجت االسالم والمســلمین معّزی به آن اشــاره کرد و گفت: »عالوه 
بر ذکر این مأموریت ها در نظامنامه، اهــداف، وظایف نظارتی، فرهنگی 
و آموزشــی و همچنین ارکان حوزه نمایندگی ولی فقیه نیز در این سند 

 ».مشخص شده است

ابالغ نظامنامه حوزه نمايندگي ولي فقیه در 
هالل احمر از سوي دفتر رهبر معظم انقالب

هدایت 
و نظارت 
نظام مند
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هشتمین گردهمایی مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
استان ها، در دومین روز، میزبان دکتر ســید امیرمحسن ضیایی رئیس 

جمعیت هالل احمر بود.
رئیس جمعیت هالل احمر با گرامیداشــت یاد و خاطره آیت اهلل غیوری، 
ضمن ابراز خرســندی از حضور حجت االســالم والمســلمین معزی، 
نماینده ولی فقیــه در هالل احمــر، درک عمیق موضوعــات مذهبی، 
اجتماعی و بین المللــی را مهم ترین ویژگی ایشــان برشــمرد و گفت: 
»حجت االسالم والمســلمین معزی با تجارب بســیار زیاد فعالیت های 
دینی و اجتماعی خــود از قبل انقالب تاکنون، در داخل و خارج کشــور 

شناخت دقیقی نسبت به فضای داخلی و بین المللی 
دارند.«

دکتر ضیایی در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری و 
همراهی در ایجاد روحیه اتحاد و یگانگی موجود بین 
حوزه اجرایی و حــوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل 
احمر، افزود: »عدم ایجاد شــکاف در این ارتباطات 
زیر بنای رشد و شــکوفایی بیش از پیش مجموعه 

خواهد بود.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره بــه این که به 
دنبــال تبدیل جمعیت بــه ســازمانی دانش محور 
و یادگیرنــده هســتیم، گفــت: »بــه عــالوه باید 
حکمت مدار و حکمت محور باشیم؛ چراکه این مهم 
موجب تقویت مسائل فرهنگی و اجتماعی می شود 
و مســئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در این زمینه 

بسیار کمک کننده خواهند بود. «
وی با تأکید بر این که اتحاد فکری و عملیاتی موجب 
می شــود تا هر چه بیشــتر در تحقق اهداف اصلی 
خود موفق باشــیم، عنوان کرد: »به عالوه مسئوالن 
دفاتر نمایندگی ولی فقیه هالل احمر در اســتان ها، 
ظرفیت های بســیاری بــرای برقــراری و افزایش 
ارتباط های بیــن  بخشــی دارند و ایــن ارتباطات 

می تواند در ســطح ملی و اســتانی به هالل احمر در پیشــبرد اهداف و 
برنامه های خود کمک کند.«

رئیس جمعیت هالل احمر در بخش دیگر ســخنان خود به وجود بیش 
از هزار شــعبه هالل احمر در سراسر کشور اشــاره کرد و گفت: »گستره 
بسیار زیاد این ســازمان مردم نهاد در کشــور، فرصت مناسبی است تا با 
پویایی و برنامه ریزی دقیق بتوانیم موضوعات هــالل را مورد توجه قرار 
داده و در جهت تسکین آالم بشــری به عنوان اصلی ترین هدف جمعیت 

حرکت کنیم.«

وی به طراحــی و تدوین برنامه راهبردی 10 ســاله در قالــب دو برنامه 
پنج ســاله محور اشــاره کرد و گفت: »از مهم ترین دغدغه های هدایت و 
راهبری این مجموعه بزرگ، تدوین و دراختیار داشــتن برنامه ای جامع 
و بلندمدت بود که خوشــبختانه این مهم در حال سپری کردن مراحل 
نهایی است که از جمله مهم ترین هدف گذاری آن ایجاد جامعه تاب آور و 

مقاوم در برابر حوادث خواهد بود.«
دکتر ضیایی افزود: »هالل احمر، جمعیتی بسیار بزرگ با بیش از ده هزار 
شعبه در سراسر کشور، ده هزار پرســنل و چند صدهزار داوطلب و جوان 
همکار اســت که این نهاد را به ســازمانی پویا و زنده تبدیل کرده است و 
چنین مجموعه بزرگی باید برنامه مهم و استراتژیکی 

برای خود داشته باشد.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره به تدوین برنامه 
ده ســاله جمعیت هالل احمر با تکیه بر کارشناسان 
و متخصصان برنامه ریز درونــی، عنوان کرد: »بر این 
اســاس با تکیه بر ســند راهبردی جمعیت، مصوب 
شورای عالی، دو برنامه پنج ساله برای اجرا استخراج 
شده است که نخســتین برنامه پنج ساله، همزمان و 
هماهنگ با ادبیــات برنامه ششــم، اجرایی خواهد 

شد.«
وی با تأکید بــر این که برنامه های ســاالنه جمعیت 
برشــی از برنامه پنج ســاله این جمعیت خواهد بود، 
گفت: »برای تدوین این برنامه ها آماده اســتفاده از 
نظرات مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت 
هالل احمر در استان ها هستیم تا با همفکری بیشتر 
در جهت تحقق اهــداف متعالــی جمعیت حرکت 

کنیم.«
وی همچنین به نامگذاری امســال با عنوان »اقتصاد 
مقاومتی« اشاره و تصریح کرد: »جمعیت هالل احمر 
در این زمینه همه تالش خود را به کار بســته اســت 
تا در بخش های مختلف با تکیــه بر اقتصاد مقاومتی 
عمل کند و در این زمینه با صرفه جویــی و برنامه ریزی اقتصادی امورات 

مربوط به خود را پیش برده ایم.«
دکتــر ضیایی ســپس با جمع بندی ســخنان خــود بــه بهره گیری از 
پتانســیل های موجود با حضور مســئولین دفاتر نمایندگــی ولی فقیه 
در اســتان ها تأکید کرد و گفت: »همکاری مؤثر شــما با بخش اجرایی 
سیستم، به ارتقای ســطح کیفیت خدمات ارائه شــده به جامعه کمک 
خواهد کرد و باید از ظرفیت های بیرونی خود برای رشد و شکوفایی بیش 

».از پیش هالل احمر استفاده کرد

رئیس جمعیت هالل احمر با تأکید بر نقش 
دفاتر نمايندگی ولی فقیه در تقويت مسائل فرهنگی جمعیت:

باید حکمت مدار   و حکمت محور باشیم
گردهمایی ساالنه مسئوالن دفاتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، امسال نیز 
با حضور حجت االســالم والمسلمین معزی، 
نماینــده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر، 
معاونین حوزه و مســئوالن دفاتر نمایندگی 
ولی فقیه هالل احمر ۳1 اســتان کشــور در 

تهران برگزار شد.
شــرکت کنندگان در این گردهمایی دو روزه 
به بحث و تبادل اطالعات در راســتای اهداف 
و وظایــف حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

پرداختند.
بحث و مشــورت به منظور کمک به پیشبرد 
وظایف حوزه نمایندگی ولــی فقیه همچون 
نظارت بر حسن اجرای فعالیت های فرهنگی 
ـ دینی و قوانین، ترویج و اشاعه فرهنگ وقف 
و همچنین نظــارت دقیق بر امــور وقفیات 
موجود در هالل احمر از اهداف برگزاری این 

گردهمایی بود.
جلب مشــارکت های مردمــی در امور 

عام المنفعه هالل احمر
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل 
احمر، فرحناز رافع، رئیس سازمان داوطلبان 
هالل احمر با حضور در جمع مسئولین دفاتر 
نمایندگی ولی فقیه هالل احمر اســتان ها به 
نقش بســیار مهم و حیاتی حــوزه نمایندگی 
ولی فقیه در پیشــبرد اهداف بشردوســتانه 
ســازمان داوطلبان اشــاره کرد و گفت: »هر 
فعالیتــی که از ســوی داوطلبــان در جامعه 
صــورت می گیرد رنــگ و بــوی فرهنگ به 
خود گرفته و مقارن بــا مباحث و تعالیم الهی 

ماست.«
وی افــزود: »زمانــی اهمیــت این مســئله 
روشن تر می شــود که به قیاس اساسی ترین 
پیام جمعیت هــای ملی و صلیب ســرخ در 
دنیا، که همــان خدمت بی منت به بشــریت 
است، با آموزه های دین مبین اسالم بپردازیم 
و از تقــارن و تفاهم آن ها در ایــن بین غفلت 

نکنیم.«

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
با بیــان مثال هــای متعددی از آســیب های 
اجتماعی موجود در جامعه کنونی تأکید کرد: 
»تغییر نوع نگرش، حمایت از ســالمت بشر، 
توانمندسازی و بازتوانی انسان ها از اصلی ترین 
اهداف هالل احمر است که همواره مورد توجه 
اعضای داوطلــب جمعیت هــالل احمر قرار 

گرفته است.«
رافع با طرح این ســؤال که چگونه می توانیم 
بستری مناســب برای دســتیابی و پردازش 
عضو خّیــر و نیکوکار به منظور مشــارکت در 
این فعالیت ها داشته باشیم، ادامه داد: »در این 
بین نقش بی بدیل روحانیون به عنوان مبلغان 

دینی بر کسی پوشیده نیست.«
رافع ادامه داد: »بر همین اســاس، مسئولین 
دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل 
احمــر اســتان ها می توانند بــا تقویت حس 
مســئولیت پذیری در جامعه، سعی در جذب 
و جلــب مشــارکت های مردمــی در امــور 

عام المنفعه هالل احمر داشته باشند.«
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر نیز 
با قدردانی از حضور رئیس ســازمان داوطلبان 
در هشــتمین گردهمایــی مســئولین دفاتر 

نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان ها، 
بــه جایــگاه واالی داوطلــب در ارزش های 
دینی اشــاره کرد و گفت: »این گونه دیدارها و 
نشست ها موجبات آگاهی بیشتر، تعامل های 
سازنده تر و در نتیجه کارآمدی نظام سیستمی 
جمعیــت هــالل احمــر در ارائــه خدمات 

عام المنفعه به جامعه را فراهم می کند.« 
حجت االســالم والمســلمین معزی در بخش 
دوم ســخنان خود بــه موضــوع پراهمیت و 
حساس شفاف ســازی به منظور جلب اعتماد 
مردم به هالل احمر اشاره و تصریح کرد: »بارها 
تأکید کرده ایــم، در هالل احمر، در شــورای 
عالــی و در برنامه های ســخنرانی عمومی نیز 
گفته ایم؛ ما با شفاف ســازی می توانیم  اعتماد 

مردم را جلب کنیم.«
از روحیــه  ابــراز خرســندی  وی ضمــن 
خیرخواهانــه و نیکوکارانه ملت ایــران، این 
روحیه را فرصتی برای رفع گرفتاری های مردم 
دانست و گفت: »ســازمان داوطلبان با در نظر 
گرفتن حس نوع دوستی هموطنان باید جهت 
تسکین آالم بشــری در اجتماع بکوشد و این 
مهم جز با یاری جســتن از توانمندان جامعه 

میسر نخواهد شد.«

گزارش هشتمین گردهمايی مسئوالن دفاتر نمايندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

آگاهی بیشتر و تعامل سازنده تر

گزارش
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نیروهای امدادی با توجه به هشدار بارندگی 
و طوفان در حالت آماده باش هستند، اضافه 
کرد: »توصیه ما بــه افراد این اســت که از 
اقامت و تردد در بســتر و حریم رودخانه ها 
و مســیرهای ســیل گیر پرهیز کنند.« وی 
با اشــاره به این که دامــداران از چرای دام 
در حاشیه رودخانه های اســتان خودداری 
کنند، گفت: »با توجه به مّواج شــدن دریا، 

افراد از شنا کردن در دریا پرهیز کنند.«
قائمشهر،کانون خســارت طوفان در 

مازندران 
نماینده مردم قائمشــهر، سوادکوه، جویبار، 
ســیمرغ و ســوادکوه شــمالی در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: »با توجه به عمق 
خســارت طوفان در شهرســتان قائمشهر، 
دولت برای جبران خسارت ورود پیدا کند.« 
ســیدعلی ادیانی راد اظهار داشت: »طوفان 
با ســرعت بیش از 1۳0 کیلومتر بر ساعت 
قائمشــهر را در نوردید و ســبب خســارت 
بسیاری در بخش منازل، شکستگی درختان 
و ریزش مرکبات شد.« این نماینده با اعالم 
این که گزارش های اعالم شده نشان از عمق 
خســارت در قائمشــهر دارد، اضافــه کرد: 
»ارزیابی اولیه نشــان دهنده بروز خسارت 
فراوان در این شهرســتان اســت.« وی به 
قطعی آب و برق در قائمشهردر ساعات اولیه 

این حادثه قابل قبول و مطلوب بوده است. با 
این وجود، شدت خسارات وارده و همچنین 
غافلگیری بســیاری از مردم و مســئوالن 
بیانگر این واقعیت اســت که جامعه ما هنوز 
برای آمادگی مقابله بــا حوادث نوپدیدـ  که 
تغییرات آب و هوایی شــاخصه آن اســتـ  

فاصله زیادی دارد.
آماده بــاش نیروهــای امــدادی در 

مازندران
علی اصغر احمدی، مدیرکل مدیریت بحران 
مازندران گفــت: »به دلیل طوفــان اخیر و 
بارش شــدید باران، شــاهد خســاراتی در 
مازندران بودیم که بخش عمده خســارات 
در سربندی ســاختمان در شهرستان های 
محمودآباد، آمل، بابل، قائمشــهر، سوادکوه 
شــمالی و بخش های دودانگه و چهاردانگه 
ســاری بوده اســت.« وی بیان کــرد: »در 
شهرســتان های قائمشــهر، بابــل و آمل 
با مشــکل شکســتگی درختــان و قطعی 
برق روبه رو بودیــم که با تــالش نیروهای 
دستگاه های ذیربط، مشکالت موجود مرتفع 
گردید.« وي درباره برآورد خسارات بارش و 
طوفان اخیر در استان، یادآور شد: »خسارت 
طوفان در حوزه های مختلف نظیر مســکن، 
کشاورزی و خدمات عمومی بسیار سنگین 
بوده اســت.« احمدی با اعالم این که تمامی 

 طوفان در مازندران

ســاعت 4 و ۳0 دقیقه بامداد 12 شــهریور 
بــارش باران، رعــد و برق شــدید و طوفان 
تقریباً تمامی شــهرهای مازندران را تحت 
تأثیر قرار داد. اما شــدت طوفــان در برخی 
از شهرســتان های نواحی مرکزی اســتان 
مازنــدران غافلگیرکننده و بســیار ویرانگر 
بود و موجب شــد خســارت شــدیدی به 
مناطق مختلف استان مازندران در روزهای 
پایانی تابســتان وارد شــود. جــوالن این 
طوفان کم نظیر که سرعت آن بیش از 1۳0 
کیلومتر برآورد شــد و قریب یک ســاعت و 
نیم به طول انجامید، خســارت های زیادی 
به منازل و واحدهای مســکونی، تأسیسات 
برق رســانی و آب رســانی وارد کرد و بارش 
بی وقفه بــاران موجب بــروز آبگرفتگی در 
شــهرهای اســتان مازندران شــد. سرعت 
شــدید وزش باد در شــهرهای این استان، 
موجب از جای کنده شدن سقف بسیاری از 
منازل روستایی، شهری و شکستن و سقوط 
درختان بر تیرهــای انتقال برق و انســداد 
معابــر عمومی و در نتیجه قطعی برق شــد 
که بر عمق مصائب و مشــکالت این بحران 
افزود. بر اســاس گزارش های اعالم شــده 
از سوی مســئوالن دســتگاه های ذیربط، 
عملکرد ســازمان های امــدادی و خدمات 
عمومی در امدادرســانی به آسیب دیدگان 

گزارشی از خسارات وارده 
و فرآيند امدادرسانی به 
آسیب ديدگان طوفان در مازندران

کوروش غفاری چراتی
کارشناس روابط عمومی هالل احمر مازندران

و روحیه  ارتقــای فرهنــگ دينــی 
مسئولیت پذيری

معاون فرهنگی و آموزشــی نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر نیز در این گردهمایی، 
سیاســت گذاری، هدایت و نظارت بر محتوای 
فرهنگــی، مذهبــی و عقیدتی متناســب با 
نیازهای جمعیت و ســازمان های وابســته را 
یکی از مهم ترین اقدامات این معاونت دانست 
و گفت: »مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در اســتان ها نیز باید به صــورت جدی به این 

موضوع بپردازند.«
حجت االسالم زاهدی در جمع شرکت کنندگان 
در گردهمایی مســئوالن دفاتــر نمایندگی 
ولی فقیه در اســتان ها، آموزش مســئوالن و 
کارکنان جمعیت هالل احمر به منظور ارتقای 
فرهنگ دینی، ارزش های اســالمی و انسانی 
و به ویژه روحیه مســئولیت پذیری را از دیگر 
فعالیت های معاونت با نظارت و مشــارکت در 
انجام برنامه هــای فرهنگی دانســت و گفت: 
»همچنین این معاونت با نظارت و مشــارکت 
در انجام برنامه های فرهنگی، دینی و مذهبی 
نقش مهمی در گسترش و تعمیق فعالیت های 

فرهنگی دارد.«
وی ترویج و تبلیغ اصول اعتقادی، فرائض دینی، 
احکام شــرعی و ارزش های اخالقــی را بخش 

دیگری از وظایف معاونت فرهنگی دانست.
تقويت روحیه خودباوری جوانان

دکتر مســعود حبیبی، رئیس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر و از دیگر ســخنرانان این 
گردهمایی، بر تأثیر پیوند عاطفی مســئولین 
دفاتر نمایندگی ولی فقیه اســتان ها با جوانان 
در تقویت روحیه خودباوری، ایثار و فداکاری 

جوانان تأکید کرد.« 
حبیبی با اشــاره به این که بیش از یازده هزار 
کانــون هالل احمــر در شــاخه های مختلف 
و  طــالب  روســتایی،  آزاد،  دانشــجویی، 
دانش آموزی بستر مناسبی برای فعالیت های 
بشردوســتانه و پرورش جوانان دینی به وجود 
آورده است، گفت: »اســاس فعالیت سازمان 
جوانان در این کانون ها تکیه بر تقویت روحیه 

ایثار، فداکاری و گذشت است.«
وی توجه به مقولــه فرهنگ را امــری الزم و 
ضــروری دانســت و تصریح کرد: »ســازمان 
جوانان با برنامه ریزی هــای مختلف همچون 
دیدارهای اعضای جــوان با خانواده شــهدا، 

آزادگان و جانبــازان، برگــزاری همایش های 
فرهنگیـ  مذهبی، مســابقات قرآنی، تشکیل 
هیئت حضرت علی اکبــر)ع( در جمعیت های 
هالل احمر سراسر کشــور و از تازه ترین آن ها، 
جشــنواره فرهنگی هنری هالل وصل، سعی 
در ترویج معارف ناب اســالمی در بین جوانان 

دارد.«
حبیبی بــا تأکید بــر نقش تأثیرگــذار دفاتر 
نمایندگی ولی فقیه در اســتان ها، حضور در 
جمع مســئولین این دفاتر را فرصت مناسبی 
برای قدردانــی از حمایت هــای فعالیت های 
فرهنگی ســازمان جوانان در استان ها دانست 
و افزود: »تعامــل و پیوند عاطفی مســئولین 
دفاتر نمایندگــی ولی فقیه در هــالل احمر 
سراســر کشــور با جوانان عضو این مجموعه 
انسان دوســتانه، نقش مؤثری در ترویج هرچه 
بیشتر فرهنگ و معارف دینی و تقویت روحیه 

خودباوری در بین اعضا دارد.« 
وی با قدردانی از حجت االســالم والمسلمین 
معزی بــرای ارتبــاط مســتمر، تأثیرگذار، 
هدفمند و پدرانه با مجموعه ســازمان جوانان 
و جوانــان عضو هــالل احمر اذعان داشــت: 
»رهنمودهــای نماینــده ولی رهبــر معظم 
انقالب در هالل احمر، راهگشــای بسیاری از 
فعالیت های فرهنگی انســانی و بشردوستانه 

سازمان جوانان بوده است.« 
نماینده ولی فقیه در هــالل احمر نیز در ادامه 
با قدردانی از حضور رئیس سازمان جوانان در 
این گردهمایی اســتفاده از پتانسیل اعضای 
جوان هالل احمــر را یــادآور شــد و افزود: 
»مســئولین دفاتر نمایندگی ولــی فقیه در 
هالل احمر اســتان ها باید با ارتبــاط بیش از 
پیش با حوزه جوانان ایــن مجموعه، خصوصاً 
بستر شــورای فرهنگی اســتان، ضمن رصد 
فعالیت های فرهنگی به تقویت مباحث دینی 

و اسالمی بپردازند.«
حجت االسالم والمســلمین معزی با اشاره به 
وجود بیش از یک میلیــون عضو جوان هالل 
احمر در سراسر کشــور تصریح کرد: »این که 
بتوانیم بــا برنامه ریزی و هدف گــذاری، آنچه 
برای رشــد و تعالی یک جــوان هالل احمری 
الزم اســت را در قالب برنامه هــای مختلف به 
آن ها تفهیم کنیم، بســیار مطلوب اســت، اما 
مسئولین دفاتر اســتانی و معاونین حوزه باید 
بکوشــند تا به ارائه طرح های جدید و ابتکاری 

انگیــزه جوانان برای شــرکت در فعالیت های 
خداپســندانه و انسان دوســتانه را دو چندان 

کنند.«
ايران  مردم نهاد  ســازمان  بزرگ ترين 

اسالمی
معاون نظارت و امور شــرعی و اســتان های 
نماینده ولی فقیه در هالل احمر گفت: »یکی 
از ارزشمندترین داشــته های جمعیت هالل 
احمر ایران، موقوفات مردمی است که نشان از 

حسن اعتماد آنان به هالل احمر دارد.«
حجت االســالم ذاکری در این جلسه با بیان 
ایــن مطلب، به نقــش ســازنده موقوفات در 
هالل احمر اشــاره و اظهار کرد: »هالل احمر 
به عنوان بزرگ ترین سازمان مردم نهاد ایران 
اســالمی به منظور ارائه بهتر و بیشتر خدمات 
عام المنفعه و انسان دوســتانه بــه محرومان 
و نیازمنــدان جامعهـ  چه از بعــد مادی و چه 
کمــک در حــوادث طبیعــی و غیرطبیعیـ  
نیازمند همت و مشــارکت مردمی اســت که 
این مهم در وقفیات مختلــف مردمی متجلی 

می شود.«
معاون نظارت و امور شــرعی و اســتان های 
نماینده ولــی فقیه در هالل احمــر، نظارت 
بر دریافــت کمک های مردمــی و هزینه کرد 
آن ها و همچنین نظارت بــر موقوفات، اموال 
اهدایی و عقود ناقله شرعیه به منظور انطباق 
با موازین شرعی و نیات واقفین و خّیرین را از 
جمله وظایف حوزه نظارت برشــمرد و افزود: 
»بر اســاس همین موضوع در مسئله نظارت 
بر اداره موقوفات، نظــارت نماینده ولی فقیه 
بــر اداره موقوفــات هالل احمر اســتصوابی 

است.« 
ذاکری افــزود: »عملکــرد دفاتر اســتانی در 
شــش ماهه نخســت امســال به منظور ارائه 
گزارش های درخواســتی، افزایش یافته است 
که نشــان از پیگیری ُمجّدانه همکاران ستاد و 

مسئوالن دفاتر استانی دارد.«
حجت االســالم ذاکری با اشــاره به نظارت بر 
حســن اجرای قوانین، اساســنامه، مقررات و 
رویه های مصوب بر اســاس مســئولیت ها و 
مأموریت های حوزه از دیگــر وظایف معاونت 
نظــارت در هــالل احمر، گفت: »مســئوالن 
دفاتر در استان ها تالش کنند تا با برنامه ریزی 
و انســجام کاری نظارت مطلوبی بر امور بیان 

 ».شده داشته باشند

این گونه 
دیدارها و 
نشست ها 

موجبات 
آگاهی بیشتر، 

تعامل های 
سازنده تر

 و در نتیجه 
کارآمدی نظام 

سیستمی 
جمعیت هالل 

احمر در 
ارائه خدمات 

عام المنفعه به 
جامعه را فراهم 

می کند

روایت
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در این عملیات 55 تیم، متشکل از220 نفر نیروی عملیاتی با 
به کارگیری 54 دستگاه انواع خودروهای امدادی و 8 دستگاه 

موتور پمپ لجن کش مشارکت داشتند

بحران اشاره کرد و افزود: »نیروهای امدادی 
و خدمات عمومی، مسئوالنه و متعهدانه پای 
کار آمدند و به تدریــج موانع موجود برطرف 
شــد که از همه عزیزان تشــکر می کنم.« 
ادیانی راد با تاکید بر این که با توجه به حجم 
باالی خسارت، دولت در این زمینه باید ورود 
پیدا کند، گفت: »مجموع نهادهای استانی 
به کمک مردم بشتابند تا خسارت را جبران 
کنند، گرچه آالم خســارت روحی و روانی 

قابل جبران نیست.« 
امدادرسانی هالل احمر به 2600 خانوار 

آسیب ديده از طوفان 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران از 
امدادرسانی این جمعیت به 2600 خانواده 
در جریان طوفان اخیــر در مناطق مختلف 
اســتان خبر داد. دکتــر مجتبــی اکبری 
افزود: »طوفان اخیر بــه مناطق مختلفی از 
شهرستان های آمل، ســاری، بابل، جویبار، 
بهشهر، ســوادکوه، قائمشــهر، نور، نوشهر، 
بندپــی، بابلســر، فریدونکنــار و چالوس 
خسارت زد که تیم های مجهز امداد و نجات 
جمعیت هــالل احمر بالفاصلــه در مناطق 
مختلف حاضر شده و نسبت به امدادرسانی 
به افراد آسیب دیده اقدام کردند.« وی تعداد 
روستاهای متأثر از این طوفان را 177 روستا 
اعالم کرد و گفت: »26 روســتا در آمل، 15 
روستا در ساری، ۳5 روستا در بابل، 7 روستا 
در جویبار، 6 روســتا در بندپی، 20 روستا 
در ســوادکوه، 55 روســتا در قائمشهر، 11 
روســتا در نور، یک روســتا در نوشهر و یک 
روســتا در فریدونکنار در جریان این طوفان 
دچار خسارت  شــدند.« دکتر اکبری تعداد 
خانوارهای آســیب دیده و امدادرسانی شده 
را 2600 خانوار اعالم کرد و افزود: »اسکان 
موقت 68 نفر،توزیع 15 هــزار کیلو نایلون، 
5۳1 تخته پتــو، 2۳6 تخته موکت و مقادیر 
معتنابهی از ســایر ملزومات اولیه مورد نیاز 
خانوارهای آســیب دیده از جملــه اقدامات 
انجام شــده جمعیــت هالل احمر اســتان 
بــوده اســت.« مدیرعامــل جمعیت هالل 
احمر اســتان گفت: »در ایــن عملیات 55 
تیم، متشــکل از220 نفر نیــروی عملیاتی 
با بکارگیری 54 دســتگاه انواع خودروهای 

امدادی و 8 دســتگاه موتور پمپ لجن کش 
مشــارکت داشــتند.« دکتر اکبری افزود: 
»با توجه به هشدار ســازمان هواشناسی در 
خصوص احتمال تکرار حوادثی مشــابه در 
روزهای پایانی هفته جاری، به تمامی عوامل 
امــدادی جمعیت هــالل احمــر مازندران 
آماده بــاش کامل داده شــد و نیروهای این 
جمعیت با حداکثــر تــوان عملیاتی برای 
امدادرســانی بــه آســیب دیدگاِن هرگونه 

حادثه احتمالی، آمادگي دارند.
خســارت 170 میلیــاردی طوفان در 

مازندران 
استاندار مازندران با اشاره به این که 6 هزار 
و 100 واحــد مســکونی در اســتان بر اثر 
طوفان دچار خسارت شد، گفت: »خسارت 
طوفــان 170 میلیارد تومان برآورد شــده 
اســت.« دکتر ربیع فالح جلودار با اشاره به 
این که بر اثــر طوفــان 1۳0 میلیارد تومان 
به حوزه کشــاورزی، 1۳ میلیــارد تومان 
به حوزه مســکن، تجاری و معیشــت و 27 
میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی استان 
خســارت وارد شده اســت، گفت: »شدت 
طوفان به حــدی بود که قریــب 500 تیر 
برق شکسته شد.« وی با اشــاره به این که 
25 ترانس و 50 تابلوی برق خسارت دید و 
بیش از هزار مورد پارگی ســیم های برق در 

شهرهای آمل، بابل، قائمشهر و ساری اتفاق 
افتاد، افزود: »برق و آِب همه شــهرها وصل 
شده است و فقط تعدادی از روستاهای بابل 
و قائمشهر به دلیل آسیب دیدن سقف خانه 
و کابل کشی ســاختمان هنوز مشکل برق 

دارند.« 
فالح با بیان این که مدیران مرتبط با بحران 
از صبــح جمعه در کنــار مردم و بــا مردم، 
مســائل و مشــکالت را دنبــال می کردند، 
خاطرنشــان کرد: »همان طور که دســتیار 
ویژه رئیس جمهور پس از بازدید از مناطق 
آســیب دیده اعالم کردند، مدیریت بحران 
یک مدیریــت جهادی و شــبانه روزی بوده 

است.«
به هرتقدیــر، علی رغــم حضور بــه موقع 
دســتگاه های خدمــات عمومــی و به ویژه 
حضور پررنــگ امدادگــران جمعیت هالل 
احمر استان مازندران در فرآیند امدادرسانی 
به آســیب دیدگاِن طوفان، خسارات عدیده 
و غافلگیرکننــده طوفــان در اکثر مناطق 
نشــان می دهد که زیرســاخت های شهری 
ما بــرای مقابله بــا حوادثی نظیــر طوفان 
از آســیب پذیری باالیــی برخوردارنــد و 
اســتانداردهای متداول و مرسوم در مناطق 
مسکونی شهرهای استان باید بیش از پیش 

 .تقویت شوند

همان طور که 
دستیار ويژه 

رئیس جمهور 
پس از بازديد 

از مناطق 
آسیب ديده 

اعالم کردند، 
مديريت بحران 

يک مديريت 
جهادی و 

شبانه روزی بوده 
است

گزارش



خانواده

تکریم سالمندان
رؤیای بیدار سالمندان

زندگی بدون مرز
خانه خانۀ توست
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نگاهت را به دســتان باد بسپار تا از بلندای 
مقصدی نامعلوم، رؤیایی شیرین، حقیقت 
فرداها شــود. باد خوب می دانــد که این 
تکه ابرهای ســیاه که گاهــی اوقات بدون 
اجازه در امروزمان ســرک می کشند و بر 
آرامشــمان بــاران می شــوند، در فردایی 
نه چندان دور پشت پیچ و خم های روزگار 
گم می شــوند؛ روزی که در خیال ابرهای 

ســفید بخت گم شــوی و به ایــن روزگار 
عبوس به تمسخر لبخند بزنی. باران خوب 
می دانــد این نــگاه دل نگــران و بی فروغ 
توســت که خوشــبختی را وادار می کند 
تا کوله بارش را یک شــبه ببندد و دستان 
رؤیا را بگیرد و راهی دوردســت ها شــوند. 
رؤیاها را محکم در آغــوش بگیر که رؤیای 
امید، پرنده ای اســت که اگر بالش بشکند، 
زندگی هم نمی تواند پرواز کند. چه بزرگ، 
چه کوچک، چه روزهای کودکی در تقویم 
زندگی ات در حال تاب خوردن باشد و چه 

اصول اســتحکام بنیان خانواده و همدلی 
میان اعضای آن ذکر شــده است و علمای 
دینی و رهبران اســامی، ریش سفیدان 
و ســالمندان فامیل را پل ارتباطی دنیای 
تجربه و اندیشــه با شور و شــوق و نیروی 
جوانی مي داننــد و معتقدنــد موفقیت و 
خوشــبختی از آِن خانواده هایی است که 
همواره به نظر، حکمــت و داوری بزرگان، 
ریش ســفیدان و گیس ســفیدان خانواده 
خــود محتاج اند و بــا حمایــت از آن ها، 
وحــدت و کانون خانــواده را پاســداری 

مي کنند. 
محمدعلی جعفری، روانشــناس اسامی، 
مــورد عطوفــت و محبــت قــرار دادن 
سالمندان فامیل، حفظ آداب رفت و آمد و 
بازدید از خویشاوندان کهنسال و تشکیل 
جلسات خانوادگیـ  با هدف پررنگ نشان 
دادن چهــره و نقش آن هــا در خانواده و 
امیدبخشیـ  را مهم دانســته و می گوید: 
»احترام به کوچک ترها و تکریم بزرگ ترها 
در یــک خانــواده از نشــانه های وجــود 
همبســتگی و برقراری پیوندهای عاطفی 

بین اعضاست.« 
این کارشــناس مســائل حــوزه خانواده 
اضافه می کند: »امیدبخشی به سالمندان، 
مشــورت و طلب رأی و حکمت کردن از 
آن هــا، دل دادن به خاطــرات و یادآوری 
نوســتالژی ها و وقایع گذشته، برانگیختن 
حس شوخ طبعی و رشد کودک درون افراد 
ســالمند از وظایف دیگر اعضای خانواده 
است که باید در مسیر تکریم و حفظ مقام 
سالمندان از یک سو و از ســویی دیگر به 
منظور کمک به انســجام بیشــتر کانون 

خانواده مورد توجه قرار گیرد.« 
امیدبخشی به سالمندان 

محمدعلــی جعفــری معتقد اســت: »با 
افزایش ســن و تحلیل قوای جســمی و 
روانــی افراد، نقــش اعضای خانــواده در 
فراهم کــردن محیطی سرشــار از امید، 
صمیمیــت و همدلی بیش از هــر زمانی 
مورد اهمیت قرار مي گیرد. در ســال های 
آخر بزرگســالی و ورود به دهه شــش و 
هفت زندگی، اکثر افــراد بحران تمامیت 

و انســجام در برابــر ناامیــدی را تجربــه 
می کنند. ســالمندانی کــه در دوره های 
قبلی زندگی خــود، صمیمیت، مهرورزی، 
عشــق به فرزندان و خانواده را تجربه کرده 
و فراز و نشــیب های زندگــی را گذرانده و 
پذیرفته اند، به حس تمامیت فردی رسیده 
و به شکســت ها، موفقیت هــا، نا امیدی و 
امیدهــای زندگی تمامیت می بخشــند و 
در مراحل باالتر زندگی بــاز هم به کمک 
اعضای خانواده خود به چرخه تکامل خود 
و اعضای فامیل حیات دوبــاره می دهند. 
در آن ســوی ســکه، ســالمندانی وجود 
دارند که بیشتر از ســایر همساالن خود با 
بحران های روانی اجتماعی روبه رو شــده و 
به دلیل روبه رو نشــدن با حقیقت زندگی 
و نرســیدن به امیــد و خواسته هایشــان، 
احتمال بروز افسردگی و ناامیدی در آن ها 
بیشتر اســت. بنابراین برای پیشگیری از 
بروز عائم تنهایی و ناامیدی یا انزواطلبی 
و گوشــه گیری این گروه از سالمندن، نیاز 
به حمایت های عاطفی اعضــای خانواده و 
امیدبخشی به کهنســاالن بیشتر احساس 

می شود.« 
در  تردیــد  افــراد،  از  کناره گیــری 
تصمیم گیری، بروز نشانه های فراموشی و 
مشکات خواب و اشتها در سالمندانی که 
با بحران روانی اجتماعی دوران کهنسالی 
دست و پنجه نرم می کنند، بیشتر خواهد 
بود و این وظیفه فرزندان و نزدیکان اســت 
که با به وجود آوردن فضایی که یادآورنده 
موفقیت ها و  تاش هــای آن ها در زندگی 
اســت، ناامیدی را به ِخرد تبدیل کنند. در 
واقع اعضــای فامیل بــا رفتارهای کامی 
و فیزیکی خود و عشــق ورزی بــه بزرگان 
فامیل به آن ها یــادآوری خواهندکرد که 
هنوز شایسته مهرورزی و زیستن هستند 
و از آن جایی کــه تمام تاش خــود را در 
زندگی برای به ثمر رســاندن خانواده شان 
انجــام داده اند، ســزاوار عشــق و همدلی 
هســتند. این گونه رفتارها، هرمان توأم با 
حس خودبیزاری و ناامیدیـ  که در برخی 
از سالمندان به دلیل یادآوري شکست ها و 
خاطرات تلخ گذشــته ظهور پیدا می کند 

برگ های درخت کهنسالی نفس کشیدن 
زیر آفتاب را تجربــه کنند، رؤیا و امید حق 
توست و به فردا امید داشتن، فصل دیگری 

از زندگی را برایت خواهد ساخت. 
محور همدلی، وحدت و کانون مهر و برکت 
خانواده، ســالمندان و ریش سفیدان یک 
خانواده هســتند و آداب و آییــن احترام و 
کرامت بزرگان خانــواده، از رهنمودهای 
سرنوشت ســاز و مؤکــد دین انسان ســاز 
اسام است. در آیین مقدس اسام، توجه 
به حفظ و بزرگداشــت مقام سالمندان از 

ـ را کمرنــگ کــرده و باعــث می شــود 
قدرتمندانه تر با رویدادهــای زندگی کنار 

بیایند. 
برگزاری مراسمی مانند بازی های فامیلی، 
عکاسی از ســالمندان، تکریم بزرگان، پدر 
بزرگ ها و مادربزرگ ها با خرید هدیه های 
مناســب و پاسداشــت زحمات آن ها در 
طول زندگی، اختصــاص دادن زمان هایی 
برای رفتن به مسافرت، زیارت اهل قبور و 
شرکت دادن آن ها در تورهای گردشگری 
ویــژه ســالمندان از تکنیک هــای دیگر 
امیدبخشــی و احترام به حقوق سالمندان 

در خانواده است. 
شوخ طبعی در سالمندان 

تحقیقات زیادی نشــان می دهد با افزایش 
ســن، اســتفاده از برخی ســاز و کارهای 
دفاعی ماننــد حس شــوخ طبعی کاهش 
پیــدا می کند. بــه عقیده پژوهشــگران، 

کمک به پــرورش حس شــوخ طبعی در 
سالمندان و احیاي آن، به بازگشت شادی 
و احساس امید و خوشــبختی در زندگي 
کمک می کند. فراهم کــردن محیط های 
شــاد، برگــزاری جلســات خانوادگی و 
دورهمی های فامیلی بــا حضور کودکان و 
جوان های خانواده که روح زندگی و شادی 
در آن ها در جریان اســت، ایــن فرصت را 
برای سالمندان فراهم می کند که با عینک 
شــادی و خوشــبختی به دنیای پیرامون 

مریم بهریان 

رؤیای بیدار سالمندان

با افزایش 
سن و تحلیل 
قوای جسمی 
و روانی افراد، 
نقش اعضای 

خانواده در 
فراهم کردن 

محیطی 
سرشار 
از امید، 

صمیمیت و 
همدلی بیش 
از هر زمانی 
مورد اهمیت 
قرار مي گیرد

تاکید بر امیدبخشی و احترام به سالمندان
 از سوی کارشناسان روانشناسی و خانواده

امیدبخشــی به سالمندان، مشــورت و طلب رأی و حکمت 
کردن از آن ها، دل دادن به خاطرات و یادآوری نوستالژی ها 
و وقایع گذشته، برانگیختن حس شوخ طبعی و رشد کودک 

درون افراد سالمند از وظایف دیگر اعضای خانواده است
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خود نگریســته و در گرداب خســتگی و 
افسردگی فرو نروند. 

ایــن روانشــناس بالینــی در خصوص 
تأثیــرات اســتفاده از مکانیســم دفاعی 
ایجــاد  و  در ســالمندان  شــوخ طبعی 
فضاهایی توأم با شــادی و معنویت برای 
این گروه سنی می گوید: »بزرگ والدها و 
بزرگان فامیل از بودن در محافل فامیلی 
و گردهمایی هایــی که حضــور جوانان 
و کــودکان در آن پررنگ تر اســت لذت 
می برند. کمک به حفــظ و افزایش حس 
شوخ طبعی در سالمندان، دستاوردهای 
جســمانی و روانی فراوانی بــرای آن ها 
دارد. مطالعات فراوانی نشــان داده است 
ســالمندانی که بــه واســطه حضور در 
جمع های دوســتانه، گروه های همسال و 
دورهمی های فامیلــی، بذله گویی کرده 
و از حــس شــوخ طبعی خود اســتفاده 
می کننــد، حافظــه بهتــری داشــته و 
کمتر بــه بیماری های شــناختی مانند 

آلزایمر دچار می شــوند. از ســویی دیگر 
با برنامه ریزی و ایجــاد محیط های مفرح 
برای سالمندان، می توان امیدوار بود که 
دردهای جســمانی ناشی از اسپاسم های 
عضانی و اســترس در آن ها کمتر شده 
و ترشــح نــورو ترنســمیترهایی مانند 
دوپامین، ســرزندگی را بــرای آن ها به 
ارمغان بیــاورد.« این روانشــناس ادامه 
می دهــد: »در بحث هــای خانوادگــی 
به بــزرگ والدهــا اجازه دهیــد تا زمان 
زیادی را به سخن گفتن درباره خاطرات 
گذشته شــان صــرف کننــد. آلبومی از 
عکس هــای قدیمــی را در اختیارشــان 
قــرار داده و مشــتاقانه پــای درد دل ها 
و قصه هایشــان بنشــینید و بــه صدای 
کودک درونشــان گوش فرا دهید. چنین 
برنامه هایــی با هدف حمایــت عاطفی از 
سالمندان، باعث می شــود احتمال ابتا 
به مشکات روانی و جســمانی در آن ها 

کمتر شود.« 

احترام به بزرگ والدها 
در روابــط بیــن فــردی و روابــط میان 
بزرگ والدهــا و فرزنــدان و دیگر اعضای 
از  بیــش  گذاشــتن  احتــرام  فامیــل، 
عشــق ورزی و مهرورزی اهمیــت دارد. 
محققــان معتقدنــد در خانواده هایی که 
احترام به حقوق و عقاید یکدیگر مشــهود 
است و فاصله سنی و تفاوت بین نسلی در 
آداب گفتار و منش رفتار حفظ می شــود، 
امید به زندگی در سالمندان افزایش یافته 
و احتمال بروز مشــکات جسمی و روانی 
کاهش پیدا خواهــد کرد. روانشناســان 
معتقدند، بی احترامی بــه حقوق معنوی 
و مادی ســالمندان و کوچک شــمردن و 
بی اهمیت جلوه دادن آن ها در محیط های 
اجتماعی و خانوادگی، باعث بروز مســائل 
رواني دفاعــي مانند خــود بیمارانگاری، 
پرخاشگری و برون ریزی شده و سالمندان 
را مســتعد ابتا به اضطراب و افســردگی 

 .می کند

گزارش

آلبومی از 
عکس های 
قدیمی را 
در اختیار 
سالمندان 

قرار داده و 
مشتاقانه پای 

درد دل ها و 
قصه هایشان 
بنشینید و به 
صدای کودک 

درونشان 
گوش فرا 

دهید

افزایش نرخ جمعیت ســالمندان کشور و باالرفتن ســن امید به زندگی 
که محققان و کارشناســان آمار آن را حدود 70 سالگی تخمین زده اند، 
خبر از آغــاز دوره جدیدی در کشــور می دهد که برخی کارشناســان 
حوزه علــوم اجتماعی آن را عصر ســالمندی نامیده اند. اگر قرار اســت 
در چشــم به هم زدنی عصر سالمندی فرا برســد و با جامعه ای متشکل از 
میلیون ها ســالمند روبه رو باشــیم، برنامه ریــزی و عملیاتی کردن چه 
قوانینی مورد نیــاز خواهد بود؟ مهم ترین نیازهای جمعیت ســالمندان 
چیست و چه راهکارهایی می توان اتخاذ کرد که سالمندان زندگی راحت 
و بی دغدغه ای را ســپری کنند؟ آیا حمایت هــای اجتماعی الزم برای 
این قشر از افراد جامعه ارائه خواهد شــد و مشکاتی مانند تبعیض های 
سنی و بی توجه بودن به استعدادها و دســتاوردهای گنجینه های بزرگ 

اجتماع، حل خواهد شد؟ 
پایانی برای سال های گوشه گیری

دکتر فرهاد احمدی، جامعه شناس و مدرس دانشــگاه، با اشاره به رشد 
جمعیت سالمندان وگذشت آن از مرز 6 میلیون نفر در کشور می گوید، 

نرخ رشد ســالمندی در کشــور ما به طور قابل توجهی در حال افزایش 
اســت و این روزها بیــش از هر زمانی نیــاز به توجه به حقــوق مادی و 
معنوی ســالمندان و برنامه ریزی برای آینده ای نه چندان دور احساس 
می شــود. این متخصص اضافه می کند، برنامه های پیشگیرانه و اجرای 
سیاست هایی که در راستای بهبود سبک زندگی و ارتقای کیفیت سطح 
سامت روان و جســمانی در دوران ســالمندی اتخاذ می شود، تاطم 
طوفان زندگی را در دوره کهنسالی مدیریت خواهد کرد و دست و پنجه 
نرم کردن با مشــکات و پیشــامدهای این دوره از زندگی را امکان پذیر 
خواهد ساخت. باید توجه داشت بر خاف باور برخی افراد که سالمندی 
را فصل گوشــه گیری، انزواطلبی و بازنشســتگی می دانستند، در عصر 
حاضر، کارشناســان حوزه علوم اجتماعی و متخصصــان و محققان در 
تاشند تا به بازنمایی اســتعدادها و ارزشمندی های کهنساالن پرداخته 
و با شــعار »زندگی بدون تبعیض های سن و ســالی« دنیای جدیدی را 
برای این قشــر جامعه خلق کنند. در این میــان، ارائه آموزش های الزم 
به اعضای خانواده و افراد اجتماع در راســتای فرهنگ سازی شیوه های 
رفتار درست با سالمندان و پرهیز از تبعیض گذاری های سنی در محیط 
خانواده، کار و اجتماع نیز اهمیت دارد. متأسفانه در بسیاری از فرهنگ ها 
شــاهدیم که با فرارســیدن دوران بازنشســتگی، حس بی فایده بودن 

زندگی 
 بدون

 مرز
اهمیت 

سیاست گذاری های
  اجتماعی برای

  مدیریت پدیده 
سالمندی

سالمندانی که به واسطه حضور در جمع های دوستانه، گروه های همسال و 
دورهمی های فامیلی، بذله گویی کرده و از حس شــوخ طبعی خود استفاده 
می کنند، حافظه بهتــری دارند و کمتــر به بیماری های شــناختی مانند 

آلزایمر دچار می شوند

مهتاب خرقان

ی
وکل

د ت
حم

س:م
عک
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و رهایی از مســئولیت های اجتماعی و فرهنگی نیز از سوی اطرافیان و 
محیط های اجتماعی به بازنشســتگان القا می شود و اگر از سوی خانواده 
نیازی به درآمد افراد حس نشود، آن ها سریع از سوی اطرافیان خود طرد 
شده و مانند کودکان با آن ها رفتار می شود، در صورتی که سیاست های 
به روز در جوامع پیشــرفته، در راســتای توانمندســازی و پیشگیری از 
گوشه گیرشدن ســالمندان پیش می رود و حمایت های اجتماعی باعث 
می شود تا ســالمندان درگیر کارهای داوطلبانه اجتماعی، ورود به حرفه 
جدید یا مؤسسات آموزشــی شــده و هم پای جوان ترها به فعالیت های 
روزانه مــورد عاقه شــان بپردازند. این سیاســت ها نقــش مهمی در 
پیشگیری از مبتاشدن ســالمندان به اختاالت اضطرابی و مشکاتی 
نظیر افســردگی دارد و در کنترل بیماری های جســمی و بهبود سریع 

مشکات جسمانی نیز تأثیرگذار است. 
اصل توانمندسازی کهنساالن 

تحقیقات نشان می دهد، بســیاری از سالمندان در ســنین 70 سالگی 
و باالتر، در مقایســه با دروان جوانــی رویکرد مثبت تری بــه زندگی و 
فعالیت های اجتماعــی داشــته و در پذیرفتن نقش های فعــال و تازه، 

در راستای تحقق یافتن برنامه های توانمندی سالمندان، باید رویکرد 
تازه ای را در اجتماع بنا نهاد؛ رویکردی که در آن مقام ســالمند مورد 

تکریم و احترام تمام افراد جامعه قرار بگیرد

موفق تر عمل می کنند. دکتر احمدی، جامعه شــناس، در این خصوص 
می گوید، پیاده ســازی سیاســت مبارزه با تبعیض های سنی در جوامع، 
دستاوردهای فراوانی در امیدبخشــی به زندگی سالمندان به دنبال دارد 
و افق هاي تازه ای را در زندگی آن ها می گشــاید. مطالعات فراوانی نشان 
می دهد، در خصوص توانمنــدی افراد جوان در انجام مســئولیت های 
اجتماعی و حرفه ای و مقایســه آن با فعالیت افراد کهنســال در ســطح 
جامعه، ســوگیری های زیادی وجود دارد. بسیاری از افراد بدون توجه به 
کارآیی های مثبت سالمندان و نقش آن ها در اجتماع و خانواده، آن ها را 
از نظر مسئولیت پذیری و میزان ایفای نقش در رتبه پایین تری نسبت به 
جوانان قرار داده و کارفرمایان در پذیرش نیروی کار سالمند و واگذاری 
مسئولیت به آن ها، در مقایسه با نیروي کار جوان تعلل بیشتری به خرج 
می دهند. در حالی کــه آمارها و تحقیقات انجام گرفته نشــان می دهد، 
افزایش هوش متبلــور در ســالمند، باالرفتن تمرکز با افزایش ســن و 
تجربه و تغییر دیدگاهی که کهنســاالن به زندگــی دارند، آن ها را واجد 
شرایط دریافت مســئولیت های اجتماعی کرده و درصد قابل توجهی از 
سالمندان قادرند هم پای جوانان، تونمندی هایشــان را به عرصه ظهور 
برســانند. این کارشــناس حوزه علوم اجتماعی ادامه می دهد، بر خاف 
تصور عموم مردم که فکــر مي کنند هوش افراد با افزایش ســن کاهش 
پیدا می کند، هوش و توانمندی هایی که ناشــی از تجربیات و آموزه های 
پیشین باشد، با باالرفتن ســن تقویت می شــود. در واقع افرادی که در 
دهه های مختلف زندگی، عملکرد موفقی داشــته و یادگیری های آن ها 
منسجم و با پیشــرفت همراه بوده اســت، در دوران کهنسالی نیز موفق 
عمل کرده و استدالل آن ها از محیط و تعامل آن ها با اجتماع دستخوش 

پیری و افزایش سن نخواهد شد. 
راهکارهایی برای کاهش آسیب پذیری 

روبه رو شــدن ســالمندان با دوره ای که توأم با بلوغ فکــری، پختگی و 
تجربه کــردن چهره جدیــدی از زندگی اســت، بزرگ ترین دســتاورد 
دوره سالمندی است که محقق شــدن آن با اجرای سیاست های مثبت 
فرهنگی، بهداشــتی و حمایت های خانوادگی، اجتماعی و برخورداری 
از امنیت اقتصادی و توان اســتقالی فرد همراه اســت. مطالعات نشان 
می دهد، در راســتای تحقق یافتن برنامه های توانمندی سالمندان، باید 
رویکرد تازه ای را در اجتماع بنا نهاد؛ رویکردی که در آن مقام ســالمند 
مورد تکریم و احترام تمام افراد جامعه قرار بگیرد و به دوران سالمندی، 
نه به عنوان سال های ناتوانی، گوشه گیری و بازنشستگی، بلکه به عنوان 
دوره تولد دوباره و شکفتن آرزوها و تجربه زندگی با نگاهی تازه و متفاوت 
اهمیت داده شود. در گذشته، تجربه ســالمندی به عنوان با ارزش ترین 
گنجینه ها مورد تکریــم جوان ترها بود و این تکریم و ارج نهادن ســبب 
می شد تا سالمندان با عزت نفس باال و حس مفید بودن و کارایی داشتن، 
دوران ســالمندی خود را طی کنند، امــا در این روزها بــاال رفتن نرخ 
جمعیــت آسایشــگاه های مراقبت از ســالمندان، خبر از افســردگی، 
پایین آمــدن اعتمادبه نفس و مبتا شــدن زودهنگام افــراد به بیماری 
دوران سالمندی می دهد و به باور محققان، سالمندان دلبسته به محیط 
امن خانوادگی، نه تنها حس ارزشــمندی خود را از دست داده و در برابر 

مشکات روانی آســیب پذیر می شوند، بلکه خطر نارســایی های قلبی، 
افزایش خون، دیابت و بیماری دوره کهنسالی نیز آن ها را تهدید می کند. 
به عقیده پژوهشگران علوم اجتماعی، مبارزه با خطر طردشدن اجتماعی 
ســالمندانـ  که از تبعات زندگی صنعتی امروز استـ  باید بیش از پیش 
مورد توجه مســئوالن، محققان، حمایتگران اجتماعی و خانواده ها قرار 
بگیرد و برنامه های متعددی برای مشارکت ســالمندان در فعالیت های 

اجتماعی و برخوردارشدن از حمایت عاطفی فرزندان اتخاذ شود.
مهار افسردگی های دوران سالمندی

معصومه نجفی، محقق حوزه علوم اجتماعی و آسیب شــناس اجتماعی، 
اجرای سیاست های مبتنی بر افزایش شادی در میان سالمندان را یکی 
از راهکارهای مهم در مدیریت پدیده ســالمندی معرفی کرده و معتقد 
اســت، کاهش احساس شادی و نشــاط یکی از مشــکات شایع دوران 
سالمندی اســت که آغاز آن در دهه هفتم زندگی و پس از ورود به سن 
65 سالگی اســت. محققان تغییر سبک زندگی در مســیر شادشدن را 
یکی از ملزومات زندگی ســالمندها معرفی کرده و معتقدند با شناسایی 
ریســک فاکتورهایی که ابتا بــه خطر افســردگی را کاهش می دهند، 
می توان به راحتی مســیر زندگی ســالمندها را تغییر داد. بیماری های 
شایع در دوران سالمندی مانند پارکینســون یا سرطان، احتمال ابتا به 
افسردگی را افزایش می دهند؛ بنابراین باید اقدامات الزم را برای کنترل 
عائم بیماری در آن ها انجام داد. اختاالت تعادلی و ترس از سرگیجه و 
تنها ماندن، دومین علت ابتا به افسردگی در سالمندان است. بی خوابی 
را می توان علت دیگــری در افزایش احتمال گوشــه گیری های دوران 
سالمندی دانســت. تحقیقات نشــان می دهد، 80 درصد از سالمندان 
از مشــکل بی خوابی رنج می برند که این مســئله در بروز عائم شــایع 
افســردگی نقش مهمی دارد. جدایی یا مرگ همسر یکی از فاکتورهای 
شایع دوران سالمندی است که باعث ایجاد فشار روانی زیادی بر زندگی 
این گروه از افراد می شود؛ شــرکت در گروه های دوستانه و فعالیت های 
اجتماعی، این مشکات را تا حد زیادی کاهش مي دهد. تحقیقات نشان 
می دهد، عکاســی و مرور خاطرات گذشته در جمع دوســتان، یکی از 
روش های کاهش افسردگی در سالمندان اســت. همچنین عضو شدن 
در شبکه های اجتماعی، یافتن دوستان جدید و انجام ورزش های سبک 
گروهی، تا 50 درصد عائم افســردگی نظیر بی خوابی و گوشه نشینی را 

.در سالمندان کاهش می دهد

 بر خالف تصور عموم مردم که 
فکر مي کنند هوش افراد با افزایش 
سن کاهش پیدا می کند، هوش و 
توانمندی هایی که ناشی از تجربیات 
و آموزه های پیشین باشد، با 
باالرفتن سن تقویت می شود

رابطه دوسویه سالمند و جامعه
محمد بیگلری

پدران و مادراِن پا به سن گذاشته، امید و اتکای جامعه اند؛ سرد 
و گرِم روزگار چشــیده ها و با تجربه ها مایه دلگرمی خانواده ها 

هستند؛ بزرگترها، راهنما و همدل خانه ها و اقوام و اصناف اند.
اما این چشــمه های مهربانی و محبت که قرار است وجودشان 
گرمابخــش و امیدآفرین جامعه باشــد خود نیز بــه محبت و 
حمایت و احترام نیاز دارند. امیدآفرینــی آنان در قبال جامعه 
مستلزم امنیت خاطرشان است. در این میان رابطه ای دوسویه 
برقرار است؛ سالمندان یا همان ها که بزرگتر و ُمسن تر هستند 
باید از ذهنی آرام و روحیه ای شــاد برخوردار باشند تا بتوانند 
در کمــال آرامــش، فکر و ذکرشــان را معطوف مهــرورزی و 
گرمابخشــی و امیدآفرینی به جامعه کننــد. و این مهم محقق 

نمی شود مگر در سایه احترام و تکریم و تأمین.
میان سال ها یا همان ها که در آســتانه سالمندی هستند هم به 
نوعی دیگر باید مورد توجه قرار گیرند؛ آنها برای اینکه به لحاظ 
روحی آماده ورود به دوره جدید زندگی شــوند و این دوره را به 
خوبی شروع و سپری کنند، نباید دغدغه خاطر آینده را داشته 
باشند. اگر بدون دغدغه مهیای این دوره جدید از زندگی شوند 
بی شک با شــرایط بهتری جسم و روح و شــرایط خود را برای 

دوران امیدآفرینی آماده می کنند. 
حتی کم ســن ترها و جوان ها نیــز گرچه دوران ســالمندی و 
مسائلش در ذهنشان پررنگ نیست اما دیری نمی گذرد که باید 
با انواع موضوعات این دوره دســت و پنجه نرم کنند. بنابراین 
مسائل و موضوعات ســالمندی فقط مختص سالمندان نیست 
بلکه همه ما و کلیت یک جامعه به نوعــی درگیر و مبتابه آن 

است.
جامعه و مســئوالن جامعه در قبال این موضوع، مسوول است 
و گروه های جمعیتی که بدان اشــاره شــد نیز متقابا در برابر 
جامعه مســئول اند. این رابطه دوسویه اســت؛ نفع و ضررش 
هم برای همه است. چه ســالمند و چه کودکی که تازه متولد 

می شود مصون و مستثنی نیستند از این قاعده.
همه ما بایــد جدی تر به مســائل مختلف دوران ســالمندی 
فکرکنیم و آینده نگرانه برای داشــتن جامعه ای سالم و سرزنده 
برنامه ریزی کنیم. به خصوص که میانگین سن جمعیت کشور 
ما رو به افزایش است و ما کم کم به یک جامعه سالمندی تبدیل 
خواهیم شــد که تقریبا می توان گفت برای آن مهیا نشده ایم. 
دیر یا زود با مســائلی روبرو می شــویم که بــرای آن چاره ای 
نیاندیشیده ایم و زیرســاختی تدارک ندیده ایم و مدیریت این 
بحران برای جامعه ای که ترکیب جمعیت اش جوان نیست کار 

 .سختی خواهد بود

نکته
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از آرامش را مهم ترین عامــل فروکش کردن 
طوفان هــای بیــن همســران دانســته و بر 
پیشگیری از سست شــدن این کانون تأکید 
مي کنند. نــا آگاه بــودن از حــد و مرزهای 
یکدیگر و آشــنا نبودن به حقوق مــرد و زن، 
افزون طلبــی، تجمل گرایــی، تقلیدپذیری و 
تأثیرپذیری از ســبک زندگــی خانواده های 
غربی و پایبند نبودن بــه وظایف و تعهدات، از 
علل آسیب دیدن بالندگی و رشــد خانواده و 
پیدایش بی تابی ها و تاطم های زندگی است. 

حلقه های یک زنجیره شاد
دکتــر امیررضا مقدمــی، روانشــناس حوزه 
خانــواده، در خصــوص اهمیت حفــظ کانون 
مهر در خانواده می گویــد: »پیروی از الگوهای 
تحکیم دهنده روابط همسران، از سفارشات مهم 
در حوزه دین و زندگی است. به عقیده محققان 
علوم رفتاری و روان شناســان اسامی، رسیدن 
به تفاهم کــه همان درک متقابــل و احترام به 
اختــاف سلیقه هاســت مهم اســت. در واقع 
همسران باید تفاوت های فردی را به عنوان یک 
اصل غیر قابل انکار پذیرفته و حریم خصوصی 
یکدیگر احترام بگذارند. از سویی دیگر اعضای 
خانواده باید بیاموزند که آن ها همانند حلقه های 
یک زنجیره اند که شادمانی هر یک به شادبودن 
و رضایت دیگــری بســتگی دارد کــه به آن 

خودخواهی روشنگرانه گفته می شود.« 
این کارشــناس ادامــه می دهــد: »مجادله و 
مشــاجره را نمی تــوان دلیلی بــرای خاتمه 
بخشیدن روابط بین همســری دانست، بلکه 

اکسیر محبت  و  مهرورزی
راز و رمزهای پل زدن به سوی خانواده سالم را
 در این گزارش بخوانید 

معموالً این علت هــا انرژی زیــادی از هر دو 
طرف می گیرد؛ چرا که زوجین از علت اصلی و 
موضوعی که باعث جدل و مشاجره شده باخبر 
نیســتند. برای نمونه مردی که ممکن اســت 
از بی توجهی های همســرش به امور خانواده 
ناراحت باشــد و به طور ناخودآگاه دستپخت 
او را مورد انتقاد قــرار داده و بهانه گیری کند. 
این در حالی اســت که پی بردن به ریشــه و 
علتی که باعث اختاف شــده، سبب می شود 
همســران راه حل بهتری برای پایان بخشیدن 
به مشــکات پیدا کنند و تفاوت ها و اختاف 
سلیقه ها را مناسب تر مدیریت کنند. در قرآن 
کریم و احادیِث ذکر شــده از سوی ائمه اطهار 
نیز بر اهمیت صداقت داشــتن بر بروز عواطف 
انســانی و نیات فردی در خانواده تأکید شده و 
بنا بر آیات قرآن کریم، مهر و محبت و مودتی 
که بر مبنای صداقت باشــد، الزمــه زندگی 
اســت؛ چرا که تنها در پرتو صداقت است که 
زندگی با نشاط و توأم با آرامش شکل می گیرد 
و پنهان کاری و پرخاشگری به فروپاشی نظام 

خانواده منجر خواهد شد.
واژه هــای مثبت در بحث هــای درون 

خانوادگی
شاید باورتان نشود، اما پژوهش های علمی این 
مسئله را به اثبات رســانده است که استفاده از 
واژه های منفی و حتی افــکار منفی، بر جنگ 
و جدال های درون خانواده دامــن می زند. در 
صورتی که در گفتگوهــای روزانه، از واژه هایی 
اســتفاده کنید که حــس شــادی، اعتماد به 
نفس و موفقیت را به همســرتان القا می کنند، 
مطمئن باشید که احتمال بحث و گفتگوهایی 
که بوی پرخاشگری و جدل می دهد را کاهش 
می دهید. برخی افراد هم کــه از کمبود عزت 
نفــس رنــج می برند، بــه تأیید همسرشــان 
نیازمندند و در واقع با نیــرو و انرژی مثبتی که 
از همسرشان دریافت می کنند، شارژ می شوند. 
اگر شــخصیت همســرتان را این گونه ارزیابی 
می کنید، باید بدانید پرچم صلح زمانی در خانه 
شما افراشته می شــود که حس مثبت گرایی و 
اعتماد به نفس را در او ایجــاد کنید و با تأیید 
رفتارهای مثبت، همســر خود را دلگرم کنید. 
گاهی وقت هــا جدل هــا و بهانه ها ناشــی از 

احساس خودکم بینی و ضعف درونی است. 
وقتی آشتی در خانه را می کوبد 

همان گونه که انجــام هر کاری بــرای این که 

بهتر اســت با پیش فرض های صحیح، بهترین 
راه را برای آشــتی پیدا کرد. تحقیقات نشان 
می دهد، اکثر همسران پس از گرفتار شدن در 
طوفان مجادله های خانوادگی، به نوعی دچار 
پشیمانی می شوند. آن ها از رفتاری که نسبت 
به طرف مقابلشان داشته اند یا تأثیری که این 
تنش ها بر فرزندانشان گذاشته است، احساس 
ندامت می کنند، اما جرأت ابراز احساسشان را 
ندارند. آن ها اعتراف می کننــد که به یکدیگر 
عاقه مند و خواهان دوام رابطه هســتند، اما 
نمی دانند بهترین شــیوه برای حل مشکات 

بدون پرخاشگری و جرأت ورزی چیست.« 
چرا همسران دروغ می گویند 

دکتر مقدمی معتقد اســت: »لجبازی و قهر از 
صفات منفی شخصیتی اکثر افراد است و فقط 
منحصر به کودکان نمی شــود. اکثراً همســر 
لجبازي دارید که مــدام منفی کاری می کند و 
از دست دروغگویی هایش هم در امان نیستید، 
باید کمی در رفتارتان تأمل کنید و ریشه چنین 
رفتارهایی را پیدا کنید. مهندســی رفتارهای 
غلط و آسیب زننده، کار چندان مشکلی نیست 
و با مدیریت صحیح و اســتفاده از تکنیک های 
حل مسئله می توان مشــکات را حل کرد. به 
عقیده محققان، گاهی اوقــات یکی از زوجین 
ممکن است دچار روزمرگی شود، مثل کودکان 
دروغ بگوید، چــرا که به دنبــال راه حلی برای 
خاصی از بازجویی های تمام نشــدنی از سوی 
شریک زندگی است. پرخاشگری و منفی کاری 
می کند، زیرا همدمی ندارد که به حرف هایش 
دل بدهــد، درخواســت های غیــر منطقی و 
بی پایــان، بی توجهی و تهدیــد گاهی وقت ها 
ممکن اســت باعث شــود که دروغ بشنویم. 
بســیاری از رفتارهای شــریک زندگی، آیینه 
اعمال و تفکرات غلط خودمان اســت که باید 
اصاح شــود. برخی افراد هم به دلیل زخم ها 
و مشــکاتی که در گذشــته تجربه کرده اند، 
از پنهان کاری به عنوان ســاحی برای دفاع از 
خود اســتفاده می کنند که در مقابل این گونه 
شــخصیت ها هیچ راهکاری به انــدازه توجه و 

محبت کارآمد نیست.« 
به دنبال علت های پنهانی باشید 

بــه عقیــده کارشناســان علــوم اجتماعی و 
روان شناســان، گاهی اوقات ریشــه جنگ و 
جدل هــای خانوادگی را می تــوان در عوامل 
پنهانــی و دالیل نا آشــکار جســتجو کرد که 

با موفقیت به ســر انجام برســد نیاز به اجرا و 
آموختن تکنیــک و فن های خــاص خودش 
را دارد، روابط زن و شــوهری نیز نیاز به اعمال 
شیوه های درست و اجرای مهارت های سازنده 
دارد تا با نگرش های صحیح و شیوه های رفتاری 
هدفمند، روابط بیمارگونه و آسیب زننده اصاح 
و نظــام خانواده بــر پایه های مســتحکم تری 
استوار شــود. گاهی اوقات همسران هوشمند و 
بادرایت می توانند از مشکات و رنج های شریک 
زندگی شان به عنوان منبع انرژِی نو برای تولید 
نیروهای پویا که دگرگون کننده روابط زناشویی 
اســت بهره بگیرند. یکی از راهکارهای دیگری 
که به اصاح روابط و بازسازی رفتار و افکار غلط 
کمک می کند این است که هر یک از همسران، 
زمانی را بــه تفکر درباره اعمالشــان اختصاص 
دهند. آرامشــی که معموالً پس از طوفان های 
خانوادگــی اتفــاق می افتــد، بهتریــن زمان 
برای یادداشــت کردن نقاط ضعف خودتان و 
ویژگی های مثبت همسرتان است. با این روش، 
آمایه های ذهنی و فیلترهایــی که رنگ و بوی 
خودخواهی می دهند و مانع از قضاوت صحیح 
می شوند، برداشته شده و مسئله راحت تر حل 

و فصل می شود.
بسیاری از اندیشمندان اسامی از متعهد بودن 
به انجام وظایف و اجراي مسئولیت ها به عنوان 
جهاد در راه خدا یاد کرده و مشاجره و نزاع های 
خانوادگی را برابر با کاهش برکات مادی و معنوی 
در خانواده دانسته اند و در مقابل، رفاقت، شفقت 
و همدلی را عامل سربلندی و کامیابی همسران 
و فرزندان آن ها معرفی کرده اند. پیروی از اصل 
ایثار و گذشــت در کانون خانواده باعث می شود 
تا همسران از کاستی ها و نواقص یکدیگر تا حد 
ممکن و تا آن جایی که به محوریت اصلی خانواده 
آسیب نرســد، چشم پوشــی کنند و به سایق 
و تفاوت های فردی یکدیگر احتــرام بگذرانند. 
گذشــت و ایثاری که دو طرفه و متقابل باشد، 
در نهایت منجر به پیدایش مهــر و عطوفت در 
زوجین خواهد شــد و دســتاورد شــکیبایی و 
قناعت، برقــراری پیوند عاطفــی محکم میان 
اعضــای خانواده خواهــد بــود. در دیدگاه ها و 
اندیشــه های اســامی، خانواده نمونه و سالم، 
خانواده ای اســت که زیربنای آن با گذشــت، 
بخشش و فداکاری شکل گرفته باشد و نزاع ها و 
پرخاشگری ها در سایه روش های حل مسئله و با 

 .تدبیر و تفکر حل شود

بسیاری از 
اندیشمندان 

اسالمی از 
متعهد بودن 

به انجام 
وظایف 

و اجراي 
مسئولیت ها 

به عنوان 
جهاد در راه 

خدا یاد کرده 
و مشاجره 
و نزاع های 
خانوادگی 

را برابر 
با کاهش 

برکات مادی 
و معنوی 

در خانواده 
دانسته اند

 در صورتی که در گفتگوهای روزانه، از واژه هایی اســتفاده کنید 
که حس شــادی، اعتماد به نفس و موفقیت را به همسرتان القا 
می کنند، مطمئن باشید که احتمال بحث و گفتگوهایی که بوی 

پرخاشگری و جدل می دهد را کاهش می دهید

اختافات فرهنگیـ  اقتصــادی و نگرش های 
فکری شــکل گرفته در خانواده، در بســیاری 
از خانواده هــا شــاهد کمرنگ شــدن مهر و 
عطوفت بین همسران هستیم و به دلیل وجود 
مشــاجرات و اختافات زن و شوهری، حفظ 
این کانون که یکی از زمینه های رســیدن به 
ســعادت در جامعه محســوب می شود، مورد 
تهدید قرار گرفته اســت. محققان اســامی و 
روان شناســان، ریشــه یابی و آسیب شناسی 
پیدایش مشــکات خانوادگی و دور شــدن 

اهمیت اکســیر محبت و مهرورزی به عنوان 
قوام خانواده، بر هیچ کس پوشــیده نیســت؛ 
چــه محققــان حــوزه روان شناســی و چه 
اندیشــمندان دینــی و اســامی، مطالعات 
فراوانی در خصوص جایگاه احترام و مهرورزی 
در خانــواده و پیشــگیری از نزاع هــای زن و 
شــوهری انجام داده اند و بر لزوم عطوفت بین 
همســران تاکید کرده اند. با این حال به دلیل 

گزارش

فریده زریه
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آداب

نــذری دادن، ســیاه پوش کردن خانه برای ســوگواری ســاالر 
شهیدان، نوحه خوانی، سینه زنی و قرآن خواندن عاوه بر این که 
به نوعی اظهار دوســتی و ارادت به اهل بیت اســت، احســاس 

آرامش و تسلی خاطر را به اعضای خانه هدیه می دهد

برای 
فرزندان 

مهم است 
که در کنار 

پرداختن 
به اجرای 

مناسک 
مذهبی، به 

جلوه روشنی 
از اهداف 

قیام امامشان 
دست پیدا 

کنند و 
به قیام 

عاشوراییان 
به عنوان یک 

درس بزرگ 
و انسان ساز 

زندگی 
بنگرند

طبل و سنج و عطر اســپند عزادارن در حیاط 
خانه پدری ورق می خــورد. تصویر آن حیاط 
هنوز که هنوز است با همان صفا و سادگی در 
ذهنم نقش بسته اســت؛ تک درخت حیاط، 
میراث قصه تنهایی مردانی اســت که در غم 
پر کشیدن غریبانه موالیشــان در راه نبوت و 

برپایی آیین سوگواری و پاسداشت 
شعائر دینی در نهاد خانواده

خانه خانۀ توست
شرافت، بی ریا گریستند و با طبل هایشان نوای 
همدلی با کاروان عاشــوراییان سر دادند. برای 
مردی که هنر چگونه زیستن و رسم آزادگی را 

تا ابد به یادگار گذاشت. 
از همان نخســتین روزهای ماه محرم، خانه  ها 
نورانی می شــود از جلوه های قیام عاشورا و هر 

کس بــه رســم و آیینی، ســنت های معنوی 
ســوگواری را به جا می آورد، و اینچنین میراث 
جاودانه نبرد کربا و پیروزی حق بر باطل نسل 
به نســل و سینه به ســینه منتقل شده است. 
این روزهای معنوی و پربرکت، فرصت خوبی 
است تا در کنار اعضای خانواده درس انسانیت 

و آزادگی را مشــق کنیم و با حفظ شعائر دین، 
یاد حماسه عظیم عاشورا را در یاد فرزندانمان 

زنده نگه داریم.
ماه هایی مانند محــرم و صفر که در آن بیش از 
هر زمانی به حفظ دین و توجــه به آموزه های 
ائمه اطهار تأکید می شــود، فرصت مناســبی 
اســت تا بیشــتر به خودشناســی بپردازیم و 

آموزه های دینی را عملیاتی کنیم. 
نــذری دادن، ســیاه پوش کردن خانــه برای 
ســوگواری ســاالر شــهیدان، نوحه خوانی، 
ســینه زنی و قرآن خواندن عاوه بر این که به 
نوعی اظهار دوستی و ارادت به اهل بیت است، 
احســاس آرامش و تســلی خاطر را به اعضای 

خانه هدیه می دهد. 
شــرکت اعضای خانــواده و اهــل فامیل به 
صورت گروهی در مراسم و پاسداشت شعائر 
و سنت هاي دیني، مسولیت پذیری نسل های 
آینده را در حفظ آیین هــای دینی دوچندان 
می کند و روحیــه همدلی و مشــارکت بین 
اعضای خانواده بیشــتر می شــود. بنابراین 
توصیه شــده که بخشــی از مراسم عزاداری، 
در محیط خانــه و به صــورت گروهی انجام 
شــود. آماده کــردن خانــه بــرای برگزاری 
مراســم عزاداری و خواندن زیارت عاشورا و 
بازخوانی آموزه های نهضت ســاالر شهیدان، 
پخت و پز برای تهیه نذری، در صورت امکان 
دوختن ســربند و پارچه نویســی یا انتخاب 
نوحه خوانی هایــی کــه فضــای معنوی تری 
به هیئت ها می دهد، درســت کردن شــمع و 
فانوس مخصوص عزاداری یا نورپردازی خانه 
با شــمع و خرید لوازم اولیه بــرای برگزاری 
هیئت های ســوگواری، از فعالیت هایی است 
که می توانید آن را به صورت خانوادگی انجام 

دهید و از برکات این روزها بهره مند شوید. 
در واقع راه اندازی هیئت و مراسم در حسینیه، 
نذری گرفتن و نذری دادن از همان سنت های 
ارزشــمندي است که سال های ســال در بین 
شیعیان رواج دارد تا جایی که هر وقت صحبت 
از عاشورا و محرم به میان بیاید، بی اختیار بوی 
اســپند، پارچه های مزین به نام اباعبداهلل )ع(، 
صدای زنجیر و سنج و یا حسین گفتن ها تداعی 
می شــود. محرم که از راه می رسد از کوچک و 
بزرگ، هرچه توان دارند را بر سر سفره عاشورا 
می گذارند تا برکت و نور، مهمان خانه هایشان 

شوند.

تمرین هم دلی و حق طلبی در خانواده 
دکتر محمدرضا کنعانی نژاد، جامعه شــناس 
مذهبی، در خصوص اهمیــت توجه به اهداف 
مبارزه ساالر شــهیدان امام حســین)ع( در 
کانون خانواده می گوید، بــرای فرزندان مهم 
اســت که در کنار پرداختن به اجرای مناسک 
مذهبی، بــه جلوه روشــنی از اهــداف قیام 
امامشان دست پیدا کنند و به قیام عاشوراییان 
به عنوان یک درس بزرگ و انسان ساز زندگی 
بنگرند. آنچه باید والدین در عزاداری های ماه 
محرم و صفر بــه فرزندانشــان منتقل کنند، 
اهداف فکری و چشــم اندازهای عاشورایي ها 
از قیام اســت. در واقــع این روزهــا فرصت 
مناســبی اســت که اعضای خانواده در کنار 
برپایی مراسمی مانند سینه زنی، خواندن دعا 
و مناجــات، پخت نــذری و پذیرایی از هئیت 
عزاداران، به فلسفه قیام ســاالر شهیدان امام 
حسین)ع(، که همان کمک به شکوفایی خرد 
و جاودان کردن عدالت و معنویت است، بیشتر 
نزدیک شــده و آن ها را در زندگی خود به کار 

گیرند. 
ایشــان ادامه می دهد، امام حســین)ع( معلم 
انسان سازي و عدالت خواهی است که توانسته 
درس شــجاعت، پایــداری و اصــل مبــارزه 
حق علیه باطــل را در مدرســه تاریخ ماندگار 
کند و زوایای پنهان بی عدالتی را افشــاگری 
و علیــه آن قیام کند. از ســوی دیگــر، قیام 
عدالت خواهانه دیگر مبارزان دشــت نینوا، از 
جمله حضرت زینب)س( نیــز می تواند برای 
اعضای خانواده درس همدلــی، صبر، دعوت 
به سکوت و شــکیبایی را تداعی کند. افرادی 
که در طوفان های زندگــی، مالت و رنج های 
زیــادی را تجربــه می کنند، با کمک شــیوه 
زندگی حضــرت زینــب)س( می آموزند که 
چگونه می توانند با صبر، ســکوت و داشــتن 
روحیــه ای مبارزه جویانــه و همدالنــه، حل 
مســئله کرده و با باال بردن قدرت همدلی در 
کنار دیگر همنوعان، مشــکات را حل کنند. 
کودکان با شــنیدن روایت دیگری از تاریخ که 
از آگاهی بخشــی توأم با دعوت افراد به صبر و 
شکیبایی حضرت زینب)س( سخن می گوید، 
می آموزند کــه چگونه در مشــکات زندگی 
برای افراد خانواده شــان یار و یاور باشند و در 
عین حال، دفاع از حق و حقیقت را از یاد نبرند. 
از این رو این روزها فرصت مناســبی است تا با 

یکی دو روز مانده به محرم دلم پر می کشد برای 
روزهای پرخاطره کودکی، همان روزهایی که 
سربند یاحسین)ع( را به سر می بستم و از همان 
زمان، تقویــم جوانمردی و معرفــت با صدای 
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ما شیعیان به جهت ارادت 
و دوستی نسبت به ائمه 
و شیعیانشان، همواره 
درصدد اظهار محبت به 
آن ها بوده ایم و نشان 
داده ایم دوستی تنها در 
حد کالم نیست، بلکه هر 
جا که الزم باشد فعالیت 
جدی نیز انجام می گیرد

نقل روایت ها و حکایت هایــی از وقایع کربا، 
مشــاهده برنامه های تلویزیونی یــا تعزیه و 
نمایش هــای خیابانی، کــودکان را با اهداف 
بزرگان و اولیاي دین آشــنا کرد و راه و رسم 

زندگی را به آن ها آموخت.

نذری؛ عملی با انگیزه  الهی
ذکر مصیبت اهل بیت)ع(، به خصوص ساالر 
شهیدان، از آیین هایي است که قریب 1300 
سال در بین شیعیان رواج دارد تا با بر پا کردن 
هیئت ها و تکایا، این سنت دیرینه حفظ شود. 
در این میان، پختن نذري هم گوشه اي از این 
آیین هاست که ریشــه در مباني تفکر شیعه 
دارد و بــه عنوان عملي ثــواب و براي تعظیم 

شعائر انجام مي شود.
این فریضه کــه نوعي عبادت نیز محســوب 
مي شود، از اســباب تقرب بوده و در فرهنگ 
دیني ما رواج بســیار دارد، تا جایي که امروزه 
به هر شــکل، در هر خانــه اي، پخت نذري 
وجود دارد و وفاي به این عهد، نســل به نسل 

منتقل مي شود.
نخستین بار، در خانه پدربزرگ و مادربزرگ 
با مفهوم نذري آشنا شدیم،  در حالي که سعي 
مي کردیم گوشه اي از کار را به عهده بگیریم. 
هنگام هم زدن نذري هــم فرصتي براي راز و 

نیاز با خداي خود پیدا مي کردیم. 
به رغم بزرگداشــت مناســبت های مذهبی 
مختلــف در طول ســال و اختصــاص پخت 
نذری به ایــن روزها، ایام مــاه محرم، روزگار 
غم بارتری اســت که مــردم با ســیاهپوش 
کردن شهر، به اســتقبال این ماه مي روند و با 
ذکر مصائب ساالر شــهیدان و یاران ایشان، 
مسئولیت اطعام عده اي را به عهده مي گیرند. 
کم کم آتش زیر دیگ ها را روشــن مي کنند 
تا با تــدارک طعام، نــذر خــود را ادا کنند. 
نذري هاي خوش طعم و متبرکي که بیشــتر 
مردم، پخت آن را از مراســم واجب این ایام 
مي دانند و عطرش مشام عزاداران چند کوچه 

آن طرف تر را هم پر مي کند. 
دکتر سید حسین ارشی، روانشناس و مدرس 
دانشگاه، با اشاره به اهمیت نذری دادن در ماه 
محرم می گوید، نذری عملی بــا انگیزه  الهی 
اســت که بهترین نمونه هــای اخاقی را در 

زندگی انسان بروز می دهد. 
ما مســلمانان به جهــت ارادت و دوســتی 

 نذری دادن نوعی حفظ شــعائر دین اســت که به واســطه آن، هویت دینی 
را توســعه مي دهیم و تثبیت می کنیم. پاسداشت شــعائر دینی با استفاده از 
نذری دادن، باعث خشــنودی و رضایت درونی مي شــود و این فرهنگ را به 

نسل های آینده منتقل می کند

نسبت به ائمه و شیعیانشــان، همواره درصدد 
اظهار محبت به آن ها بوده ایم و نشان داده ایم 
دوســتی تنها در حــد کام نیســت، بلکه هر 
جا کــه الزم باشــد فعالیت جدی نیــز انجام 
می گیــرد و در حفاظت از حیثیت و شــرافت 
دین، از مهم ترین سرمایه؛ یعنی جان خود نیز 

می گذریم.
هنگامی که فردی با نیتی پاک، مشــغول تهیه 
و تدارک مواد الزم برای طبخ نذری می شــود، 
نوعی احساس ســبکی دارد که امنیت خاطر 

زیادی را برای او به ارمغان مي آورد.
این در حالی اســت کــه نــذری دادن نوعی 
حفظ شــعائر دین اســت که به واســطه آن، 
هویــت دینی را توســعه مي دهیــم و تثبیت 
می کنیم. پاسداشت شعائر دینی با استفاده از 
نذری دادن، باعث خشــنودی و رضایت درونی 

مي شود و این فرهنگ را به نسل های آینده 
منتقل می کند.

نذری دادن و تدارک غذا برای دیگران، 
عاوه بر آن که در جمع بزرگســاالن 

با فواید بی شــماری همراه است، 
در میان کم ســن و ساالن نیز از 
جنبه هــای مثبتــی برخوردار 
است. مشــارکت دادن فرزندان 

در تهیــه نــذری و کمک 
گرفتــن از آنان بســیاری 
و  فــردی  مهارت هــای 
اجتماعی را در آنان افزایش 
داده و اطمینان خاطرشان 
را تقویــت می کنــد؛ کمــا 
این که به آن هــا می آموزد 
تنها بــه فکر خــود نبوده و 

مسئولیت پذیر باشند. 
مشــارکت دادن فرزندان در هیئت ها و 

سپردن مسئولیت ها به آنان، اهمیت 
حفــظ ســنت های 
الهــی را در ذهــن 
نهادینــه  آنهــا 

.می کند

آداب



سالمت

سالمت سالمندان
آداب نذری پزی 

و پذیرایی در محرم

مهار دردهای استخوانی 
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تقویــم تاریــخ پــر اســت از سرگذشــت 
حماسه آفرینان همیشه جاویدان که  نقش آن 
تا ابد بر ورق های این دفتر ماندگار خواهد ماند. 
دوباره به ایســتگاه محرم رسیدیم؛ ایستگاهی 
که در آن عطر خوش نذری هــای پر برکت به 
مشام می رســد، ایســتگاهی که در آن درس 
آزادگی و معرفت مشق می شــود، ایستگاهی 
که هر ثانیه توقــف در آن، حرکت به ســوی 

نیکی های ماندگار را در پی دارد.
این روزها شــهر، سیاهپوش شــده است و از 
کوچک و بزرگ در تکاپو و تالش برای برپایی 

مراسم عزاداری موالیشان هستند.
دین داری و به جــا آوردن مناســک دینی در 
وجود همه مسلمان ها ریشه دارد و از هر ایل و 
تباری که باشیم همواره درصدد انجام تکالیف 
الهی و اظهار محبت بــه اولیای دین بوده ایم و 

نشان داده ایم دوستی تنها در حد کالم نبوده، 
بلکه هرکجا که الزم باشــد فعالیت جدی نیز 
انجام می گیــرد و در حفاظــت از حیثیت و 
شرافت دین از مهم ترین سرمایه ؛ یعنی جان 

خود می گذریم.
این قبیــل از خودگذشــتگی ها در راه دین، 
به اشــکال مختلف و در قالب نذری دادن در 
مناســبت های مذهبی نیز مشاهده می شود. 
نذری دادن که یکــی از ســنت های دیرینه 
مســلمانان، به ویژه در ماه های محرم و صفر 
اســت، در واقع نوعی اظهار دوستی و ارادت 
به صورت عملی اســت که فرد به واسطه آن 
بخشــی از درآمد خود را که با زحمت فراوان 
به دست آورده بخشیده و صرف اطعام دیگران 
می کند. این فریضــه، اگرچه ثواب آخرت رابه 
همراه دارد، اما از نظر علم روانشناســی تأثیر 
به ســزایی در روح و روان آدمــی نیز بر جای 
می گذارد. بخشــش در حد بضاعــت و اطعام 
دیگران در قالب نذری، احســاس آرامشــی 

بی نظیر در انســان به وجود می آورد و انسان 
خــود را به خدای خــود نزدیک تــر می بیند. 
هنگامی که فردی با نیتی پاک مشــغول تهیه 
و تدارک مواد الزم برای طبخ نذری می شــود، 
نوعی احساس ســبکی دارد که امنیت خاطر 
زیادی را برای او به ارمغــان مي آورد. عالوه بر 
این، ماه محرم و صفر، ماه های خودسازی روح 
و جسم هســتند و در کنار اجرای برنامه های 
صحیــح زندگی، بــا اطعام بی منــت جمعی 
از مســلمانان دیگر، نه تنها نمــادی از اتحاد 
مسلمانان را به تصویر می کشیم، بلکه به خاطر 
سفارش ائمه)ع( به انجام آن، عمل ثوابی انجام 

می شود و پاداش های اخروی به همراه دارد.
نذری پزی و نذری دادن نیز در این ایام حال 
و هــوای دیگری دارد و عــزاداران در تالش 
هســتند تا گوشــه ای از ســفره پربرکت ابا 

عبداهلل)ع( را مزین کنند.
توجه به بهداشــت طبــخ و پخــش نذری و 
آشــپزی در ایام محرم، با رعایت نکات ســاده 

امکان پذیر اســت و برکت سفره های عزاداری 
را افزون خواهد کرد.

نکاتی که باید هنگام خرید مواد اولیه در 
نظر بگیریم

توصیه کارشناســان بهداشــت و متخصصان 
علوم تغذیه بــه منظور پیشــگیری از انتقال 
بیماری های دامی به انســان، خریــد دام یا 
فرآورده های گوشــتی برای طبــخ نذری از 

مراکز تحت نظارت وزرات بهداشت است.
ســارا ســماواتی، کارشــناس تغذیه در این 
خصوص توصیه می کند، براي حفظ بیشترین 
ارزش غذایــي و رعایت بهداشــت در تهیه و 

مصــرف را از اصــول بهداشــتی توزیع نذری 
دانســته و توصیه می کنــد، در بــازار مقادیر 
متنوعی از ظروف یکبارمصرف ارزان سلولزی 
یا ظروف فلزی موجود اســت کــه جایگزین 
مناســبی برای انواع پالســتیکی آن به شمار 
می رود. این متخصص تغذیــه تأکید می کند، 
باید توجه داشت پخش غذا یا نوشیدنی داغ در 
ظروف پالستیکی، باعث آزاد شدن پلیمرهای 
تشکیل دهنده ظروف شده و مشکالتی مانند 
مستعدشدن ســلول های بدن برای سرطان یا 
اختالالتی مانند زودرنجی و پرخاشگری را به 
دنبال دارد. بنابراین بهتر اســت ظروف یکبار 

میزان نمک افزودنــي به غــذا را هنگام طبخ 
محدود کرده و فقط از نمک یددار تصفیه شده 

استفاده کنید. 
همان طور که گفته شد، از مصرف »نمک سنگ« 
براي خیساندن برنج اکیداً خودداري و از سوزاندن 
غذا در زمان کباب کردن یا پخت )کباب، جوجه 

کباب، ته دیگ و ...( اجتناب کنید.
در صورت اســتفاده از حبوبات در غذا، قبل از 
پخت آن ها را به مدت حداقل 4 ســاعت در آب 
بخیســانید و پس از دور ریختن آب باقیمانده، 
حبوبات را به غــذا اضافه کنیــد. قبل از طبخ 
غذا دســت های خود را با آب و صابون شسته 

آداب نذری پزی و پذیرایی در محرم

توجه به 
بهداشت طبخ 
و پخش نذری 

و آشپزی در 
ایام محرم، 

با رعایت 
نکات ساده 
امکان پذیر 

است و برکت 
سفره های 
عزاداری را 

افزون خواهد 
کرد

باید توجه داشت پخش غذا یا نوشــیدنی داغ در ظروف پالستیکی، 
باعث آزاد شدن پلیمرهای تشــکیل دهنده ظروف شده و مشکالتی 
مانند مستعدشدن سلول های بدن برای سرطان یا اختالالتی مانند 

زودرنجی و پرخاشگری را به دنبال دارد

مصرف غذاهاي نذري، پیشنهاد می شود دام 
و طیور را از مراکز مطمئــن و با درصد چربی 
اندک خریــداری کنید. روغن هــای مایع و 
ســرخ کردنی با اســید چرب ترانــس پایین 
)کمتــر از 5 درصــد( را در فهرســت خرید 
طبخ نذری قرار دهید و حتی االمکان از تهیه 
روغن های اشباع شــده یا جامــد خودداری 
کنید. در لیســت خریــد نذری بــه کیفیت 
حبوبات و ســبزیجات توجه کنید. مواد اولیه 
شربت های طبیعی و شــیرکاکائو را با مقادیر 
اندک شــکر خریداري کنیــد و از پودرهای 
شــربت که حاوی مــواد نگهدارنده و شــکر 
فراوان هستند اســتفاده نکنید. خرید موادی 
مانند سنگ نمک برای خیساندن برنج، باعث 
اختالل در عملکرد کلیه و کبد مي شود و بهتر 
اســت از نمک تصفیه شــده و یددار و شیر و 

ماست کم چرب استفاده کنید.
دکتر احمدرضا درســتی، متخصص تغذیه، 
انتخاب صحیــح هنگام خرید ظــروف یکبار 

مصرف سلولزی، که پایه آن ها از چوب یا کاغذ 
بوده و عالوه بر این کــه در برابر حرارت مقاوم 
هستند در محیط زیست نیز به سرعت تجزیه 
می شــوند در فهرســت خرید، تهیه و پخش 

نذری قرار گیرد.
آشپزی در محرم با چند توصیه بهداشتی 
هنگام پخت و پز نیز توجه به نکات بهداشتی از 
اهمیت فراوانی برخوردار است. سارا سماواتی، 
کارشــناس تغذیه در این باره توصیه می کند، 
بهتر است از سرخ کردن زیاد سبزي هاي مورد 
استفاده در طبخ غذاهایي همچون قرمه سبزي 
خودداري کرده و چربي هــاي اضافه همراه با 
گوشــت در انواع خورش یا گوشت چرخ کرده 
را تا حد ممکــنـ  قبل از طبخـ  جــدا کنید. 
همچنین پوســت مرغ را قبل از پخت غذا به 
طور کامل جدا کرده و از حبوبات و سبزیجات 
بیشتري در داخل غذاها اســتفاده کنید. وی 
تأکید می کند تــا حتي االمــکان روغن مورد 
اســتفاده در طبــخ غذاها را کاهــش دهید و 

و تمامی سطوحی که برای تهیه غذا و آشپزی 
اســتفاده می کنید، قبل از هر گونه پخت و پز، 

شسته و پاکیزه نگه دارید.
همچنین توصیه می شود تمامی مواد غذایی، 
به ویژه گوشــت، ماکیان، ماهــی و تخم مرغ 
را به طور کامــل بپزید؛ در دمــای 70 درجه 
ســانتی گراد طبخ کرده و از ظروف متفاوت و 
مجزا برای نگهداری آن ها اســتفاده کنید. از 
کارد و تخته آشــپزی مجزا برای ظروف خام 
اســتفاده کرده و بعد از هر بار استفاده، آن ها 
را به خوبی شســته و غذاهاي خام و پخته را در 

ظروف مجزا بریزید. 
مــواد غذاهایــی مانند ســوپ و خــورش را 
به خوبی جوشــانده و مطمئن شــوید دمای 
آن به 70 درجه ســانتی گراد رســیده است. 
از صورتی نبودن و شــفاف بودن آب گوشــت 

اطمینان حاصل کنید.
همواره برای پخت وپز از آب ســالم اســتفاده 
کنید )مي توانید آب را بجوشــانید و یا از قرص 

کتایون نصیری
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کلر استفاده کنید(.
از مــواد غذایی ســالم و تازه، و از مــواد اولیه 
بهداشــتی و پاســتوریزه مانند کشک، شیر یا 
ماست پاستوریزه استفاده کنید. سبزیجات را 
قبل از اضافه کردن به غذا، به ویژه تهیه ساالد، 

به خوبي شسته و ضدعفونی کنید.
از مصرف مواد اولیه اي کــه تاریخ مصرف آن 
منقضي شــده خودداری کرده و از سرخ کردن 
یا پختن ســیب زمینی های سبزرنگ اجتناب 
کنید. همچنیــن در صورت تمایــل به تهیه 
غذاي آماده از مراکز فروش غذا و رستوران ها، 
غذا را از مراکز معتبر و داراي مجوز بهداشــتي 

تهیه کنید.
در زمان طبخ غذا هرگــز از روزنامه به عنوان 
دمُکني اســتفاده نکنید و بــرای پخت و پز از 

ظروف استیل استفاده کنید.
از برگردانــدن روغن استفاده شــده به ظرف 
اصلي و یا استفاده مکرر از روغن سوخته شده 

خودداري کنید.
در شیرین کردن مواد غذایی مانند شله زرد یا 
شربت و شیر دقت کنید از مقادیر کنترل شده 

قند و شکر استفاده کنید.

هنگام توزیع نذری از یاد نبریم
بهداشــت افرادی که در توزیع نذری سهیم 
هســتند از اهمیت باالیی برخوردار اســت. 
دکتــر احمدرضا درســتی، متخصص تغذیه 
پیشــنهاد می کند، عالوه بر این که آشــپزها 
باید بهداشــت را رعایت کرده و از دستکش 
و کاله هنگام پخــت غذا اســتفاده کنند، 
عزادارانی که در توزیع نــذورات همکاری 
می کننــد نیز باید اســتفاده از دســتکش 
پالســتیکی را فرامــوش نکننــد، چرا که 
احتمال ســرایت گروهــی از بیماری های 
ویروســی از ایــن طریق افزایــش خواهد 
یافــت. از طــرف دیگــر افــراد مبتــال به 
بیماری هــای عفونــی و ویروســی مانند 
سرما خوردگی یا برخی بیماری های پوستی 
واگیــردار، بهتر اســت تا بهبــودی کامل در 

مراسم طبخ و توزیع نذورات شرکت نکنند.
عالوه براین توصیه می شود توزیع مواد غذایی 
هنگامی که تازه و گرم است انجام بگیرد، چرا 
که احتمال ابتال به مسمومیت های غذایی در 

این روش به حداقل می رسد. 
مواد غذایی پخته شــده نبایــد در دمای اتاق، 

بیــش از 2 ســاعت نگهداری شــوند و تأکید 
می شــود در توزیع غذا از ظروف یکبار مصرف 

بر پایه گیاهي استفاده شود. 
هنگام مصرف نذری فراموش نکنیم 

بهتر است مصرف نوشــیدني ها را به همراه غذا 
به حداقل برســانید و در صورت مصرف، آب و 
دوغ کم نمک و بدون گاز را به سایر نوشیدني ها 
ترجیح دهید.توصیه می شــود از بیش خواري 
خودداري کنیــد و در صورتي کــه حجم غذا 
بیش از نیاز اســت، اضافه غذا را در ظروف در 
بســته در یخچال نگهداري کــرده و در وعده 
غذایي بعد مصرف کنید. از مصرف بخش هاي 

سوخته غذا نیز پرهیز کنید.
بیمــاران مبتــال بــه چربــي خــون بــاال و 
بیماري هاي قلبــي عروقي بایــد در مصرف 
غذاهاي چرب و در حجم زیــاد احتیاط کنند 
و عزاداراني که دیابت دارند از خرما و کشمش 
به جاي قند در کنار چاي اســتفاده کنند. در 
صورت تمایل به مصرف مجدد غذای نگهداري 
شده در یخچال، آن را به طور کامل گرم کنید، 
اما از از گرم کردن مکرر غــذاي مانده و توزیع 

.آن جداً خودداري کنید

از مواد غذایی 
سالم و تازه، و 

از مواد اوليه 
بهداشتی و 
پاستوریزه 

مانند کشك، 
شير یا ماست 

پاستوریزه 
استفاده کنيد. 
سبزیجات را 
قبل از اضافه 
کردن به غذا، 
به ویژه تهيه 

ساالد، به 
خوبي شسته 
و ضدعفونی 

کنيد

به  رنگ  برگ های  از  پرشده  چوبِی  نیمکت  بر  آرام  پدربزرگ 
رنگ پاییزی تکیه زده و می گوید، یادش بخیر، چه روزهایی را 
با رؤیای سوارشدن بر دوچرخه کوچک زنگدار و رکاب زدن های 
بی دغدغه در کنار هم کالسی ها گذراندیم. همان دوچرخه ای که 
بودیم.  زده  تاخت  نهایی  امتحانات  قبولی  با  را  خریدنش  قول 
همان دوچرخه ای که لبخند و تندرستی را به گوشه کنار شهر 
زندگی  خاطرات  قاب  در  کودکی هایمان  که  حاال  می داد.  هدیه 
و  هیاهو  از  دورشدن  کرده ایم  فراموش  کرده اند،  خوش  جا 
دارد.  لذتی  چه  طبیعت  آغوش  در  رکاب زدن  با  دل مشغولی 
و  برای سالمتی  برنامه ریزی  می دهد  نشان  انجام شده  مطالعات 
فراهم ساختن امکاناتی که زندگی سالمندی را باکیفیت کند و 
امکان بروز بیماری های جسمی و روانی را کاهش دهد، از اهمیت 

بسیاری برخوردار است. 

یکی از فاکتورهایی که به تحقق آرزوها کمک می کند و بهره مندی 
فراهم  زندگی ممکن می سازد،  باالتر  در دهه های  را  کاشته ها  از 
کهنساالن  برای  استرس  از  عاری  و  نشاط آفرین  محیطی  کردن 
است. مطالعات نشان می دهد در اکثر افرادی که دوران کهنسالی 
خود را دور از خانواده، در آسایشگاه سالمندان و مکان هایی که 
در آن خبری از ارائه برنامه های مفرح و منسجم  نیست سپری 
می کنند، احساس رضایتمندی از زندگی کمتر است و این افراد 
با سالمندانی که در کانون  میزان استرس باالتری را در مقایسه 
و  سالم  عادت های  می شوند.  متحمل  می برند،  سر  به  خانواده 
از  سالمندان،  برای  مناسب  الگوهای  دیگر  کنار  در  نشاط انگیز 
دارد،  نام  تلومر  که  کروموزم ها  پایانی  بخش  و  سلول ها  تخریب 
جلوگیری می کند. مطالعات نشان می دهد، اندازه  تلومرها یکی از 
شاخص های تخمین طول عمر و سالمتی است. کوتاه شدن تلومرها 
که نتیجه سبک غلط زندگی است، می تواند سالمندان را در برابر 

رویدادهای محیطی و فاکتورهای بیماری زا آسیب پذیر کند. 

سالمت سالمندان

ی
وکل

د ت
حم

س:م
عک

بیماران مبتــال به چربي خون بــاال و بیماري هاي قلبي عروقــي باید در مصرف 
غذاهاي چرب و در حجم زیاد احتیاط کنند و عزاداراني که دیابت دارند از خرما و 

کشمش به جاي قند در کنار چاي استفاده کنند

مهتاب بهریان
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دردهای اســتخوانی و مفصلی در ســالمندی 
بیشــتر از هر زمانــی زندگی روزانــه را تحت 
تأثیر قرار می دهد و احتمال شکســتگی های 
استخوانی در این دوران بیشتر می شود. توصیه 
متخصصان به سالمندان، مصرف مواد غذایی 
حاوی ویتامین دی، کلسیم و منیزیم، پرهیز از 
فعالیت های برخوردی، پرشی، جهشی و انجام 
ورزش هایی اســت که در مدت زمان کوتاهی 
فشــار زیادی به بافت عضالنی وارد می کنند. 
در واقــع میــزان ویتامین دی در تشــخیص 
دردهای مفصلی مؤثر اســت و بــه کنترل آن 
کمک می کنــد، چراکه کمبــود ویتامین دی 
با دردهای اســتخوانی و مفصلی ارتباط دارد. 
از یاد نبریــد اضافه وزن یکــی از عوامل ایجاد 
دردهــای مفصلی مزمــن و کمردرد اســت، 
همچنین کمبود خواب آســتانه تحمل درد را 
پایین می آورد. بیماری افسردگی نیز می تواند 
در ایجاد دردهای مزمن در بدن مؤثر باشــد و 
تحمل درد را مشــکل کند. اگــر می خواهید 
ورزش کنید، در هنگام ورزش لباس مناســب 
بپوشــید و به دلیل این که احتمال برخورد با 

این باور صحیح اســت که با افزایش ســن، ســرعت متابولیســم بدن و به دنبــال آن خطر ابتال 
به اضافــه وزن افزایش پیدا می کند، امــا مهم ترین دلیل اضافه وزن، رونــد کم تحرکی در زندگی 
اســت. دویدن، تحرک، شــنا، بازی و طناب زدن، بخش اصلی و مهم زندگی کودکان را تشــکیل 
می دهد، اما با افزایش سن، پشت میزنشینی، تماشــای برنامه های تلویزیون و استفاده از خودروی 
شــخصی، کم تحرکی و گاهی بی تحرکی زیاد می شــود. روی آوردن به بازی های کامپیوتری نیز 
همین اثر را دارد. ورزش های دوران ســالمندی، احتمال ابتال به اختالالت شــناختی و فراموشی 
را کاهش می دهد، به حفظ تعادل بدن کمک می کند و عملکرد میان چشــم و دست را هماهنگ 
می کند. یــوگا، بهره منــدی از تکنیک های تنفس و انجام تمرینات کششــی بــه منظور افزایش 
استقامت ماهیچه ها و بدن، برای سالمندان مفید است. گفتنی است سبک زندگی غلط، استرس، 
سیگارکشیدن، روی آوردن به شغل های کم تحرک، پشت میزنشینی و مصرف مواد غذایی پرچرب 
در مردان بیشتر اســت و آن ها را در ســنین کهنســالی در معرض خطر حمله قلبی و چاقی های 

شکمی قرار می دهد.
به عقیده کارشناســان فعال در حوزه ســالمند، پیروی از الگوهای ورزشــی منظم در سالمندان، 
نه تنها نرخ مصرف دارو را در آن ها کاهش می دهد و در طوالنی مدت از باالرفتن فشــار خون و ابتال 
به بیماری هایی مانند دیابت، پوکی اســتخوان و افزایش کلســترول بد و چربی خون پیشــگیری 
می کند، بلکه انجام ورزش های مناسب برای ســالمندان، مانند تمرینات استقامتی، حفظ تعادل و 
ورزش های انقباضی و ایستا، نیاز کهنساالن را به اطرافیان کاهش داده و در بهبود عملکرد سیستم 
عصبی و کنترل ابتال به مشکالت روان شناختی مؤثر اســت. دوچرخه سواری، شنا، انجام تمرینات 
تعادلی و کوهنوردی در صورتی که با رعایت اصول توصیه شده از سوی متخصصان انجام گیرد، در 
بهبود کارایی قلب و ریه و اکسیژن رسانی موثر بوده و یکی از شاخص های مهم پیشگیری از ابتال به 

افسردگی محسوب می شود. 

خوراکی های مفید دوره سالمندی 
روغن کنجد در کنار گوشــت بلدرچین یک وعده غذایی مفید 
برای دوران ســالمندی به شــمار می آید. در واقــع این ماده 
خوراکی به دلیل طبیعت گرم و خشکی که دارد، برای بیماران 
و افراد مسن مفید است. از طرف دیگر اگر در دوره سالمندی به 
سر می برید و دچار بی خوابی، فشــار خون باال یا ضعف اعصاب 
هســتید، توصیه می شــود گوشــت بلدرچین را هم به برنامه 

غذایی روزانه تان اضافه کنید. 
این ماده غذایی به دلیل داشــتن ریزمغذی های کمیابی مانند 
سلنیوم، منگنز، ریبو فالوین،  فسفر، روی و آهن، منبع مفیدی 
برای پیشــگیری از بیماری و التیام مشکالتی مانند بی خوابی و 
پرفشاری خون است. فراموش نکنید گوشت این پرنده، سرشار 
از اسید چرب امگا سه نیز هســت و یکی از بهترین خوراکی ها 
برای کهنساالن به حســاب می آید. از خواص گوشت این پرنده 
کوچک که بگذریم، تخم بلدرچین هم دســت کمی از آن ندارد 
و با وجود این که اندازه آن بســیار کوچک تر از تخم مرغ است، 
ترکیبات مغذی فراوانی دارد و می توان آن را هم رده تخم مرغ به 

حساب آورد؛ حتی میزان آهن و ویتامین های ب بیشتری دارد.
از طرف دیگر، برای ســالمندانی که به علت باال بودن کلسترول 
موجود در تخم مــرغ، این خوراکــی مقــوی را کمتر مصرف 
می کنند، تخم بلدرچین جایگزین مناسبی است. روغن کنجد 
نیز به دلیل سرشــار بودن از خواص دارویی و چربی هایی که از 
گرفتگی عروق و باالرفتن کلســترول جلوگیری می کند، مفید 
محسوب می شــود. کاهش خطر ابتال به بیماری های سالمندی 
مانند پارکینسون، زوال عقل و آب مروارید از فواید مصرف این 

روغن برای سالمندان است. 
طبــق آخرین مطالعــات انجــام گرفته در خصوص بررســی 
وعده های غذایی مفید برای ســالمندان و ارتباط آن با افزایش 
طول عمر، مشخص شــده اســت برنامه ای متنوع شامل مواد 
غذایی حاوی ویتامین دی، کلسیم، پروبیوتیک ها، سبزیجات، 
اســید چرب امگا ســه و دیگر مــواد معدنی نظیــر منیزیوم، 
نقش مؤثری در سالمتی ســالمندان و پیشــگیری از ابتال به 

بیماری های جسمی و روان شناختی دارد. 

زمین یا اشیا در هنگام ورزش وجود دارد، بهتر 
است از محافظ های مناســب استفاده کنید. 
همیشه در هنگام ورزش احتمال افت خون را 
در نظر بگیرید و نوشیدنی و خوردنی شیرین 

همراه داشته باشید. 
محمدعلی رادپور، کارشــناس طب فیزیکی، 
به ســالمندان توصیه می کند، اگر قصد انجام 
تمریــن در صبحــگاه را دارید، نیم ســاعت 
یا یک ســاعت قبل از ورزش آب بنوشــید؛ 
نوشــیدن آب برای کاهش ایجاد چسبندگی 
خون ضروری اســت. تمرین ها و فعالیت های 
سالمندی در دو بخش تمرین های مقاومتی 
و اســتقامتی اجرا می شــود. در ورزش های 
قدرتی یــا مقاومتی که با وزنــه و بدون وزنه 
انجــام می شــود، بایــد 4 تــا 6 حرکت در 
هر جلســه، در مــدت زمــان 45 دقیقه تا 1 
ســاعت انجام دهید و هر حرکت را ســه بار 
و هربار بیــن 10 تا12 بار تکــرار کنید. برای 
انجام تمرین های قدرتی با وزنــه، در ابتدا از 
وزنه های ســبک کمک بگیرید، سپس تعداد 
تکرارها و بعد از آن میزان ســنگینی وزنه را 

افزایش دهیــد. از تمرین هــای قدرتی بدون 
وزنه، می توان به حرکت شنا رفتن روی زمین 
و حرکت شــکم که همان بلند کردن کتف ها 
از زمین در حالت خوابیده بــا زانوی خمیده 
است، اشاره کرد. بهتر اســت سالمندان برای 
شــنا رفتن روی زمین، زانوهای خود را هم بر 
زمین بگذارند تا حرکت برایشان آسان شود و 

به مهره های کمرشان فشار وارد نشود.
بهتریــن توصیه بــرای ســالمندانی که قصد 
دارند به جمع ورزش هــای گروهی خانوادگی 
بپیوندند، انتخاب یکی از چهار گروه تمرینات 
قدرتــی، اســتقامتی، تعادلــی و ورزش های 
کششی اســت. انجام ورزش های استقامتی، 
سرعت متابولیسم بدن را افزایش داده و میزان 
قند خون را متعادل می کند. انجام ورزش هایی 
که به حفظ تعادل بــدن کمک می کند، خطر 
زمین خوردن و شکســتگی اســتخوان ها را 
کاهــش داده و تمرینــات کششــی، انعطاف 
عضالت و تحرک را افزایش می دهد. همچنین 
ورزش های استقامتی مانند پیاده روی و شنا، 

میزان ضربان قلب را متعادل می کند.

مهار دردهای
 استخوانی  

ورزش های مفید سالمندی
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ظرف های شسته نشــده، لباس های جاخوش 
کــرده در ماشــین لباسشــویی کــه فقــط 
چشــم انتظار آغاز کار دســتگاه هســتند و 
کارهــای ناتمامی که برای به پایان رســاندن 
آن ها رمقی باقی نمانده و اشــتیاقی هم برای 
خوابیدن نیســت و این، وقت و زمان است که 
همچنان می گذرد. این افراد، شرایط والدینی 
را دارند که پس از به خواب رفتن فرزندانشان، 
نفسي تازه می کنند و می خواهند فارغ از تمام 
مســئولیت ها کمــی هم وقت صــرف عالیق 
شخصی شان کنند. متخصصان نام این عادت 
نه چنــدان صحیــح را تعویق زمــان خواب 

گذاشته اند.

آیا شــما هم به اختالل تعویق خواب و افتادن 
در تله اهمال کاری مبتال شــده اید؟ محققان 
یک نشانه افتادن در تله اهمال کاری را اشتیاق 
نداشــتن برای رفتن به رختخواب و برخوردار 
نبودن از یــک الگوی خواب مناســب معرفی 
کرده انــد. مطابق با این پژوهش انجام شــده، 
گروهی از افراد مبتال بــه اختالالت خواب که 
در طول روز خستگی و بی حوصلگی را تجربه 
می کنند، در شرح حال بالینی خود می گویند 
دیر رفتن به رختخواب بــه یکی از عادت های 

نادرست آن ها در زندگی تبدیل شده است.
دکتر ســبحان مهرزاد، روان شــناس بالینی 
می گوید: »عــادت تعویق انداختــن کارها به 
رفتاری اطالق می شــود که ماهیتی شــبیه 
به تنبلی و اهمــال کاری دارد. میان الگوهای 
خودتنظیمی، ذهن آگاهی های درون فردی و 

به تعویق انداختن زمان خواب و تبعات ناشی 
از آن مانند احساس خســتگی و بی حوصلگی 
در طــول روز ارتباط وجــود دارد؛ به این معنا 
که افراد قصد دارند از ســکوت و آرامش شبانه 
برای توان بخشــی دوباره اســتفاده کنند و در 
واقع از این زمان به عنــوان یک اوقات فراغت 
استفاده می کنند، اما توانایی انجام هیچ کاری 
را نداشــته و تنها وقت خود را تلف می کنند و 
فرآیند خواب را بــه تعویــق می اندازند. این 
در حالی اســت کــه فقــدان خودتنطیمی و 
بهره مند نبودن از یک الگــوی منظم خواب، 
می تواند تبعــات فراوانــی در زندگی فردی و 
اجتماعی داشــته باشــد. این عادت را نباید با 
اختصاص دادن بخشی از شــب به تفکر، انجام 
کارهای مملو از خالقیت، نوشــتن و ... اشتباه 
گرفت چرا کــه در افراد مبتال بــه اختالل به 

فرامرز  خواجه نوری

مدرسه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
دروه ای که آن را مرحله تمامیت و رسیدن به انسجام روانی می نامند، از 
نظر کارشناسان حوزه بهداشت و روان، از اهمیت خاصی برخوردار است. 
در دوران سالمندی بسیاری از افراد دوست دارند فارغ از تمام برنامه ها و 
دغدغه های گذشته، به انجام فعالیت های مورد عالقه شان بپردازند و در 
راستای تحقق بخشــیدن به اهداف و آرزوهایی که در دهه های پیشین 

زندگی داشته اند، قدم بردارند. 
یکــی از فعالیت هایی کــه می تــوان به منظــور افزایــش عملکرد و 
توانمندسازی ســالمندان انجام داد، کمک به مشــارکت سالمندان در 
کارهای گروهی است. در ســال های اخیر در برخی جوامع، مؤسساتی 
تحت عنوان مدرســه پدربزرگ، مادربزرگ ها، با هدف پیشــگیری از 
بروز زودرس بیماری های شــناختی مانند دمانس و آلزایمر تأســیس 
شده است. مسئوالن این مؤسســات معتقدند، حضور افرادی که اکثر 
آن ها در محدوده ســنی 60 تا 90 ســالگی قرار دارند، نشان داده است 
سالمندان تحت تأثیر شــرکت در انجام فعالیت های گروهی ذهنی، با 

کاهش خطر ابتال به بیماری های شناختی و همچنین مشکالت جسمی 
و روانی روبه رو هستند. تدریس فلسفه، علوم مذهبی و معنویت، تاریخ، 
مباحث روان شناســی در کنار انجــام کارهای عملی ماننــد باغبانی، 
ورزش های گروهی و نقاشی، در طوالنی مدت قدرت شناخت و قضاوت 
ســالمندان را باال برده و امید است با گســترش چنین طرح هایی، نرخ 
امید به زندگی در جامعه افزایش پیدا کرده و آمار مبتالیان به مشکالت 
و بیماری های ویژه دوران ســالمندی کاهش پیدا کند. گوش ســپردن 
به موســیقی های آرام، انجام تمرینات ورزشــی مرتبــط و به طور کلی 
تالش برای تغییر ســبک زندگی ســالمندان از دیگر فاکتورهایی است 
که تحمل درد و مشکالت را در دروان ســالمندی باال برده و نمره رشد 
شــناختی کهنســاالن را افزایش می دهد. همچنین باغبان درمانی، از 
دیگر فعالیت هایی اســت که قدرت تمرکز افراد، به خصوص سالمندان 
را باال برده و احتمال ابتال به بیماری های خلقی و افســردگی را در آن ها 

 .کاهش می دهد

لطفا دیر نخوابید! 
آسیب شناسی سندرم به تعویق انداختن خواب
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نکته

تعویــق انداختن خــواب معمــوالً هیچ کار 
مفیدی انجام نمی شود و تنها نوعی سرگردانی 
و احساس دلشوره مانع از رفتن به اتاق خواب 

می شود.«
این کارشــناس ادامه می دهد: »کمتر کسی 
اســت که از به خواب رفتن و بهره مند شدن 
از آرامش شــبانه ناراضی باشــد. اکثر افراد از 
این که چگونه می توانند زمان بیشــتری را به 
اســتراحت شــبانه اختصاص دهند صحبت 
می کنند، امــا دلیــل مقاومت و بــه تعویق 
انداختــن خــواب در برخی افراد چیســت؟ 
لــوازم الکترونیکــی و رســانه های جمعــی 

ماننــد تلویزیــون، بازی هــای کامپیوتری، 
سرگرم شــدن با شــبکه های اجتماعی نظیر 
تلگرام و اینســتاگرام، ناتمام ماندن کارهای 
خانه و زندگی در خانه ای نامرتب، اســترس، 
گوش به زنگی، دغدغه های شــغلی، مشکالت 
خواب ماننــد بی خوابی، کابوس شــبانه، راه 
رفتن در خواب و نیاز به آرامش و ســکوت از 
عوامل بروز اختالل به تعویق انداختن خواب 
هســتند. این فرآیند مختص کشور ما نیست 
و در بســیاری از شــهرهای بزرگ و پیشرفته 
ماننــد نیویورک، بســیاری از افــراد ترجیح 
می دهنــد از خواب شــبانه بی بهــره بمانند. 

دنیای مجازی و صنعتی آن قدر زندگی امروز 
را پرشتاب کرده اســت که افراد جرأت بستن 
پلک هایشــان را ندارند و از ترس جاماندن از 
این دنیای پرسرعت، ترجیح می دهند همگام 
با تکنولوژی و ســبک زندگــی مدرن حرکت 
کنند. کارهایی ماننــد خرید، برقراری ارتباط 
با دوستان، سرگرم شدن با مشاهده فیلم های 
تلویزیونی مورد عالقــه افراد، پس از اتمام کار 
روزانه و در شــب امکان پذیر اســت و همین 
مســئله باعث شــده اســت تا افراد به عادت 
مقاومــت در برابر خواب دچار شــوند. این در 
حالی اســت که تحقیقات نشــان می دهد به 
تعویــق انداختن خــواب از ضعــف مدیریت 
زمــان و خودکنترلــی سرچشــمه می گیرد 
و در افــرادی که نتوانســته اند میــان دنیای 
امروز و حقیقت زندگی تعــادل برقرار کنند، 
بیشتر مشــاهده می شــود. همچنین افرادی 
که به اختالل اعتیاد به شــغل مبتال هستند، 
بیش از ســایرین در تله تعویق خواب گرفتار 
می شــوند. در واقع اشــتیاق برای ادامه کار، 
پس از خاتمه زمان کار هم وجود دارد و حتی 
می توان این عادت غلط را ناشــی از فشار کار 
زیاد هم دانست. مشخص کردن مرزهایی که 
به برقراری تعادل در زندگــی کمک می کند 
یکی از روش های مقابله با این اختالل است.« 
دکتر مهرزاد توصیه می کند »برای کســانی 
که افســار رفتارشان در دســت برنامه ریزان 
دنیای صنعتی امروز  قرار دارد، بهترین روش، 
مرزبندی و مشــخص کردن الگوهای رفتاری 
اســت. تلفن هایتان را در ســاعتی مشخص 
خاموش کنید. تلویزیون، بــازی کامپیوتری، 
شست و شــوی ظروف، میهمانی و ... را قبل از 
فراسیدن ســاعتی مشــخص تعطیل کرده و 
خودتان را ملزم بــه رفتن به رختخواب و قطع 

رابطه با دنیای پر استرس کنید.«
فراموش نکنید، رســانه های اجتماعی،کتاب، 
کامپیوتر و ... می توانند در شــب به دشمنان 
شما تبدیل شوند؛ دشمنانی که با نیرنگ شان 
به تدریج ســالمتی تان را از دســت خواهید 
داد.  یک فنجان چای آرامش بخش بنوشــید 
و دندان هایتان را در ســکوت مسواک بزنید و 
پس از شست و شــوی صورت و دست هایتان 
با آب ولرم به رختخــواب بروید. گاهی اوقات 
هنوز هم به ســبک زندگــی دوران کودکی 

.نیازمندیم

افرادی که به 
اختالل اعتیاد 
به شغل مبتال 
هستند، بیش از 
سایرین در تله 
تعویق خواب 
گرفتار می شوند

به تعویق انداختــن خواب از ضعف مدیریت زمــان و خودکنترلی 
سرچشمه می گیرد و در افرادی که نتوانسته اند میان دنیای امروز و 

حقیقت زندگی تعادل برقرار کنند، بیشتر مشاهده می شود
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باشـگاهمـهرومـاه
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در نخستین روز از هشتمین گردهمایی مســئوالن دفاتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان ها، پایگاه اطالع رسانی حوزه 

نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر افتتاح شد.
اخبار و گزارشات، یادداشت و مقاالت و صفحه اختصاصی دفاتر استانی 

از مهم ترین بخش های این پایگاه اطالع رسانی است.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر با اشاره به نقش حیاتی اطالع رسانی در 
پیشبرد اهداف حوزه، افتتاح این پایگاه اطالع رسانی را گامی موثر در 
ارتباط مستمر و مداوم با مردم دانست و تصریح کرد: فضاهای مجازی 
در جامعه کنونی مسیر ارتباطی با سرعت و قابل دسترسی محسوب 
می شود که می باید از این مهم در جهت اشاعه فرهنگ و تقویت مباحث 

دینی استفاده نمود.
یادآور می شود هم اکنون نسخه آزمایشی

 پایگاه اطالع رسانی نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
 بر روی آدرس www.nvhelal.irدر دسترس است.

ارتباط مستمر و مداوم با مردم

برندگان شماره  12 
مهروماه

www.nvhelal.ir

راهاندازیپایگاهاطالعرسانی
حوزهنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر



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

يام تا 30   آبان
زمان ارسال پ

01
مقاله»بررسيسياستخارجيكشورهاياسالميدرحادثهمنا«تأليفكيست؟

ب( حسین پوراحمدي                          ج( محمد ستوده                       د( همت بدرآبادي الف( رضا عیسي نیا   

02
چندنفردرطرحرويشهاللاحمردرتابستانمشاركتداشتند؟

د(دویست هزار نفر ب( نیم میلیون نفر                               ج( یك میلیون نفر   الف( صدهزارنفر 

03
كتاب»نفسالمهموم«نوشتهكيست؟

د( ابوالقاسم دمشقي ب( ابوالفرج اصفهاني                      ج( شیخ عباس قمي  الف( شهید مطهري 

04
دركدامكدامكتاببهاوضاعفرهنگيسياسيكوفهاشارهشدهاست؟

د( تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا)ع(  ب( حماسه حسیني                                ج( شهادتنامه امام حسین)ع(  الف( مقاتل الطالبیین 

05
مصداقكلمه»انفسنا«درآيهمباهلهپيامبروچهكسياست؟

الف( حضرت علي)ع(          ب( حضرت فاطمه)س(                                           ج( امام حسن)ع(                 د( امام حسین)ع(

06
مولويدرسنكودكيباكداميكازشاعرانبزرگفارسيديداركرد؟

الف( حافظ    ب( محي الدین عربي                                             ج( شمس تبریزي                             د( عطار نیشابوري
 

07
حديثلوحراچهكسيازپيامبرصلياهللعليهوآلهوسلمنقلكردهاست؟

الف( جابربن عبداهلل انصاري     ب( محمد حنفیه                                        ج( زید                   د( مختار ثقفي

08
چنددرصدآياتقرآنبهپديدههايطبيعياشارهدارند؟

د( پنج درصد الف( بیش از بیست درصد                ب( بیش از ده درصد                              ج( سي درصد                 

09
شعر»توآنرازرشيديكهروزيفراتبرلبآورد«سرودهكيست؟

ب( بیدل دهلوي                                  ج( سید حسن حسیني                          د( علیرضا قزوه الف( قیصر امین پور              

10
پسازطوفانمازندرانبهچندخانوادهآسيبديدهامدادرسانيشد؟

ب( دو هزار خانواده                          ج( هزار و ششصد خانواده                   د( دو هزار و ششصد خانواده الف( هزار خانواده 
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