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آنچه بر حاجیان در منا گذشت حادثه ای تلخ و مصیبت بار بود . گرما ، عطش و قربانی شدن  
بیش از چهارصد زاِئر ایرانی و چندهزار زائر از دیگر کشورهای اسالمی مسلمانان جهان را 
داغدار و آنها را متوجه اتفاقی عظیم ساخت . این واقعه بزرگترین اجتماع دینی مسلمانان 
را تحت تاثیر قرار داد و خاطره ای تلخ از مراسم حج امسال به جای گذاشت . قبل از آن نیز 
چند حادثه دیگر حریم امن خانه خدا را به محیطی نا امن برای حاجیان تبدیل کرده بود . 
چه شده که این مراسم معنوی این قدر بالخیز شــده است . در چند سال گذشته حاکمان 
عربستان سعودی با اعمال نفوذ و مداخله در بسیاری از کشورهای منطقه ناامنی را در این 
کشورها تســری داده و امنیت منطقه را متزلزل کرده اند . آنچه در سوریه و یمن و بحرین 
اتفاق افتاده و آوارگی میلیون ها مسلمان و کشته و زخمی شدن صدها هزار نفر را موجب 
شده نتیجه این بی تدبیری و زیاده خواهی آل سعود قلمداد می شود . اکنون آنها در برپایی 
مراسم حج نیز بی لیاقتی و درماندگی اشان را ظاهر ساختند تا مسلمانان بیش از گذشته 

به رفتار و تصمیمات نادرست آنان واقف گردند . 
خداوند مكه را حرم امن خود دانســته و به واســطه حضور پیامبر در این شهر به آن قسم 
خورده است: »ال اقســم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد.« ) ســوره مبارکه بلد آیه 102 ( . 
عظمت و اعتبار حرم به اندازه ای اســت که احكام خاص خود را دارد . ورود مشرک و کافر 
به آن ممنوع اســت . کندن درختان و آزار رســاندن به حیوانات نیز در حال احرام در این 
منطقه نهی شده اســت . افزون بر اینها آدابی نیز در رعایت شان این مكان مقدس توصیه 
شده است .امام رضا)ع( مي فرماید: »اگر تو حّقي بر عهده کسي داشتي و او را در مّكه یا در 
حرم یافتي، حق خود را از او مطالبه نكن و نیز بر وي سالم نكن تا او نترسد .« در بهره مندي 
از حرم، هیچ کس بردیگري اولویت ندارد و کســي حق ندارد دیگران را در استفاده کردن 
از این ســرزمین منع کند و خود را صاحب این مكان بداند؛»َســَواًء الَْعاِکُف فِیِه َو الَْباِد ...«. 

)مستدرک، ج9، ص333(
امیر مؤمنان)ع( به والي خود در مّكه مي نویســد: »مردم مّكه را وادار کن از کساني که در 
مّكه ســكونت مي کنند اجاره بها دریافت نكنند.« حضرت آنگاه استشــهاد مي کند به این 
آیه از قرآن که: »َســَواًء الَْعاِکُف فِیِه َو الَْباِد ...«. وآنگاه مي فرماید: مراد از »عاکف« مقیمان 
 مّكه اند و مراد از »بادي« کسي است که اهل مّكه نیست و براي انجام حج به آنجا مي آید.

 )نهج البالغه، نامه 67(
و از امام صادق)ع( در مورد آیه » َســَواًء الَْعاِکُف فِیِه َو الَْباِد ...«. پرســیدند. حضرت فرمود: 
»سزاوار نیست که خانه هاي مّكه در داشته باشند تا حاجي بتواند وارد خانه هاي مّكه شود 
و مناسك خود را انجام دهد و اولین کسي که براي خانه هاي مّكه در گذاشت معاویه بود.« 

)بحار ج 96 ص 82 (
اکنون حال زائــران خانه خدا را ببینید که چگونه به آ نها حرمت گذاشــته شــد و چگونه 
منزلت آنان و احترام حرم الهی نگاه داشــته شــد . زائرانی  که مانند پیشــوای خود امام 
حســین)ع( حج ناتمام خود را با قربانی شدن خود به اتمام رســاندند و چه نیكو حجی که 
قربانی اش خود باشی . امام شــهید به قصد اصالح کجروی حاکمان مدعی خالفت پیامبر 
و انحرافات جامعه اســالمی قیام کرد . خون مقدسی که اســالم واقعی را زنده نگاه داشت 
و تاریخ را شــاهد گرفت که پاکترین مردم زمین چگونه خود و خانواده شان را در معرض 
ابتالیی عظیم قرار دادند . باشد که خون پاک این مهاجران به سوی خدا زمینه ساز اصالح 
امت پیامبر و طلیعه فروپاشــی ظلم منافقان و ظالمانی باشد که سرزمینهای اسالمی را به 

میدان هوسرانی و دنیاطلبی خویش بدل ساخته اند . 
سردبير

قربانیان منا

کلمه نخست
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راهبرد

 مجلس خبرگان مظهر 
مردم  ساالری اسالمی

پس از برگزاری هجدهمين اجالس دوره چهارم مجلس خبرگان 
رهبری ،رئيس و نمايندگان مجلــس خبرگان با حضرت آيت اهلل 
خامنه ای )در روزهای دهم و يازدهم شهريور سال جاری( ديدار 
كردند. در ابتدای اين ديدار، آيت اهلل محّمد يزدی )رئيس مجلس 
خبرگان( و آيت اهلل سّيدمحمود هاشمی شاهرودی )نايب رئيس 
اّول مجلس خبرگان( گزارش هايی ارائه كردند. متن بيانات رهبر 

معظم انقالب در اين ديدار بدين شرح است:

بيانات حضرت آيت اهلل خامنه ای در ديدار 
رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

بسماهللالّرحمنالّرحیم
الحمدهللرّبالعالمینوالّصاةوالّســامعلیسیّدنامحّمدوآله
الّطاهرینسیّمابقیّةاهللفیاالرضین.قالاهللالحکیمفیکتابه:ُهَو
کینََةفیقُلوِبالُمؤِمنیَنلِیَزدادواایمانًاَمَعایمانِِهمَوهللِ الَّذیاَنَزَلالَسّ

مواِتَوااَلرِضَوکاَناهللَُعلیًماَحکیًما.)1( ُجنوُدالَسّ
 خوشــامد عرض می کنم به برادران عزیز، آقایــان محترم؛ و 
تشــّكر می کنم از این که لطف کردید و محّل کار ما را با حضور 
خودتان منّور و معّطر کردید. اهّمّیت مجلس و اعضای مجلس 
به نحوی است که انســان واقعاً احساس می کند که حضور شما 
در هرجایی ان شاءاهلل مایه برکت خواهد بود. مجلس خبرگان 
می تواند مظهر تام و تمام این انزال ســكینه الهی باشــد؛ چون 
این انزال سكینه الهی از نشانه های ایمان اســت: ُهَوالَّذیاَنَزَل
کینََةفیقُلوِبالُمؤِمنیَنلِیَزدادواایمانًاَمَعایمانِِهم؛ این سكینه  الَسّ
الهی، مایه ازدیاد ایمان و مایه تقویت ایمان است. معنای سكینه 
هم آرامش در مقابل تالطم اســت؛ حوادث گوناگون، خبرهای 
گوناگون، دشــمنی ها، وضعّیت های مختلف، در روح انسان ها 
به طــور طبیعی تالطم ایجــاد می کند. این آرامــش خیلی از 
اوقات مایه استقرار فكر و ذهن و اســتقامت در طریق می شود. 
خدای متعال این ســكینه را، آرامش را به مؤمنین می دهد به 
برکت ایمانشان و به آن ها خاطرجمعی می دهد که »َو هللِ  ُجنوُد 
ماواِت َو االَرض«. از چه انســان واهمه کند؟ همه نیروهای  الَسّ
زمین و آسمان، همه سنن طبیعت، جنود الهی هستند و متعلّق 
به خدایند؛ اگر ما مؤمن باشــیم، اگر ما بنده خدا باشــیم، این 
نیروها در خدمت مؤمنین قرار می گیرند. این همان آرامشــی 

است که انسان پیدا می کند.
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راهبرد

باز در یكــی دو آیه بعــد ]می فرمایــد[: َو هللِ  ُجنوُد 
ــماواِت َو االَرِض َو کاَن اهللُ َعزیًزا َحكیًما؛)2( این  الَسّ
عّزت الهی و قدرت الهی، نشــانه همین »هللِ  ُجنوُد 
ماواِت َو االَرض« اســت. مؤمنین در یك چنین  الَسّ
عالمی، در یــك چنین فضایی حرکــت می کنند، 
زندگی می کنند و تنّفس می کنند. مجلس خبرگان 
یكی از جاهایی است که می تواند منبع و منشأ یك 

چنین آرامشی باشد.
دو انتخابات مهم در این مجلس انجام می گیرد: یكی 
انتخاب به وســیله مردم که معتمدین خودشان را 
معّین می کنند و انتخاب می کنند که این معتمدین 
عمده کارشــان هم انتخابی اســت که بعــداً آن ها 
خواهند کرد؛ انتخاب دّوم، ]یعنی [ انتخاب رهبری. 
دو انتخاب در این جــا وجــود دارد؛ یعنی مجلس 
خبرگان مظهر حضور مــردم و مظهر مردمی بودن 
و دخالت آراء مردم و ســالیق مردم است؛ هیچ نهاد 
دیگری را ما به این شــكل نداریم که دو انتخاب در 
دل آن وجود داشته باشد که نشــان دهنده اراده ها 
و نّیت های مستقل باشــد. انتخاب دّوم هم انتخاب 
رهبری است؛ در اینجا تفاوتش با سایر انتخاب های 
جمعی این است که اینجا مالک و معیار عبارت است 
از فقه؛ یعنی ارزش های اســالمی. بنابراین انتخاب 
آن ها انتخابی اســت برای حاکمّیــت ارزش های 
اســالمی، برای اجرای احكام اسالمی، برای تحّقق 
اســالم در واقعّیت زندگی. ادیان الهی نیامده اند که 
فقط در اذهان باقی بماننــد؛ باید در واقعّیت زندگی 
تحّقق پیدا کنند. خــب، این ابزار و وســایلی الزم 
دارد؛ اینجا این ابزار، مجلس خبرگان اســت که از 
این طریق تضمین می کنــد حاکمّیت ارزش های 
الهی را و اجرای احــكام الهــی را و حاکمّیت دین 
خدا را و حاکمّیت اســالم را. بنابراین، این مجلس 
همچنین مظهــر آراء مردم و مردم ســاالری دینی 
یا مردم ســاالری اسالمی هم هســت؛ یعنی مظهر 
مردم ساالری اســالمی به طور کامل و تام و تمام در 
واقع این مجلس است؛ اهمیت مجلس این جا است. 
وقتی این مجلس تشكیل می شود و آمادگی خود و 
استقالل فكری خود و آگاهی خود را نشان می دهد، 
این موجب ســكینه و آرامش در دل های مؤمنین 
می شود؛ در واقع این ســكینه الهی، َسرریز می شود 
از این مجلس به داخل جامعه. بنابراین مهم این است 
که در مراحل هردو انتخاب بایستی دّقت الزم انجام 
بگیرد؛ هم انتخاب مردْم خبــرگان را، هم انتخاب 
خبرگاْن رهبر را؛ دّقت های الزم و اســتقالل فكری 
بایســتی به طور کامل مراعات بشــود. حاال در باب 

انتخابات ما عرایضی داریم که بعدها عرض خواهیم 
کرد؛ اینجا نمی خواهیم وارد آن موضوع بشویم.

مجلس خبرگان بایستی اســتقالل فكری داشته 
باشد که حاال عرض می کنم این استقالل فكری بر 
چه مبنا است. عمده این است که اسیر کلیشه های 
تحمیلی نظام سلطه نباید بشود. یك تفّكراتی، یك 
مفاهیمی از ســوی تبلیغات پُرحجم نظام سلطه، 
به طور شبانه روزی در سرتاســر عالم دارد پراکنده 
می شــود؛ یكی از مهم ترین مســائل این است که 
ما باید اســیر نشویم. این ســفارش فقط به مجلس 
خبرگان نیســت، این ســفارش به همه مسئوالن 
کشور است، به همه ارکان نظام است بلكه سفارش 
به همه صاحب نظران استـ  صاحب نظران سیاسی، 
صاحب نظران اجتماعی، صاحب نظران دینیـ  که 
مراقب باشند: َو اِن تُِطع اَکَثَر َمن فِی االَرِض یُِضلّوَک 
َعن َسبیِل اهلل؛)3( این را بدانند. این جور نیست که 
چون حاال با یك حجم عظیمــی از تبلیغات بر روی 
یك موضوعی تمرکز می کنند، تكیه می کنند، تكرار 
می کنند، با زبان های مختلــف آن را بیان می کنند، 
ناچار ما هم بایستی همرنگ جماعت بشویم و همان 
را مطرح کنیم، همان را تكرار کنیم؛ نه، ما خودمان 

مبانی داریم، ما فكر داریم.
استكبار در صدد آن است که کلیشه های مورد نظر 
خودش را به همــه مردم دنیا تحمیــل کند؛ هم به 
آحاد ملّت ها، هم بالخصوص به مسئوالن و مؤثّران 
کشــورها؛ یعنی دولت ها، نماینــدگان مجالس، 
تصمیم گیران، تصمیم ســازان، به قول خودشــان 
اتاق های فكــر، به همــه این هــا می خواهند آن 
کلیشه های خودشــان را تحمیل کنند و آن را وارد 
ذهن آن ها و فضای ذهنی آن ها بكنند. مایلند همه، 
جهان را از منظر آن ها ببینند؛ مفاهیمی را که آن ها 
بر روی آن تكیه می کنند، بــا همان رویكرد آن ها، با 
همان نگاه آن ها تشــخیص بدهند و بشناسند. این 
رویكرد رویكرد سلطه طلبانه اســت؛ با این رویكرد 
ســلطه طلبانه مفاهیمــی را یا جعــل می کنند یا 
دست کاری می کنند و معنا می کنند و مایلند همه، 
طبق معنای آن ها این مفاهیــم را بفهمند و به کار 
بگیرند و در ادبّیاتشان از آن ها استفاده کنند. فرض 
بفرمایید تروریسم یك مفهومی است که استكبار آن 
را در یك معنای خاّصی به کار می برد؛ یا حقوق بشر 
یا دموکراسی. فرض بفرمایید که شش ماه بمباران 
یمن و کوبیدن خانه ها و مدارس و بیمارســتان ها و 
مانند این ها تروریسم نیســت؛ مكّرر در مكّرر حمله 

کردن به مناطق فلســطینی ها در غــّزه و غیر غّزه 
و کشــتن صدها بلكــه هزارها کــودک و زن و مرد 
بی گناه و انسان بی دفاع تروریســم نیست؛ این که 
مردم بحرین می گویند که ما هــر نفر در داخل این 
کشور یك رأی داشته باشــیم، این ربطی به حقوق 
بشــر ندارد، این مطالبه حقوق بشر نیست؛ اّما دفاع 
نیروهای مقاومت در فلســطین و لبنان تروریسم 
اســت؛ گروه هایی کــه در لبنان یا در فلســطین 
مقاومت می کنند، با اشغالگر می جنگند، از سرزمین 
خودشان و از خانه خودشان دفاع می کنند، اسمش 
تروریسم اســت! آنچه در کشــورهای مستبّد دنیا 
ـ که جزو اطرافیان و حلقه نزدیك ســلطه و آمریكا 
در این منطقه محسوب می شــوندـ  می گذرد، ضّد 
حقوق بشر نیست؛ اّما فرض کنید مجازات مجرمی 
که اعتراف به جرم کرده و می کنــد یا مجازات یك 
اخالل گری که ده ها یــا صدها یا هزارهــا نفر را در 
یك کشــور معتاد می کند به مواد مخّدر، می شود 
ضّد حقوق بشــر! این ها این جوری هستند؛ یعنی 
مفاهیم را خودشــان معنا می کننــد؛ می خواهند 
آن جور که خودشــان معنا می کنند، دیگران ]هم[ 
آن جور بفهمند و با ادبّیات آن هــا حرف بزنند. ترور 
دانشمندان هسته ای تروریسم نیستـ  درحالی که 
صهیونیســت ها تقریباً بصراحت اعتراف کردند که 
کار آن ها بود؛ بعضی از کشــورهای اروپایی تقریباً 
اعتراف کردند به این که آن ها پشتیبان این کار بودند 
ـ و اصاًل جزو تروریسم محسوب نمی شود و محكوم 
کردن الزم ندارد؛ ]اّما[ یك حادثه خیلی کوچك تر 
از این که فرض کنید در لبنان یا در یك جای دیگری 
اتّفاق می افتد، برایش جلسه شورای امنّیت تشكیل 
می دهند! یعنــی نگاه آن ها به مســائل جهانی این 
است؛ مفاهیمی را دست کاری می کنند، مفاهیمی 
را وضــع می کنند، یك فهمی را به طور مســتبّدانه 
نســبت به یك مفهومی ابراز می کنند و توّقع دارند 
همه دنیا از جمله ما در جمهوری اســالمی بر طبق 
فهم آن ها بفهمیم، از منظر آن هــا ببینیم، بر طبق 
ادبّیات آن ها حرف بزنیم؛ ایــن را از ما انتظار دارند؛ 
این یكی از نشانه ها و مظاهر واضح سلطه و استكبار 
است؛ در حالی که خود انقالب اسالمی یك منظومه 

فكری دارد.

اهّمّیت این انقالب و علّت این که این انقالب زلزله در 
دنیا ایجاد کرد، این نبود که یك حكومتی را سرنگون 
کرد؛ نه، علّت این بود که یك منظومه فكری نو را به 
دنیا عرضه کرد و امروز هم همچنان در اکناف عالم، 

امروز البّته 
دشمن، استکبار 
جهانی است. 
استکبار جهانی 
هم يک امر 
موهوم نيست؛ 
يک امر واقعی 
است و دارای 
مصاديق روشنی 
است؛ آمريکا 
بزرگ ترين 
مصداقش است 
و پشت سِر 
هيئت حاکمه 
آمريکا، کمپانی ها 
و تراست ها 
و کارتل ها و 
سرمايه داراِن 
جهان خوارِ غالباً 
صهيونيست 
هستند که در 
همه جا هم 
گسترده اند
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این اســتقالل ها را به دنبال خودش بیــاورد؛ این ها 
جزو چیزهایی است که در نظام فكری اسالمی و آن 
منظومه فكری اسالمی وجود دارد و همین ها است 
که جاذبه می دهــد؛ و این ها طــراوت دارد، این ها 

کهنه شدنی نیست، این ها تمام شدنی نیست.

این شــعار معروف »اســتقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی«، تقریباً نوعی حرکت از خاص به عام است، 
یعنی ذکر عــام بعد از خاص اســت؛ اّول می گوییم 
»اســتقالل«، بعد می گوییم »آزادی«. اســتقالل 
بخشــی از آزادی اســت یعنی اگر چنانچه آزادِی 
فردی را مالحظه کنیم، این یك روی سّكه است، اّما 
آزادِی از سلطه قدرت ها و ابرقدرت ها روی دیگر سّكه 
است؛ این هم آزادی اســت؛ پس بنابراین استقالل 
جزو آزادی اســت و کســانی که آزادی می خواهند 
اگر چنان چه اســتقالل را نفی کنندـ  که متأّسفانه 
آدم گاهی می بیند بعضی از روشنفكرنماها مفهوم 
استقالل و مصادیق استقالل را با یك سفسطه های 
به ظاهر منطقی و در واقع ضّد منطق نفی می کنند 
ـ در واقع با آزادی مخالفند. استقالل، بخِش غیرقابل 
انفكاک از آزادی اســت یعنی جزئی از آزادی است. 
جزئی از مفهوم آزادی، اســتقالل یك کشور است؛ 

آزادِی در مقیــاِس یــك ملّت اســت؛ معنای این 
استقالل اســت. آن وقت همه این ها جزو جمهوری 
اسالمی است؛ یعنی جمهوری اسالمی هم، نه فقط 
آزادی اســت، نه فقط استقالل اســت، بلكه شامل 
این ها هم هست و شامل معارف فراوان دیگر. این ها 
را وقتی ما تشــریح می کنیم برای افــراد مخاطب 
خودمان، می بینیم این جاذبــه دارد؛ این ها دل ها را 

جذب می کند.

نتیجه ایــن نگاه های فكــری، این اســت که ملّت 
خودباوری پیــدا می کند کــه امروز ملّــت ما این 
خودباوری را پیدا کرده. این خودباوری در کشــور 
ما بحمداهلل روزبه روز هم زیاد شــده است. با این که 
دائماً مانع ایجــاد کرده اند، مدام بر ســرش زده اند، 
مدام جلویش گرفته شــده به انحــاء مختلف، اّما 
خوشبختانه خودباوری در کشــور ما روزبه روز رو به 
رشد است. خودباوری هست، آزادی فكری هست، 
آزادی عملی هستـ  یعنی آزادی فردی نه با منطِق 
آزادی فــردِی غربی و آمریكایی؛ آن هــا ضّد آزادی 
است؛ آزادی به معنای حقیقی کلمهـ  سبك زندگی 
اسالمی هست، نوآوری هســت، هم افزایی هست، 

اتّحاد ملّی هست. 

این منظومه فكری در حال پیشرفت است. با وجود 
ســعی ای که در اخفاء آن و کتمان آن می کنند، این 
منظومه  فكری دست به دســت می گردد و بسیاری 
از دل ها در دنیــاـ  چه در دنیای اســالم، چه در حّد 
کمتری در خــارج از دنیای اســالمـ  ]به آن [ جذب 
می شوند؛ دل ها هنوز متوّجه این منظومه است و این 
منظومه فكری همچنان طراوت و تازگی خودش را 

حفظ کرده.
یكی از اجزای مهّم این منظومه فكری که خیلی هم 
جاذبه دارد، عبارت اســت از نفی ظلم، نفی استكبار، 
نفی استبدادـ  اســتبداد هم اعم است از استبدادی 
که حّكامی و حكومت هایی در کشورهای خودشان 
نســبت به مردم خودشــان انجام می دهنــد، و آن 
اســتبداد و دیكتاتوری ای که نظام سلطه در سطح 
جهان به وجود مــی آوردـ  این یك بخشــی از این 
منظومه فكری اســت. عّزت ملّت ها، عّزت ملّی و در 
کشورهای اسالمی عّزت اسالمی؛ استغناء ملّت ها از 
تكیه کردن به دیگران و آویزاِن قدرت ها بودن؛ این ها 
جزو مجموعه فكری اسالم است. استقالل همه جانبه 
ـ استقالل بسیار امر مهّمی استـ  استقالل فكری، 
استقالل سیاسی، اســتقالل اقتصادی، که از همه 
مهم تر هم استقالل فكری اســت که می تواند بقّیه 

منظومه فکری انقالب اسالمی
اهّمّيت اين انقالب و عّلت اين که اين انقالب زلزله در دنيا ايجاد کرد، اين نبود که 
يک حکومتی را سرنگون کرد؛ نه، عّلت اين بود که يک منظومه فکری نو را به 

دنيا عرضه کرد.
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راهبرد
رشد خودباوری در کشور

خوشــبختانه خودباوری در کشــور ما روزبه روز رو به رشــد اســت. 
خودباوری هســت، آزادی فکری هســت، آزادی عملی هستـ  يعنی 

آزادی فردی نه با منطِق آزادی فردِی غربی و آمريکايی.

این ها چیزهایی است که با داشتن آن تفّكرات، این ها 
در ذهنّیت جامعه، در عمل جامعه، در واقعّیت جامعه 
تحّقق پیدا می کند و همه این ها در جهت ارزش های 
اســالمی ]اســت [. خب این ها یك ملّت را رشــد 
می دهد. وقتی در یك ملّتی، نگاه فكری مســتقلّی 
بود، اعتمادبه نفس ملّی وجود داشــت، ابتكار وجود 
داشــت، نوآوری وجود داشــت، تالش و کار وجود 
داشت، وحدت کلمه بین همه نیروها وجود داشت، 
حرکت مستمّری وجود داشــت، این خصوصّیات 
موجب می شود که یك ملّت رشد پیدا کند. و ملّت ما 
رشد پیدا کرده خوشبختانه. و البّته موانع زیاد بوده 

که عرض می کنم.
شــما تصــّور کنیــد آن روزی را کــه ایــران در 
پیشرفت های ماّدی در سطح کشورهای پیشرفته ی 
امروز باشــد؛ از لحاظ علم، از لحاظ فّناوری، از لحاظ 
ثروت آفرینی. یك کشــوری با این خصوصّیات: با 
علم پیشرفته، با صنعت پیشــرفته، با یك جمعّیت 
1۵0 میلیونی یا 200 میلیونــی، و با برخورداری از 
معنویّت، یعنی دنبال سلطه نیست، دنبال زورگویی 
نیســت، دنبال تحمیل حرف خــودش به دیگران 
نیســت، به مظلومین کمك می کنــد، و در مقابل 
ُگنده گویی هــای زورگوهای دنیا می ایســتد؛ یك 
کشــور این جوری را تصّور کنید؛ ببینید این چقدر 
برای استكبار جهانی ســنگین است! همه تالشی 
که امروز می شــود در مواجهه با جمهوری اسالمی، 
برای این اســت که چنین روزی پیش نیاید؛ برای 
این اســت که این آینده برای جمهوری اســالمی 
تحّقق پیدا نكند: یك کشور پیشرفته و دارای همه 
شــاخص های پیشــرفتگِی ماّدی و در عین  حال 
برخوردار از معنویّت، برخــوردار از صفای معنوی، 
برخوردار از ســبك زندگی اســالمی، برخوردار از 
برادری، وحدت ملّی، هم افزایی ملّی و بدون تعّدی و 
تجاوز به دیگران؛ می خواهند چنین روزی برای ایران 
اسالمی پیش نیاید و همه فّعالّیت ها، همه تالش ها، 
همه توطئه ها برای یك چنین چیزی است؛ دعوا این 
است. دعوا بر سر این است که اگر یك کشور اسالمی 
با این خصوصّیات به وجود بیاید، بســاط اســتكبار 
برچیده است، بساط کفر برچیده است. کشوری که 
بتواند این جور پیشرفت بكند، این جور ظواهر ماّدی 
را برای خودش تأمین بكنــد، درعین حال مّتكی به 
خدای متعال، ذاکر هلل، شاکر هلل، عابد هلل، ساجد هلل 
و در مقابل احكام الهی تسلیم و خاضع، می دانید چه 
جاذبه ای، چه مغناطیسی در دنیا درست می کند و 
چگونه د ل های ملّت ها را جذب می کند! می خواهند 

این پیش نیاید؛ دعواها سر این است. اگر با پیشرفت 
علمی ما مقابله می کنند، اگر با حضور سیاسی ما در 
کشورها مقابله می کنندـ  که صریحاً می گویند که 
ایران در منطقه نفوذ دارد، در کشــورها نفوذ دارد، 
روی ملّت ها نفوذ داردـ  اگر این فشارهای اقتصادی 
را وارد می کنند، برای این اســت که چنین وضعی 

پیش نیاید؛ چنین روزی پیش نیاید.
نقطه  مقابلش ما هستیم؛ ما ملّت ایران، ما جوان ها، ما 
اهل ابتكار، ما علمای دین، ما روشنفكران دانشگاهی. 
ما هستیم که باید در مقابل این حرکت، آن حرکت 
اساســی خودمان را حول محور همــان منظومه 
فكری پیش ببریــم. باید همه تــالش کنند، همه 
کوشش کنند، همه کار کنند و همه بدانند دشمن 
می خواهد چه کار کند؛ حواسشان همه جمع باشد. 
این آن حّساسّیتی است که من می خواهم در همه 
مسئولین کشــور به وجود بیاید، بدانند که دشمن 
در چه کار اســت؛ بدانند که هدف دشمن چیست؛ 
با لبخند دشمن، با احیاناً یك مساعدت کوتاه مّدت 
دشمن در یك امری، در یك مسئله ای، یا فرض کنید 
مساعدتی که در یك جا کرد، یك همراهی ای کرد، 
یك کلمه حرفی احیاناـً  که خیلی هم بعید استـ  به 
نفع جمهوری اسالمی بر زبان آورد، به این حرف ها 
ما فریب نخوریم؛ بدانیم دشــمن چه کار می خواهد 

بكند.

امروز البّته دشمن، استكبار جهانی است. استكبار 
جهانی هم یك امر موهوم نیست؛ یك امر واقعی است 
و دارای مصادیق روشــنی است؛ آمریكا بزرگ ترین 
مصداقش است و پشت ســِر هیئت حاکمه آمریكا، 
کمپانی ها و تراســت ها و کارتل ها و ســرمایه داراِن 
جهان خوارِ غالباً صهیونیست هستند که در همه جا 
هم گســترده اند؛ مخصــوص آمریكا هم نیســت؛ 
در اروپا هم این ها بشــّدت نفوذ دارنــد، در بعضی 
جاهای دیگر هم همین جور؛ این معنای اســتكبار 
است. شیشه  عمر این استكبار با یك چنان حرکت 
اسالمی شكسته خواهد شد که پیدایِش این حرکت 
با انقالب اسالمی انجام گرفته، ادامه آن با جمهوری 
اســالمی و تداوم حرکت جمهوری اسالمی در خّط 
انقالب تأمین شده، و آینده هم همین طور دارد پیش 
می رود. چیزهایی را انسان مشاهده می کند که واقعاً 
انسان ]امیدوار می شود[. گاهی این نمایشگاه های 
پیشــرفت های گوناگون را در بخش های مختلف، 
می آورند پیش ماـ  بعضی هایش اعالم شدنی است 
که اعالم می شود، بعضی ها هم اعالم شدنی نیست 

که اعالم نمی شود ولی ما از نزدیك می بینیمـ  واقعاً 
دستان این جوان های ما دســتان معجزه گر است. 
جوان های کم ســال، با انگیزه، با ایمان، با توانایی، با 
قابلّیت، با روحّیه خوب، و آن وقت با توّکل به خدا، با 
صلوات، با نماز، با توّجه، با خواندن آیه  قرآن، کارهای 
بزرگی را دارند انجام می دهنــد، کارهای خوبی را 
دارند انجام می دهند؛ و ان شاءاهلل این پیشرفت ها در 

انتظار جمهوری اسالمی است.

عرض کردم، ما یك کشــوری ]هستیم [ با این همه 
امكانات و ثروت هــا. آن روز در جمع برادران محترم 
هیئت دولت،)4( بنده گفتم که یك گزارشی به من 
داده اند که ما از معادن کشورـ  که یكی از مهم ترین 
منابع ثروت کشــور ما، معادن زیرزمینی ما اســت 
ـ چهارده درصد اســتفاده می کنیــم؛ وزیر محترم 
صنعت  و معدن از آن طرف گفت که درســت است، 
گزارش همین اســت. خب، ما این جور کشــوری 
هستیم؛ ما تاکنون از چهارده درصِد منابع زیرزمینی 
کشورمان اســتفاده کرده ایم. موقعّیت جغرافیایی، 
امكانات گوناگون فرهنگی، عمــق و نفوذ فرهنگ 
اســالم و معارف اهل بیت در دنیــا؛ این ها چیزهای 
کوچكی نیســت؛ این ها ثروت های خیلی عظیمی 
است و این ها همه در اختیار ما است. خب، بنابراین 
عرض ما این است که ما مجلس خبرگان، مسئولین 
کشور، شــخصّیت های مؤثّر و دارای منبر در فضای 
عمومیـ  چه در مطبوعات، چه در مراکز نطق و بیان 
ـ آن کسانی که می توانند حرف بزنند، می توانند اثر 
بگذارند، بایستی این آینده را هرچه بیشتر تشریح 
بكنند، ]دلها را[ به ســمت این آینده سوق بدهند، 
دل ها را امیدوار کنند، آرامش و ســكینه  الزم را در 
دل های مؤمنین به وجــود بیاورند تا پیش برویم؛ ما 

بحمداهلل در حال پیشرفتیم.
 1( ســوره  فتح، آيه 4؛ »او اســت آن كس كه در 
دل های مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانی بر 
ايمان خود بيفزايند. و سپاهيان آسمان ها و زمين 
از آِن خدا است، و خدا همواره دانای سنجيده كار 

است.«
2( همان، آيه  ۷؛ »و ســپاهيان آسمان ها و زمين 
از آِن خدا اســت، و خدا همواره شكست ناپذير 

سنجيده كار است.«
3( سوره انعام، بخشی از آيه  116؛ »و اگر از بيشتر 
كسانی كه در ]اين ســر[ زمين می باشند پيروی 

كنی، تو را از راه خدا گمراه می كنند ...«
   1394/6/4 )4

 يک تفّکراتی، يک 
مفاهيمی از سوی 
تبليغات ُپرحجم 
نظام سلطه، 
به طور شبانه روزی 
در سرتاسر عالم 
دارد پراکنده 
می شود؛ يکی از 
مهم ترين مسائل 
اين است که ما 
بايد اسير نشويم. 
اين سفارش 
فقط به مجلس 
خبرگان نيست، 
اين سفارش به 
همه مسئوالن 
کشور است، 
به همه ارکان 
نظام است بلکه 
سفارش به همه 
صاحب نظران 
است
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این مقال درصدد آن نیست که به علم اخالق آن گونه 
که علمای علم اخالق بــه آن پرداخته اند بپردازد. و 
یا فلسفه اخالق را به صورتی که فالسفه علم اخالق 
درباره آن بحث کرده اند بحث کند، بلكه در این مقال 
»طرح کلی اخالق در شــیعه« به عنوان یكی از سه 
موضوع محوری که در دیــن از آن ها به عنوان مثلث 

معارف دینی یاد می شــود )عقاید، احكام، اخالق( 
بحث خواهد کرد.

 مقوله اخالق در اســالم به ویژه در مذهب شــیعه، 
در هدایت انســان ها، نقش بنیادیــن دارد. پیامبر 
اســالم)ص( می گوید: »اخالق ظرف دین است«. 
مقوله اخالق از نظر اســالم، آن چنــان پراهمیت 

است که خداوند متعال، آن گاه که می خواهد پیامبر 
اسالم را بستاید اینچنین می گوید: »و راستی که تو 
را اخالقی واالست« )قلم/4(. و پیامبر اسالم)ص(، 
بنیادی ترین وظیفــه پیامبری خــو درا این گونه 
بیان می کند: »انّما بُِعثُت ألتمم مكارم االخالق«، 
»همانا برانگیخته شــدم تا اخالق های واال را ] در 
انسان[ به کمال برسانم« )میزان الحكمه/1۵20( 
و نیــز پیامبر اســالم)ص( می گویــد: »جعل اهلل 
ســبحانه مكارم االخالق صلة بینــه و بین عباده، 
فحسُب احدکم ان یتمســك بخلق متّصل باهلل«، 
»خداوند ســبحان، مكارم اخالق را ســبب پیوند 
خود و بندگانش قرار داده است، پس هر یك از شما 
را همین بس که بر خویی که پیونــد با خدا )دارد( 
چنگ آویزد« )میزان الحكمــه/1۵32(، و نیز امام 
صادق)ع( پیشوای ششم شــیعیان می گوید: »ان
اهللتبارکوتعالیخّصرســولاهللبمکارماالخاق
فامتحنواأنفســکم،فــانکانتفیکــمفاحمدوااهلل
عزوجلوارغبواإلیــهفیالزیادةمنهــا«، »خدای 
تبارک و تعالی، رسول خدا)ص( را به مكارم اخالق 
ویژه گردانید. پس شــما نیز خود را بیازمایی، اگر 
این خوی ها در شــما بود خدای عزوجّل را سپاس 
گویید و از او این مكارم اخالقی را بیشتر بخواهید« 

)میزان الحكمه/1۵30(.
این طرح از دو منبع اساســی در نزد شیعه )قرآن و 
ســنت( بهره خواهد بــرد و بعضاً بــه آراء و نظرات 

اندیشمندان اسالمی شیعی استناد خواهد جست.
این مقال به بیان چند محــور که به عنوان نكته های 

اساسی این طرح به شمار می روند خواهد پرداخت.
نكته اول 

کلمه )اخالق( که جمع )ُخلق( می باشد، به معنای 
خوی و منشی است که ریشــه در نیروهای درونی 
انسان )حیوانی و انسانی( دارد. هر مذهب و نحله ای 
که بخواهد درباره اخالق زشــت، زیبــا، خوب، بد، 
بایسته و نبایســته و نتیجه و آثار آن در سرنوشت و 
زندگی دنیایی و آخرتی انسان، بحث کند؛ نخست، 
باید به جایگاه انســان در آن مذهب و نحله بپردازد، 
از این رو در این مقال هم، نخست به تعریف جایگاه و 
منزلت انسان از دیدگاه این مذهب پرداخته خواهد 

شد. 
البته درباره چگونگی آفرینش انسان و سیر تكاملی 
آن و نیز چگونگــی حاالت روحی روانــی، فردی و 
اجتماعی انسان، قرآن بحث های گسترده ای دارد، 
که این مقــال درصدد تبیین آن ها نیســت؛ تنها به 
3 موضوع بنیادین درباره جایگاه انســان از دیدگاه 

 مقوالت کلی اخالق
 در مکتب تشّیع

 مقاله پيش رو توسط حجت االســالم و المســلمين معزی برای ارائه در كنفرانس علمی بين المللی اخالق 
شيعی و كاتوليک نگاشته شده اســت. اين كنفرانس از 16 تا 18 تير ماه 1386 مصادف با ۷ تا 9 ژوئيه 200۷ 
در دانشگاه لندن و صومعه ورث برگزار شد. شركت كنندگان از دانشــگاه ها و مؤسسات دينی انگلستان، 
آمريكا، واتيكان و ايران بوده اند. به گفته حجت االســالم و المســلمين معزی ، انتخاب موضوع اخالق به 
خاطراهميت ذاتی و نيز به عنوان گامی برای مقابله با فرهنگ ماديگرايانه و ســودگرايانه بوده است. متن 

كامل اين مقاله  را در ادامه  می خوانيد.

حجت االسالم والمسلمين معزی
نماينده ولی فقيه درجمعيت هالل احمر
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دیدگاه

خواهش نفسانی و در حیوانات میل و خواهش نهاده 
بدون خرد و در فرزنــدان آدم مجموعه ای از خرد، و 
خواهش های نفسانی را قرار داده است. اگر عقل او بر 
خواهش وی غالب آید، از فرشتگان برتر است. و اگر 
خواهش او بر عقلش چیره شود، از حیوانات پست تر 

است«. )میزان الحكمه/426(.
3  انسان امانت دار خدا است. 

ماواِتَو قرآن می فرماید: »إنّاَعَرْضنَااألمانََةَعَلیالسَّ
األْرِضوالِْجباِلفأبَْیَنأنیَْحِمْلنَهاَوأْشَفْقَنِمْنَهاَوَحَمَلَها
اإلنَساُن...«، »ما امانت ]الهی[ را بر آسمان ها و زمین و 
کوه ها عرضه کردیم، پس از برداشتن آن سر باز زدند 
و از آن هراسناک شدند، ]ولی[ انسان آن را برداشت« 

)احزاب/72(.
این آیه از قرآن، نمایانگر جایگاه بلندمرتبه انســان 
در نظام هستی اســت. در این آیه مقایسه ای میان 

آسمان و زمین و کوه ها و انسان شده است.
آسمان نماد بلندی و عظمت، زمین نماد گستردگی 
و پهناوری و کوه ها نماد استواری و نستوهی است. از 
سویی انسان موجودی کوچك اندام ضعیف و ناتوان 
است؛ در یك نگاه کوتاه به آسمان ها، و زمین، کوه ها 
و انسان، هرگز انسان تاب برابری با آن ها را ندارد، چه 
رســد به آن که خودنمایی کند و خویش را بنمایاند. 
اما آفریدگار حكیم و عالــم، در یك کالمـ  که به نظر 
می رسد کالم تمثیلی باشدـ  بیان می کند که آسمان 
و زمین و کوه ها )با تمام عظمتشــان( تاب پذیرفتن 
امانــت الهــی را نداشــتند و از عظمــت آن امانت 
هراسیدند، و این انسان بود که امانت الهی را پذیرفت 

و امانت دار خدا شد.
اما این که امانت چیســت؟ و انســان ها با این امانت 
چگونه رفتار خواهند کرد؟ و پذیــرش امانت برای 
آن ها چه آثاری را در پی خواهد داشــت؟ این مقال 
درصدد پاســخ به این پرسش ها نیســت، تنها باید 
یادآور شــد که این آیه از آیــات بحث انگیز قرآنی 
است، و مفســران قرآن و اندیشــمندان اسالمی به 
تفصیل به آن پرداخته اند. کوتاه سخن آن که به نظر 
می رسد، امانت الهی که انسان آن را عهده دار شده، 
چیزی است که تنها برای انســان امكان پذیر است، 
و آن این اســت که بر اثر پذیرفتــن اعتقادات حق و 
درســت و انجام احكام و وظایفی که خداوند برای او 
مقرر داشته حرکت کوششمندانه می کند و سلوک 
خالصانه در راه خدا دارد. انسانی این چنین که بر اثر 
ایمان، سر تسلیم خاضعانه در برابر خدا فرود آورده 
و مطیع فرمانبردار او است و خالصانه خدا را پرستش 
می کند؛ از والیت و سرپرســتی خداوند در زندگی 

بهره مند خواهد شــد و در پرتو والیت الهی از مراتب 
پســت حیوانی به مقام واالی انســانی و قرب الهی 
خواهد رسید و به کمال مطلوبی که شایسته اوست 
و به جایگاه بلندمرتبه ای که خداوند برای او خواسته 
دست خواهد یافت. این آیه می آموزد که تنها انسان 
است که دارای چنین استعداد و توانایی است و تنها 
وی می تواند امانت دار خدا در زمین گردد و از والیت 

الهی برخوردار گردد«. )المیزان/348-3۵2/16(.
نكته دوم

آنچه از این مراتب و جایگاه انسانی سه گانه، به دست 
می آید آن که انســان از نظر اســتعداد و توانایی، و 
نیروهای درونی و معنوی شایســتگی آن را دارد که 
به مقام خالفت و نمایندگی خدا در زمین برســد و 
نیز شایستگی آن را دارد که کرامت خداوندی را به 
دست آورد و از دیگر موجودات برتر گردد؛ و توانایی 
آن را دارد که امانت دار الهی باشــد و در پرتو والیت 
خداوندی به مقام قرب الهی دســت یابد. البته این 
سخن بدین معنا نیست که انسان ها بالفعل چنین 
هســتند بلكه مقصود آن است که انســان بالقوه، 
دارای چنین نیرو و اســتعدادی اســت، و می تواند 
چنین باشــد. اما اگر انســان در زمین ســتمگری 
و فساد و تباهی را پیشه ســازد، از مقام خلیفه الهی 
خلع خواهد شد. همچنین اگر به گناه آلوده شود و از 
پرستش خدا و از فرمان خداوند سر باز زند و مرزها و 
حدود الهی را بشكند، گوهر کرامت الهی را از دست 
خواهد داد؛ و نیــز اگر به خداوند شــرک ورزد و یا با 
نفاق و دورویی با حقایق دینی برخورد کند، به امانت 
خداوندی خیانت کرده و از خائنان خواهد شــد. و 
در نتیجه جایگاه و منزلت انســانی خود را از دست 

خواهد داد.
نكته سوم

آن که اگر پروردگار به انســان چنین اســتعدادها و 
توانایی ها را به عنوان بزرگ ترین سرمایه در اختیار 
او قرار داده اســت، آیا انســان در بهره برداری از آن 
ســرمایه ها و یا نادیده انگاشــتن آن ها مختار و آزاد 

است؟
پاســخ آن که: از نظر مذهب شیعه، انسان موجودی 
مختار و انتخاب گر اســت و هر راه و هــر کاری را که 
بخواهد می تواند انتخاب کند و انجام دهد و زندگی 
خود را آن گونه که انتخاب می کند ســپری ســازد. 

آیات متعدد در قرآن کریم گواه بر این حقیقت است:
1  قرآن می گوید: »انا هدیناه الســبیل اما شاکراً و 
اما کفوراً«، »ما راه را بدو نمودیم؛ یا سپاسگزار خواهد 

بود و یا ناسپاسگزار« )انسان/3(.

قرآن، اشاره خواهد شد:

1  انســان خليفه و نماينده خدا در زمين 
است. 

ـَك لِلَمالئَِكِة إنّی  ُـّ قرآن می فرمایــد: »َو إْذ قــال رب
جاِعٌل فِــی االرِض َخلیَفًة«، »و چــون پروردگار تو 
به فرشــتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم 

گماشت« )بقره/30(.
از این آیه و آیات بعد از آن، چنین فهمیده می شــود 
که خداوند به فرشتگان گفت که در زمین، جانشین 
و نماینــده خود را خواهم گماشــت کــه صفات او 
پرتوی از صفات من است. و از آن جا که تمام حقایق 
را فرا گرفته اســت توانایی و اســتعداد آن را دارد که 

نمایندگی من را در روی زمین عهده دار شود.
این آیه بیان می کنــد که بر اثر لطــف و عنایتی که 
خداوند به انسان داشته، سرمایه هایی به او بخشیده و 
بدان خاطر جایگاه ویژه ای در نظام هستی یافته و این 
جایگاه تنها منحصر به اوست؛ همچنین نمایندگی و 
جانشــینی خدا در زمین، نشانگر هویت ویژه انسان 

است. )المیزان/11۵/1(.

2  انسان تنها موجود با كرامت است.
لناُهْم  مَنا بَنی آَدَم ... َو َفضَّ قرآن می فرماید: »َولََقْد َکرَّ
ْن َخلَْقَنا تَْفِضیاًل«، »ما فرزندان آدم را  َعلی َکثیٍر ممَّ
گرامی داشتیم ... و آن ها را بر بسیاری از آفریده های 

خود برتری آشكار دادیم« )سراء/70(.
از این آیه نیز فهمیده می شــود که خداوند نسبت به 
انسان، از دیگر آفریده ها، عنایت بیشتری داشته، چه 
آن که تنها وی را کرامت بخشــیده و تنها او را گرامی 
داشته و او را بر همه موجودات برتری بخشیده است. 

)تفسیر نمونه/ 12/ 199(.
کرامت انســان، یعنی برخورداری وی از نیروهای 
فراوانــی کــه، برتریــن و مهم ترین آن هــا خرد و 
اختیار اســت. انســان به وســیله خرد و اختیاری 
که دارد می تواند اعتقادات حق و درســت را بیابد و 
انتخاب کنــد، و هم بــه اخالق فاضله دســت یابد 
و نیز به کماالتی که شایســته اوســت و او را از دیگر 
آفریده ها برتر می سازد برســد. پیامبر اسالم)ص( 
می فرمایــد: »العقل نور خلقه اهلل لالنســان و جعله 
یضی ء علی القلب«، »خرد نوری اســت که خداوند 
برای انســان آفرید و آن را روشــنگر دل قرار داد«. 

)میزان الحكمه/3880(.
امام صادق)ع( نقل می کند که امام علی)ع( فرموده 
است: »خداوند در فرشتگان فقط عقل نهاده است نه 

آسمان نماد 
بلندی، زمين 
نماد گستردگی 
و کوه ها نماد 
استواری اند. از 
سويی انسان 
موجودی 
کوچک اندام و 
ناتوان است. اما 
آفريدگار حکيم، 
در يک کالمـ  که 
به نظر می رسد 
تمثيلی باشد 
ـ بيان می کند  
آسمان و زمين 
و کوه ها )با تمام 
عظمتشان( تاب 
پذيرفتن امانت 
الهی را نداشتند 
و اين انسان بود 
که امانت الهی را 
پذيرفت

معرفت بیشتر،  ایمان مستحکم تر
نيرومندترين عامل و انگيزه محرک انسان، در هر کار، ايمان برخاسته از معرفت 
و شناخت نسبت به آن کار اســت، هر مقدار شناخت او بيشتر و عميق تر باشد 

ايمانش بيشتر و مستحکم تر خواهد بود.
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2  و یا می گویــد: »و نفٍس و ما ســّواها، فالهمها 
فجورها و تقواهــا، قد افلح من زّکاهــا و قد خاب 
من دّســاها«، »ســوگند به نفس ]آدمی[ و آن 
کس که او را درســت کرد؛ ســپس پلیدکاری و 
پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد، که هرکس آن را 
پاک گردانید، قطعاً رستگار شد، و هر که آلوده اش 

ساخت، قطعاً درباخت« )شمس/7-10(.
و یا می گوید: »ال اکراه فی الّدین قد تبّین الّرشــد 
من الغی«، »در دین هیچ اجباری نیســت. و راه از 

بیراهه به خوبی آشكار شده است« )بقره/2۵6(.
بجز این آیات قرآنی، عقــل نیز حكم می کند، که 
به دســت آوردن کماالت و ارزش های انسانی و 
نیز رســیدن به جایگاهی گفته شــد، هنگامی 
برای انسان ممكن خواهد بود، که انسان مختار و 
انتخابگر باشد و باورمند باشد که چنین اختیاری 
را دارد؛ البته این باورمندی، بــا اعتقاد به این که 
همه کارها به دست خداست هیچ تعارضی ندارد، 

که جای بحث آن در این مقال نیست.
نكته چهارم

آن که چه عوامل و انگیزه هایی الزم است، تا انسان 
را برای رسیدن به آن جایگاه هایی که خداوند برای 
او مقرر داشته، حرکت دهد و وی را پویا سازد؟ باید 
گفت: نیرومندترین عامل و انگیزه محرک انسان، 
در هر کار، ایمان برخاســته از معرفت و شناخت 
نسبت به آن کار است، هر مقدار شناخت او بیشتر 
و عمیق تر باشــد ایمانش بیشــتر و مستحكم تر 

خواهد بود.
از سویی ایمان نه تنها انسان را در برابر فشارهای 
گوناگون روحی، روانی اجتماعــی و ... به حرکت 
و تالش وا می دارد، کــه او ار ثابت و اســتوار نگه 
می دارد. و هر کار سخت و دشــواری را بر او آسان 
می سازد. از این رو برای دست یابی به آن منزلت ها، 
معرفت و شناخت درست و عمیق نسبت به آن ها 
و در نتیجه ایمان استوار و پایدار، برای انسان الزم 

و ضروری است.
نكته پنجم 

باید بدانیم برای دست یابی به جایگاه ها و منزلتی 
که خداوند برای انســان خواسته و شایستگی آن 
را به او داده، تنها ایمان و باورمندی کافی نیست، 
بلكه انجام اعمال و کارهای شایســته و مناسب 
مقرر شده از ســوی خدا ضرورت دارد؛ که انسان 
بدون انجام آن ها نمی تواند آن ها را به دست آورد 
و ایمان به تنهایی انسان را به جایی نخواهد رساند. 
از این رو در قرآن آمده است: »والعصر اّن االنساَن 

لِفی ُخســر اال الّذیَن آَمنوا و َعِملــوا الّصالحات«، 
»سوگند به عصر، که واقعاً انسان دستخوش زیان 
است مگر کســانی که گرویده و کارهای شایسته 
کرده اند«، )عصر/3-1( و در یك ســخن تمثیلی 
این چنین باید گفت که هیــچ کبوتری با یك بال 
پرواز نكرده است، همچنین انســان نمی تواند با 

ایمان تنها به مقام و منزلت های یاد شده برسد.
و لذا در قرآن می خوانیم: »الیه یصعد الكلم الطیب 
و العمل الصالح یرفعه« )کالم پاکیزه به ســوی او 
باال می رود و کار شایسته به آن رفعت می بخشد« 

)فاطر/10(.
نكته ششم

از سویی دیگر دستورها و برنامه هایی که انسان با 
کاربرد آن ها به مقام و جایگاه ها دست می یابد به 
وسیله امر و نهر پروردگار، که تابع مصالح و مفاسد 
می باشد، به وسیله وحی بر پیامبرانش بیان شده 
و به انسان رسیده اســت؛ ایمان داشتن به آن ها و 
انجام دادن آن ها ضرورت دارد. و لذا برای رسیدن 
به آن منزلت ها، ایمانی الزم اســت کــه همراه با 
تسلیم باشد. نكته اساســی در این جا آن است که 
ایمان آوردن و تسلیم شدن و اطاعت محض انسان 
از خدا چیزی نیست که بر وی تحمیل شده باشد. 
چه آن که خداونــد همه انســان ها را به گونه ای 
آفریده، که خداخواه، حقیقت جوی و کمال طلب 
هســتند، قرآن می فرماید: »فاقم وْجَهَك للّدین 
حنیفا، فطرة اهلل الذی فَطَر الناس علیها ال تبدیل 
لَِخلِْق اهلل ذلك الّدین القّیــم ولكن اکثر الّناس ال 
یعلمون«، »پس روی خود را بــا گرایش تمام به 
حق، به ســوی این دین کن، با همان سرشتی که 
خدا مردم را بر آن سرشــته اســت. آفرینش خدا 
تغییرپذیر نیست. این اســت همان دین پایدار، 

ولی بیشتر مردم نمی دانند« )روم/30(.
از این رو، انسانی که سرشــت او بدین گونه است 
اطاعت همراه با تسلیم شدن قلبی نه تنها تحمیل 

بر او نیست بلكه پاسخی به نیاز درونی وی  است.
نكته هفتم

از ســوی دیگر، در انســان نیروها و خواسته ها و 
تمایالتی دیگری وجود دارد کــه پیروی مطلق 
از آن هــا، مانع انجام خواســت خــدا و کارهای 
نیك و شایســته و بایسته می شــود. این پیروی 
و پاسخ مطلق به خواســته ها و تمایالت، نه تنها 
انسان را از تســلیم شــدن در برابر خدا و اطاعت 
از وی، باز مــی دارد، که در حقیقــت آفت ایمان 
به شــمار می رود: برخی از این نیروها، کشش ها 

و تمایــالت عبارتند از: از ناسپاســی نســبت به 
خدا، غفلت و فراموشی نســبت به ساحت قدس 
پروردگار، خود دوســتی، خود شــگفت زدگی، 
خودبزرگ بینی، حســادت ورزی، خشمگینی، 
مال دوســتی، فزون خواهــی، آزمنــدی، بخل 
ورزیدن، قدرت طلبی، ســتمگری، بی بند و باری 
در تمایالت جنسی و ده ها نیرو و تمایالت دیگر، 
که بی شك پیروی مطلق و بی قید و شرط و اِعمال 
نادرست و غیر متعادل آن ها، زیان هایی بر ایمان 
وارد می ســازد که اگر جبران ناپذیر نباشــد باید 

گفت که سخت عالج پذیر است.
نكته هشتم

خداوند در وجود انسان نفســی )= روح، وجدان( 
را قرار داده اســت کــه قرآن از آن بــه نام »نفس 
اماره« نام می بــرد. این نفس همواره انســان را 
به انجام بی قید و شرط و خواســته ها و تمایالت 
فرامی خواند )البته وجود این »نفس« برای ادامه 
زندگی انســان در صورتی که مهار شود و انسان 
درست آن را به کار گیرد نعمت به شمار می رود(. 
از آن جا که این نفس بسیار ســرکش و نیرومند 
اســت همواره انســان را به اعمال خواسته ها به 
صورت رها از هر قید و شــرط فــرا می خواند. لذا 
قلب و دل انسان، هماره آوردگاه و عرصه درگیری 
خواســته های نفس و خواســته های خداوند و 
عقل و فطرت انسان می باشــد. خداوند از انسان 
می خواهد که به قله های کمال صعود کند و عقل 
و فطرت نیز چنین می خواهند؛ از ســویی »نفس 
امــاره« وی را به بدی، زشــتی و تباهــی فرمان 

می دهد.
این درگیری و مبارزه در درون انســان بســیار 
شدید و سخت است تا جایی که پیامبر اکرم)ص( 
از آن به »جهــاد اکبر« و مبارزه بــزرگ یاد کرده 

است.
البته این چنین نیست، که شكست انسان در این 
مبارزه و درگیری، قطعی و حتمی باشد. چه آن که 
اگر کســی به خدا پناه بــرد و از او کمك بخواهد، 
بی شك از رحمت بی پایان وی که یاری کننده او 

در این مبارزه است، بهره مند خواهد شد.
نكته نهم

خداوند در وجود انسان نفس دیگری را قرار داده 
اســت که قرآن از آن به »نفس لوامــه«، )= روح، 
وجدان سرزنشگر( نام برده است. کاربرد این نفس 
در وجود انسان آن قدر پراهمیت و ارزشمند است 

که خداوند در قرآن، به آن سوگند یاد کرده است.

انسان تمايالت 
و گرايش های 

فراوانی دارد، که 
اگر از آن ها درست 

و به اندازه استفاده 
شود، برای ادامه 

زندگی مادی و 
همچنين رسيدن 
به آرمان های بلند 
معنوی و انسانی، 

الزم و مفيدند. 
و اگر اين تمايالت 

از فرمان عقل 
سر باز زنند و رها 

شوند و از مرز 
اعتدال بگذرند و 
به اخالق زشت، 

بد و پست تبديل  
شوند، برای 

انسان زيانبخش و 
 تباه کننده 

خواهند بود
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دیدگاه

معبود خوی گرفته اســت دیدی؟« )فرقان/ 43( 
پی آمــد دوم آن که امام علــی)ع( می گوید: »مِن 
اتَّبَع هواه اعماه واصّمه و اذلــه و اضله«، »هر که از 
هوای نفس خود پیروی کند، هــوس او را کور، کر، 
خوار و گمراه می سازد« )میزان الحكمه/669۵(. و 
بی شك آن که چشم و گوش دلش کور شود، آیات 
و نشــانه های خدا را نمی بیند و معرفت به خدای 
خویش ندارد تا به خدا ایمان آورد و او را بپرســتد. 
و انسان گمراه شــده ای است که در زندگی انسانی 
خوار و ذلیل شده است؛ امكان بازگشت او به سوی 
خدا و دریافت حقیقت برای وی بســیار مشــكل 
خواهد بود. همچنین امام علی)ع( می گوید: »من 
أطاَع هواه باع آخرته بدینــاه«، »هرکس از هوای 
نفس خود فرمان برد آخرت خویش را به دنیایش 

فروخته است« )میزان الحكمه/6698(.
بنابرایــن ایمــان اســتوار بــه خــدا و آخرت، 
نیرومندتریــن بازدارنــده انســان، از پیــروي 
خواسته هاي نفساني است؛ و اساساً چنین انساني 
خواسته هاي نفساني و تمایالت خویش را نه تنها 
به زیر فرمان عقل مي برد، که همواره مراقب است 
که بر خالف خواســته  خداي خویش خواسته اي 
نداشــته باشــد و چنین انســاني قطعــاً پیروز و 
جایگاهش بهشــت خواهد بود. قرآن مي گوید:  »و 
اما من خاف مقام ربَــه و نهي النفس عن الهوي فان 
الجنة هي المأوي«، »و اما کســي که از ایستادن 
در برابر پروردگارش ]در قیامت[ هراســید و نفس 
]خود[ را از هوس بازداشته پس جایگاه او در بهشت 

است« )نازعات/40-41(.
آري، ایمان به خــدا و ایمان به پــاداش و کیفر در 
آخرت مي تواند راه درستي براي کنترل خواسته ها 
و تمایــالت، و بازدارنده انســان از پیــروي هوا و 
هوس هاي نفساني باشــد؛ و اخالق بد و زشت را به 
خوي و منش نیكو و زیبا تبدیل کند. این راهي است 
که همواره پیامبران الهي بشر را به آن دعوت کرده و 
از انسان ها خواسته اند از خدا اطاعت کنند و تقواي 
الهي پیشه سازند؛ و امید به پاداش آخرت داشته و 

از کیفر الهي بهراسند.
راه دوم براي کنتــرل غرایز و تمایــالت و اصالح 
اخالق، آن اســت که انســان، به ســاحت قدس 
خدایي معرفت و شــناخت عمیق پیدا کند و خود 
را در محضــر خدا ببیند که: »همانــا عزت همه از 
آِن خداست« )یونس/6۵(. و »قدرت و نیرو تماماً 
از آِن خداست« )بقره/16۵(. اگر براي انسان این 
شناخت پدید آمد که: »این اســت اهلل، پروردگار 

شما، معبودي جز او نیســت، آفریدگار همه چیز 
اســت« )انعام/102( و »خدایي که هر چیزي را 
نیكو آفرید« )سجده/7( و یا این حقایق را دریافت 
که »چهره ها براي آن ]خداي[ زنده پاینده خضوع 
مي کنند« )طــه/111( و یا »همگــي در برابر او 
خاضعند« )بقره/116( و بر اثر شناخت و معرفت 
عمیق به خدا ایماني اســتوار، به استواري کوه به 
دســت آورد و تسلیم خدا شــد که: »پروردگار تو 
فرمان داده که جز او را نپرســتید« )اسراء/23( و 
»آیا کافي نیســت که پروردگار تو، خود، شــاهد 
هر چیزي اســت. و آگاه باش که او بــر هر چیزي 
احاطه دارد« )فصلت/۵4-۵3( و بر او معلوم شــد 
و معرفت پیدا کــرد که: »و پایان ]کار[ به ســوي 
پروردگار توســت« )نجم/42( و یا ایمان آورد که: 
»ما از آِن خدا هســتیم و به سوي او بازمي گردیم« 
)بقره/1۵6( )المیزان/3۵4/1(. بي تردید شناخت 
و معرفتي این چنین؛ که نتیجه اش ایمان آمیخته 
با عشق به ســاحت قدس پروردگار است؛ آن گاه 
در وجود انسان جایي را باقي نمي گذارد که دیگر 
خودبزرگ بین، حسود، بخیل، خشمگین، ترسو، 
قدرت طلب، دنیاخواه و ... باشــد. بي شك ایماني 
همراه با معرفت و اخالص نه تنها صفات پســت و 
زشت را از وجود انســان برمي اندازد، که راه نفوذ 
شــیطان را هم بر دل انســان مي بندد؛ چه آن که 
شــیطان مي داند که بر بندگاني که وجود خود را 
براي خدا خالص کرده اند، بر آن ها نمي تواند تسلط 
پیدا کند تا آنان را از راه خــدا منحرف نماید. آري، 
کســاني که دل را از هواي نفس پــاک نموده اند و 
جز خدا چیز دیگري را نمي جویند و نمي خواهند 
و جز خشــنودي او چیز دیگري آنان را خشــنود 
نمي سازد و همواره تحت والیت و سرپرستي خدا 
به سر مي برند؛ شایســته مقام خالفت در زمین و 
شایســته کرامت ربوبي و نیز شایسته امانت داري 
خدا خواهند بود. آري، بهتریــن راه براي اصالح 
اخالق همیــن راه، یعني راه معرفت و شــناخت 
عمیِق توحیدي که ثمره آن ایمان آمیخته با عشق 
خداست، خواهد بود. آري، بهترین راه براي اصالح 
و تهذیب نفــس و پدید آمــدن ارزش هاي واالي 
اخالق در وجود انســان همین راه است و این راه، 
راه اسالم است. راه دیني که توحید، بنیادي ترین 
اصل از اصول اعتقادي آن به شــمار مي رود، بلكه 
توحید روح آن دین اســت و نیــز توحید عصاره 
همه معتقدات و آموزه هــاي آن و احكام فردي و 

اجتماعي و ... آن  است. 

کار این نفس، آن اســت که اگر انســان راه خطا را 
پیموده و به گناه آلوده گشــت، نفس لوامه وی را 
به اندازه ای ســرزنش می کند، تا به راه حق که راه 
خداست بازگشت کند و توبه نماید. با نگاهی دقیق، 
نقش این نفس برقراری تعــادل و موازنه در وجود 
انسان است. نفس اماره به بدی ها و زشتی ها بسیار 
فرمان می دهد؛ نفس لوامه نیز همواره وی را مالمت 
می کند و این موجب می شــود تــا در روح آدمی 
تعادل و موازنه برقرار گردد وقتــی موازنه و تعادل 
برقرار شــد، انســان به »نفس مطمئنه«، »نفس 
آرام بخش« که سومین نفس در وجود انسان است 

می رسد. 
و قــرآن از انســان هایی که توانســته اند به نفس 
مطمئنه دســت یابند به عنوان بندگان خشنود و 
خداپســند یاد می کند و می گوید: »یَاأیَّتُهاالنَّْفُس
َمْرِضیًَّة«، »ای  ـةً الُمْطَمئِنَُّة،اْرِجعیإلَیَربَِّکَراِضیَـّ
نفس آرامش یافته، خشــنود و خداپسند به سوی 

پروردگارت بازگرد« )فجر/ 28-29(.
آری از قرآن، می آموزیم کــه آرامش روح، تنها در 
َّذیَنآَمنُوا پرتو ایمان و به یاد خدا به دست می آید: »أل
الُقُلوُب«،  قُُلوبُُهمبِِذکِراهللِأالبِِذْکِراهللِتَْطَمئِنَّ َوتَْطَمئِنُّ
»همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به 
یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باش که با یاد خدا دل ها 

آرامش می یابد« )رعد/28(.
نكته پايانی

گفته شد که انسان تمایالت و گرایش های فراوانی 
دارد، که اگر از آن ها درســت و به اندازه اســتفاده 
شود، برای ادامه زندگی مادی و همچنین رسیدن 
به آرمان های بلند معنوی و انســانی، الزم و مفید 
خواهد بود. و اگر این تمایالت از فرمان عقل ســر 
باز زنند و رها شــوند و از مرز اعتــدال بگذرند و به 
اخالق زشت، بد و پست تبدیل گردند، برای انسان 

زیانبخش و تباه کننده خواهند بود. 
چه باید کــرد تا تمایالت انســان فرمــان عقل را 
بپذیرند، تا انسان به کمال مطلوب دست یابد؟ برای 
کنترل تمایالت و یا به تعبیر دیگر اصالح اخالق دو 
راه را می توان در نظر گرفت: 1- ایمان اســتوار به 
خدا و زندگی جاودانه در آخرت، به نیكی می تواند 
تمایالت نفس را کنترل کند و آن را به راه بكشــد. 
چه آن که نخســتین پی آمد گستاخی تمایالت و 
مرز ناشناسی آن و مطلق العنان بودنش، آن است 
که انســان را از خدا جدا می کند و هوای نفس وی 
خدای او خواهد شــد. قرآن می گوید: »أَرأیَتمن
اتخذالهههــواه«، » آیا آن کس که هــوای خود را 

تعادل در روح
نفس اماره به بدی ها و زشتی ها بسيار فرمان می دهد؛ نفس لوامه نيز همواره 
وی را مالمت می کند و اين موجب می شود تا در روح آدمی تعادل و موازنه برقرار 

گردد.

در انسان نيروها 
و خواسته ها 
و تمايالتی 
ديگری وجود 
دارد که پيروی 
مطلق از آن ها، 
مانع انجام 
خواست خدا 
و کارهای نيک 
و شايسته و 
بايسته می شود. 
اين پيروی و 
پاسخ مطلق 
به خواسته ها 
و تمايالت، نه 
تنها انسان را 
از تسليم شدن 
در برابر خدا و 
اطاعت از وی، 
باز می دارد، که 
در حقيقت آفت 
ايمان به شمار 
می رود
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بعد از این که مفهوم سبك زندگی توسط مقام معظم 
رهبری به کار برده شد، در ادبیات امروز جامعه ما در 
حال بسط وسیعی است و بیش از پیش به شناخت 
عمیق نســبت به این مســئله و تبیین تئوریك و 
مفهومی آن نیازمندیم. یعنی اگر این شــرایط واقع 

نشود، خأل تبیین تئوریك این مفهوم وجود دارد. این 
مفهوم بدون چنین تبیینی اگر آسیبی داشته باشد، 
چندان مشخص نمي شود و اگر قرار باشد فایده ای 
به ما برســاند، این فایده کم خواهد شد و آنچنان که 

بایسته و شایسته است، نخواهد بود.

 مفهوم سبک زندگی
وقتی مفهومی در عرصــه فرهنگ، نقش محوری و 
جایگاه مرکزی پیدا کرد و مــورد توجه قرار گرفت، 
توجهــات و تأمالت را بــه خود جلــب می کند و از 
بســترهای مختلف اجتماعی برخوردار می شود. 
برخی از این زمینه ها، زمینه هــای کاماًل معرفتی و 
برخی هم زمینه های کاماًل غیرمعرفتی است که باید 
تحقق یافته باشد. هر موضوعی در هر زمان و مكانی 
مسئله نامیده نمی شــود. این که چرا مسئله شد، به 
بستر ذهنی و معرفتی جامعه و به انگیزه های موجود 
در جامعه و محیط بستگی دارد. یعنی مجموعه ای 
از انگیزه ها و اندیشــه ها نقش دارند تا موضوعی را به  
عنوان مسئله  مطرح  کنند و همان مجموعه ای که آن 
  را به عنوان مسئله مطرح کرد، در پاسخگویی به آن 

هم فعال می شود. 
مفهوم ســبك زندگی هم از این قاعده مســتثنی 
نیســت. پرداختن به این مفهوم و به کار بردن این 
بحث در ادبیات علوم اجتماعی بیش از یك ســده 
پیشــینه دارد، اما در آثار »زیمل«، »وبر« و دیگران 
این  قدر مورد توجه نبوده که امروزه مورد توجه است. 
در روانشناســی و روانكاوی هم به صورتی از موضع 
فردی و شــخصی به مســئله می پرداختند. برخی 
از کارهایی هــم که در ایران شــكل گرفته از ناحیه 
دانشجویانی بوده که کارهای نســبتاً قابل توجه و 
مفیدی هم انجام شــده، اما این کاربردها غیر از آن 

چیزی است که در این دو دهه اخیر واقع شده است.
بیشتر توجهات به مسئله ســبك زندگی، به دلیل 
تحوالتی اســت که در جهان غرب رخ داده اســت، 
چون کاربرد این مفهوم در جهان غرب و اروپاســت 
که مورد توجه قــرار می گیرد و تئوری پــردازان و 
نظریه پردازان به این مفهوم به  عنوان موضوع مطالعه 
خود و گاهی به  عنوان مفهومی بنیادین تئوریك نگاه 
کردند. بیشتر رویكرد و مسئله ای که آن ها داشتند در 
فرآیند تحوالت جامعه مدل و جامعه غربی و اغلب با 
نگاه »اقتصادی« به مسئله بوده است؛ تحوالتی که بر 
سرمایه داری اثر می گذارد و مسائل پسافوردیسم و 
انتقال و تمرکزی که سرمایه داری از بخش تولید به 

مصرف و مصرف  کننده یعنی جستجوی بازار دارد. 
عملكرد ایــن بخش بــرای ســاختن و پرداختن 
مصرف کننده مناسب و نقشــی که سبك زندگی 
در تعامل با اقتصــاد دارد و فعالیتی کــه اقتصاد و 
قدرت های اقتصادی و اقتصاد سیاســی برای شكل 
دادن به سبك زندگی و در راستای تأمین نیازهای 
خودشان دارند، پدیده قابل توجهی است. این که این 

 علوم اجتماعی اسالمی
 و کم و کیف هّویت  »سبک زندگی«

چند سالی است كه »سبک زندگی«، مفهوم پركاربرد و پر اســتفاده ای شده و در جامعه ما در بخش های 
آكادميک و علوم انســانی و حوزه ژورناليستی و رســانه های عمومی به بحث داغی تبديل شده است. 
»سبک زندگی«، عنوانی است كه در رســانه های مختلف، بخش و صفحاتی را به خود اختصاص داده و از 
اين زوايه جامعه با اين  پديده آشناشده. اين مفهوم در قلمرو علوم اجتماعی موضوع مطالعات فرهنگی 
و زمينه های مشابه و همچنين در علوم روانشناسی و دانش های مختلف ديگر قرار گرفته و رساله هايی را 
به خود اختصاص داده است. ابتدا بايد به اين نكته توجه شود كه هويت اين مفهوم چيست؟ چگونه شد كه 
در دهه های اخير به صورت مفهومی برجسته در حوزه های عمومی و ادبيات علمی و فرهنگی و فرهنگ 

عمومی  مورد بحث قرار گرفت.

حجت االسالم والمسلمين دكتر حميد پارسانيا
 استاد دانشگاه تهران 
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گفتار

و علمِی فعاِل متوجه به مسائل خود، نظریه ای تولید 
می شــود، مراکز علمی کشــورهای غیرغربی هم 
اگر می خواهند به روز باشــند باید با این نظریه آشنا 

باشند. 
از قلمرو رســانه در فرهنگ عمومی هم این مفهوم 
کاربرد دارد و مورد توجه اســت. هــر کاربری که در 
دنیای مجــازی کار می کنــد با این عنوان آشــنا 
می شــود و این هم حوزه دیگری است که می تواند 
برای ما مسئله شود. این بخشــی از اقتضای مسئله 
است، صرف نظر از حوزه اندیشه این حاشیه نشینی 
در زندگی ما هم عماًل بوده و هست. در سده اخیر به 
موازات اقتدار و بسطی که جهان مدرن پیدا کرده، نه 
تنها جنبه نظری و تئوریك شیوه زندگی او را سامان 
می دهد، به دلیل اقتداری که جهان غرب پیدا کرده 
و این اقتدار رابطه قدرت و فرادســت بودن و سلطه 
داشتن نسبت به بخش دیگری از جهان است، عماًل 

شیوه زندگی ما هم متأثر هست.
ابن خلدون در ایــن باره تعبیــری دارد و می گوید: 
وقتی قومی مغلوب شــدند، فرهنگ غالب در ابعاد 
زندگی شــان تأثیر می گذارد، حتی در زبان و نحوه 
سخن گفتن شان اثر می گذارد. در طول تاریخ ایران، 
مواجهاتی با اقوام و گروه  ها و فرهنگ های مختلفی 
داشتیم و اثراتی را پذیرفتیم و در بخش هایی از ایران 
زبان فارسی و پهلوی تقریباً از بین رفته است. این که 
تحوالت در چه ســطحی از فرهنگ رخ داده، محل 
توجه است. آمد و شد زبان شاید برای هویت فرهنگی 
ما چندان هم مهم نبوده که مقاومت جدی ای برای 
آن وجود داشــته باشــد، اما این امر نشــانه حضور 
قدرت هایي بوده و هســت که زبانی بــه کلی از بین 
رفته یا بخشــی از فرهنگ به خاطر قدرتی که آمده 
و در ســطحی تأثیر پذیرفته اســت و اقتدار جهان 
مدرن هم به طور طبیعی می توانســت این عمل را 
داشته باشد. خصلت اقتدار هم آن را نیازمند می کرد 
و می کند تا این که دســت برتر در جهت خاصی در 
جهت پاسخگویی به نیازهای خود آن را هدایت کند. 
اگر در بستر فرهنگی و تاریخی خودمان بیندیشیم، 
این پدیده از زاویه دیگری شــیوه و سبك زندگی را 
مورد توجه قرار مي دهد یعنی درســت است که این 
مفهوم از غرب آمده اســت، اما این مفهوم در آن جا 
ناظر به مسئله ای است و آن مسئله، مسئله ما نیست، 
چون در آن جا بیشــتر در ارتباط با »اقتصاد« مطرح 
می شود. اما از حوزه دیگری این مفهوم می تواند در 
استخدام ما قرار گیرد و ناظر به مسائل ما باشد و این 
بیش از آن که مسئله اقتصاد باشــد مسائل هویت، 

فرهنگ، تاریخ و تمدن است.
از این زاویه شاید برخی از اندیشــمندان غربی، در 
بعضی از رویكردها در جهــت تئوریزه کردن مفهوم 
سبك زندگی فعال شده باشند و  شاید از این جهت 
فكر کنیم که تئوری های آن ها برای ما مفید است، 
یعنی پرداختن به ســبك زندگی نه از جهت منظر 
عوامل اقتصادی، بلكــه ابعاد فرهنگــی آن هم در 
ارتباطات بینافرهنگی مهم است و به صورتی مسئله 
ماســت، لذا بخش هایی که بــه مطالعات فرهنگی 
می پردازند و تئوری هایی که نظر به مناسبات و روابط 
فرهنگی و تعامالت فرهنگــی دارند به این مباحث 

می پردازند. 
شاید رویكردهای فرانســوی به این مسئله، کمتر 
این گونه باشــند، مثل آنچه که در قلمرو مطالعات 
فرهنگی و مكتب بیرمنگام وجود دارد که احساس 
می شــود این تئوری ها بیشــتر به کار ما می آید تا 
ســبك زندگی را از این منظر مطالعــه کنیم. البته 
این جا ما نوعی گزینش خواهیم داشت که از منظر 
و افق نگاه و مبادی تئوریك همان بخشــی از جهان 
است که برای ما مسئله شده است و با آن ها مواجهیم 
ولیكن اندکی تصرف وجود دارد، یعنی نســبت به 
این که این مفاهیم بخواهد به صورت خام وارد شود 

اندک تصرفی وجود دارد.

 تعامل فرهنگ و جهــان مدرن با جهان 
اسالم

به نظرم مسئله جدی این است که اگر شیوه و نحوه 
زندگی مــردم ما در مواجهه با جهان غرب مســئله 
فرهنگی و هویتی به وجود آورده، یعنی چیســتی 
ســبك زندگی مهم شده است، مســئله چیستی 
ســبك زندگی برای جهان ســرمایه داری، مسئله 
تعامل اســالم و ســرمایه داری و اقتصاد با مردم و 
هویت آن هاست و مســئله برای ما تعامل فرهنگ و 
جهان مدرن با جهان اسالم اســت. این دو مسئله با 
هم تفاوت دارند، اما چگونگی پرداختن به مســائل، 
امر دیگری است. این مســئله که از چه منظری این 
مفهوم تئوریزه و بازخوانی شود، مهم است، مسئله 
ما دغدغه فرهنگ، هویت تاریخی و اسالمی خودمان 
است که از این جهت برای جهان غرب مسئله نیست. 
بســط فرهنگ غرب با اقتضائات متنی و پیرامونی 
خود، از نیازهای جهان مدرن و امری طبیعی است. 
تئوری هایی هم که دارند غربی شــدن عالم را نوعاً 
فرآیند تك خطی تاریخی تبییــن و بیان می کنند. 
بنابراین از این جهت برای آن ها مسئله ای نیست. اما 

امر چگونه عمل می کند و تئوری هایی که در این جا 
مطرح می شــود چیست، مفصل اســت و مقاالت، 
رســاله ها و یا نوشــته های مفیدی حتی در ادبیات 
فارســی وجود دارد که مي تواند بــراي عالقمندان 

مفید و قابل استفاده باشد. 
این مســئله به صورت دیگری موقعیت این را دارد 
که در ارتبــاط با کشــورهای حاشــیه و پیرامون 
کشــورهای غربی مورد مطالعه قــرار گیرد، یعنی 
فرآیند جهانی شدن و مسئله مك دونالدیزه کردن، 
بخشی از تأثیراتی اســت که در حوزه سبك زندگی 
کشورهای غیرغربی اوالً و بالذات در راستای نیازهای 
اقتصادی و ثانیاً نیازهای دیگری که می توانســت 
جنبه فرهنگی و یا سیاسی داشته باشد، مورد توجه 
بود و همچنین از ناحیه برخــی از تئوری پردازان در 
بُعد جهانی و تالشــی که غرب برای تغییر شــیوه و 
سبك زندگی مردم در دیگر مناطق دارد محل بحث 
و گفتگو و توجه و نظریه پردازی قرار گیرد. کسانی که 
این امر برای آن ها مسئله شد و این مفهوم را ساختند 
و به آن پرداختند و زمینه ســازی کردند، در جهانی 
زندگی می کردند و می کنند و به تناسب رویكردی 
که به این عالم و آدم دارد با مسائلی برخورد دارند و در 
مسیر رویكرد خود، پدیده هایی را در مسیر می بینند 
و می خواهند تفســیر کنند که با مشكالتی برخورد 
می کنند و احیاناً مشكالتی را از جهات مختلف یعنی 
برای حوزه انسانیت این مجموعه به وجود می آورد. 
یعنی باالخره این تعامل با ایــن آدم ها چه کار کرده 
اســت و این حقیقت انســانی دارد با این ها چه کار 
می کند. این ها برخی از تأمالتی اســت که به آن ها 
پرداخته می شود، یعنی تنها تأمالت سرمایه داران 
نیست. ســرمایه داری و اقتصاد ســرمایه داری چه 
نوع رفتاری را با زندگی مردم انجــام می دهد و این 
شــیوه از زندگی چه نیازهایی را پاســخ می دهد و 
سلسله جنبان این تحوالت ریشه در چه چیزهایی 
دارد که باید رمزگشایی شود. این رمزگشایی ممكن 
است با رویكرد انتقادی و در جهت رهاسازی از ناحیه 
متعلمین مطرح شده باشــد که البته الزاماً این گونه 

نیست، اما ظرفیت این امر را دارد.

 چگونه ســبک زندگی برای ما مسئله 
شد؟

ورود این مفهوم به کشــور ما و کشورهای غیرغربی 
چگونه رخ داد و چرا برای ما مســئله شد؟ یك دلیل 
می تواند این باشــد که در غرب مطرح شده و ما در 
حاشیه هستیم  وقتی که در غرب در حوزه معرفتی 

بيشتر توجهات 
به مسئله »سبک 
زندگی«، به دليل 
تحوالتی است 
که در جهان 
غرب رخ داده، 
چون کاربرد 
اين مفهوم در 
جهان غرب و 
اروپاست که 
مورد توجه قرار 
می گيرد و تئوری  
و نظريه پردازان 
به اين مفهوم به  
عنوان موضوع 
مطالعه خود و 
گاهی به  عنوان 
مفهومی بنيادين 
تئوريک نگاه  می 
کنند

سابقه یک مفهوم
پرداختن به مفهوم ســبک زندگی و به کار بردن اين بحــث در ادبيات علوم 
اجتماعی بيش از يک سده پيشــينه دارد، اما در آثار »زيمل«، »وبر« و ديگران 

اين  قدر مورد توجه نبوده که امروزه مورد توجه است. 
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اگر برای ما مسئله است، از جهت آسیب هایی که به 
هویت فرهنگی و تاریخی ما وارد می شــود. تئوریزه 
کردن این هم باید مســئله باشــد. آیا می خواهیم 
از قالب مفاهیــم تئوریك و مكاتبی کــه در زمینه 
معرفتی جهان مدرن شكل گرفته مسئله خودمان 
را شــكل دهیم و تئوریزه کنیم یا ما ظرفیت هایی 
دیگری بــرای این امــر داریم؟ آیا شــیوه زندگی 
پدیده ای تاریخی، فرهنگی و تمدنی محض است، 
آن گونه که نظریه های اجتماعی و فرهنگی نوعاً به 
این مسئله می پردازند یا شــیوه زندگی مسئله ای 
معنوی، آســمانی، الهی و پیوند خــورده با ابدیت و 
ازلیت ماست، آن چنان که فرهنگ قدسی و معنوی 

ممكن است برایش مسئله باشد؟ 
در چه افقی و در چــه چارچوبی باید این  را بازخوانی 
کنیم یا چگونه باید این را تفسیر کنیم؟ آیا زندگی در 
متن تعامالت روزمره دنیوی در ارتباطات بیناانسانی 
این جهانی تكویــن پیدا می کند و شــكل گرفته و 
مسائل آن هم این جایی اســت، آن چنان که جهان 
مدرن با رویكرد دنیــوی و این جهانی خودش همه 
عالم را می بیند حتی ابدیت و ازلیت و دین اش را هم 
از این جا تفسیر می کند که تفسیر و رویكرد سكوالر 
نسبت به هستی اســت یا آن که دنیا با همه آنچه که 
دارد باید تعبیر آسمانی و معنوی از او شود و تفسیر 

دیگری از آن شود؟
علوم انســانی مدرن از همه بقایــای معنوی حیات 
انسانی تفســیر دنیوی و این جهانی می کند، حتی 
نیاز به دین را هم با توقعات دنیــوی و این  جهانی و 
همدلی با دین را با رویكرد دنیــوی و این جهانی به 
آن می پردازنــد و روی می آورنــد. آن چیزی که ما 
احســاس می کنیم با تغییر شــیوه زندگی آسیب 
می بیند، اگر احســاس مربوط به هویت فرهنگی و 
تمدنی اسالمی است، باید ببینیم که هویت فرهنگی 
و تمدن اســالمی، چه هویتی اســت و زمینه های 
معرفتی که از دل هویت این مســئله را احســاس 
می کند برای تئوریزه کردن این مسئله چگونه پاسخ 

می دهد و چگونه آن  را سازمان می دهد.

 تشبه به سبک زندگی غربی
امام علی)ع( می فرمایند: »من تشبه بقوم فهو منه«. 
این روایت به صورت مبســوط تری نقل شده است 
».... ان لم تكن حلیما فتحلم، فانه قل من تشبه بقوم 
اال اوشك ان یكون منهم...« یعنی اگر حلیم نیستی و 
به ردای حلم آراسته نیستی، خود را به حلم و رفتار 
حلیمانه و ظاهر حلیمانه و اهــل حلم بیارای. کمتر 

کسی است که به قومی تشبه بورزد اال این که نزدیك 
آن ها شود، البته الزاماً این گونه نیست اما وقتی تشبه 

ورزیدید قریب می شوید. 
ابن ابی الحدید در ذیل این مسئله با رویكرد اخالقی 
به مسئله نگاه می کند و می نویســد: رفتار انسان بر 
خصوصیات، ملكات و شــخصیت او اثر می گذارد. 
این رویكردی است که نوعاً در حوزه اخالق اسالمی 
به این مســئله می پردازند. آیا زندگی در تالش های 
روزمره برای نفس کشــیدن و اهداف دنیوی و این 
جهانی، معانی، زبان و همه امور با کارکردهای دنیوی 
شكل می گیرند. معنا چیست؟ زبان چیست؟ معنا 
برای ما می آفریند که زبان، فعل انسان است یا زبان، 
معنــا را ایجاد می کند. جهان چیســت؟ و حقیقت 
چیســت؟ آن معنای محوری در فرهنگ و تمدن 
اســالمی که بقیه معانی در ذیل آن شكل می گیرند 
کدام است که هویت بخش بقیه معانی است؟ چیزی 
که حضور و غیبت او فارغ بین دو حوزه فرهنگی مهم 
است. مسئله توحید و نگاه قدسی به هستی و باور به 
وجود مقدس و منزه داشتن، معنایی است که حضور 
و بود او، حضــور و بود همه ظهورهای دیگر اســت 
که آن ها را تحت الشــعاع قرار می دهد و در فرهنگ 
اســالمی وصول به این حقیقــت و درک این معنا و 

معرفت او بسیار مهم است. 
»اول الدین معرفته« اصوالً همه زندگی بارور شدن 
معرفت اوســت و انســان عالوه بر تالش و کوشش 
روزانه ای که دارد در این جغرافیای زمینی دائما در 
مسیر قرب و بعد نسبت این معنا دارد عمل می کند. 
سلوک انسان و زندگی انسان در چنین جغرافیایی 
باید معنا شــود. عالمان اخالق ما با همین رویكرد 
که شمیم آن را در عبارت ابن ابی الحدید دیدیم، به 
مسئله پرداختند و عارفان ما سلوک زندگی و مسیر 
ســلوک را برای همه زندگی با نظر به این مسئله که 
مسئله شــان هســت با دقت مراقبت کردند. درک 
و حفظ توحیــد و مراقبت برای توحید در مســیر 
زندگی و در مقابل آن شــرک و پی گیری و مقابله با 
شرک با مثال ها، تمثیل ها، بیان ها و استدالل ها در 
سطوح مختلف، چه تمثیل، چه برهان، چه مشاهده 
مكاشفه و و عرفان، چه نقل و چه عقل بیان شده که 
همه این ها ادبیات وسیع و گسترده  ای دارد. سلوک 
معنوی به ســوی این چنین معنایی، از زندگی این 
دنیا برکنار نیست. رابطه ظاهر و باطن بینشان برقرار 
است. سامان دادن زندگی برای درک این معنا است، 
لذا این جــا زندگی امر دنیوی و این جهانی نیســت 
که برای این حقیقت خودش معانی آســمانی را به 

صورت ایدئولوژی بسازد و در خدمت قرار گیرد. 

      سبک زندگی اصناف 
در تاریخ اصناف هر کدام سبك و شــیوه زندگی را 
در مسیر سلوک خودشان معنا می کردند و ذکری و 
فكری داشتند. مراتب شاگردی تا استادی، مراتب 
سلوک بود و هر صنفی به پیامبری از پیامبران الهی 
بر می گشت و مســیر مواجهه خود را از طرق إلی اهلل 
قرار می داد که به عدد انفس خالیق، متعدد است. به 
عدد اصناف، رفتار وجود داشت که این ها سلوک بود.

لذا سبك زندگِی کسب، مبارزه با خدا یا محبوب خدا 
شدن بود. کاسب می تواند حبیب اهلل باشد یا با خدا 
اعالم جنگ کند. این هم اقتصاد است، اما اقتصادی 
که در این معنا بیان می شــود با اقتصــاد در معنای 

غربی فرق دارد. 

 سبک زندگی عرفانی
در قرن چهــارم خواجه عبداهلل انصــاری، »منازل 
السائرین« را می نویســد. میادین زندگی و حیات را 
بیان و صد منزل را ذکــر می کند . بعدها یكی از عرفا 
صد منزل را به هزار منزل تقســیم کــرد. مرحوم 
آیت اهلل شاه آبادیـ  استاد حضرت امام خمینی)ره( 
ـ هم صد منزل را به هزار منزل بسط می دهد. این ها 
مسائل و ادبیات شكل گرفته راجع به سبك و شیوه 
زندگی و دقت و مراقبت در حاالت و روحیات است. 
ما این ســبك را به ظواهر می توانیم ببینیم و بَدو و 
ختم و آغاز و انجام اش را تمام کنیم یا این شــیوه و 
سبك، َسر و ِسری در ام الكتاب دارد. آن جا باید قرائت 
شود، با نظر به آن جا باید خوانده شود. آنچه را که ما 
انجام می دهیم استنســاخ مالئك از آن جاست. چه 
نســخه ای را برای ما بر می دارند و چه نســخه ای را 
داریم می نویسیم؟ رویكردی که زمینه های معرفتی 
و تاریخی ما در زندگی دارد یك رویكرد کاماًل معنوی 
است، این معنویت ممكن نیســت در کنار و بر کنار 
دنیا باشد، بلكه در متن دنیاســت، حتی در این جا 
شــیطان و رفتار شیطانی تفســیر معنوی و دینی 
دارد، یعنی این گونه نیســت که در این دنیا روشن 
و تعریف نشود که چه کار می کند. جایی نمی تواند 
به دور از حقیقت باشد. اگر حقیقتی مقدس، منزه و 
کمال محض اســت، به کجا می توان نگریست که او 
نباشد یا چه چیزی می تواند آیه و نشانه او نباشد. چه 
چیزی را بدون او می توان خوانــد و معنا کرد. این ها 
ضرورت هایی است که وجود دارد تا ما هم بدانیم که 

چرا سبك زندگی برای ما مسئله است. 

 مفهوم» سبک 
زندگی« در غرب 

ناظر به مسئله ای 
است و آن ، مسئله 

ما نيست، چون 
در آن جا بيشتر 

در ارتباط با 
»اقتصاد« مطرح 

می شود. اما از 
حوزه ديگری اين 
مفهوم می تواند 
در استخدام ما 

قرار گيرد و ناظر 
به مسائل ما باشد 

و بيش از آن که 
مسئله اقتصاد 

باشد مسائل 
هويت، فرهنگ، 

تاريخ و تمدن  را در 
برمی گيرد

تاثیر  پذیری تاریخی فرهنگ ایرانی
ابن خلدون می گويد: وقتی قومی مغلوب شد، فرهنگ غالب در ابعاد زندگی شان و 
حتی در زبان و نحوه سخن گفتن شان اثر می گذارد. در طول تاريخ ايران، مواجهاتی 

با اقوام و گروه  ها و فرهنگ های مختلفی داشتيم و  تاثيراتی را پذيرفتيم.
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تاریخچه وقف )4(

 خيريه زير نظر دولت
تا پیش از روی کارآمدن رضا شــاه، اساســاً امور 
خیریه توســط خود افراد و در قالــب باورهای 
دینی و با هدایت روحانیون انجــام می گرفت و 
حكومت ها معموالً هیچ گونه دخالتی در این امور 
نداشتند، اما همزمان با سلطنت رضا شاه و قوت 
گرفتن اصل مرکزگرایی در سیســتم سیاسی و 
اداری حكومت، شاهد آن هستیم که امور خیریه 
مانند خیلی از امور دیگر کشور تحت نظر دولت 
قرار می گیرد و این امور دارای سازمان و ترتیبات 
خاصی می شود که قانون مصوب کشوری نیز از 
آن حمایت می کند. در یك کالم این امور در این 

دوره سر و سامان می گیرد. 

 انگيزه های تشكيل مؤسسات خيريه
با آغاز ســلطنت رضا شــاه، بر مبنای سیاست 
حاکمیت که تمرکــز و توجه خاص بــه ایران و 
ایرانی و ســاختن ایران نوین بــود، برای زدودن 
فقر و بیماری از چهره ایران، به عنوان دســتاورد 
این سیاســت ها انگیزه های جدیدی ایجاد شد 
که با آنچه به عنوان دســتاورد مشروطه به رشد 
اجتماعی مردم و تشــكیل مؤسســات خیریه 
انجامید، تفاوت داشــت. اینك توسط دولت و به 
عنوان وظیفه ای حكومتی، تشــكیل مؤسسات 
خیریه و عام المنفعه وابســته بــه دولت یا تحت 

نظارت آن معنا یافت.
از ایــن رو اجــرای برنامه های دولــت مرکزی 
و بــا رویكــردی اقتدارگرایانه، زمینــه  گذار از 
جامعه ســنتی به مرحله ای نوین را فراهم کرد 
و در رأس تصمیمات خود قــرار داد. بدین گونه 
تلفیق آرمان های مشــروطه خواهی با ایده های 
مدرن سازی روشنفكرانی که در بالندگی اهداف 
رضاخان مؤثر واقع شــدند، دوران رضاخان را به 
بستر زماني مهیا شدن این اهداف مبدل ساخت 
و زمینه های روشنفكری برای شكل گیری دولتي 
مقتدر کاماًل فراهم آمد . در این راستا عماًل یكی 
از عناصر اصلی تشكیل دهنده حكومت رضا شاه 
متولد گردید. ناسیونالیسم ویژه عصر پهلوی اول 
با خصوصیات متمایزی از آنچــه که تا آن دوره از 
تعریف ناسیونالیســم وجود داشــت. آرمان ها و 
تحوالتی که متجــددان و نخبگان جامعه در پی 
آن بودند، بیشتر مبتنی بر تحول در دولت، جامعه 
و ملت بود. رضا شاه نیز در موقعیتی سكان انجام 
نوسازی و اصالحات را بر عهده گرفت که به زعم 

نهاده بودند. تا آن جا که شور و شعف سرمستانه 
بســیاری از انقالبیون را با خود همسو کرد.  در 
این راســتا رضا خــان پس از تصدی ریاســت 
الوزرایــی کمیته مشــورتی تشــكیل داد و از 
تواناترین سیاســتمدران، مدیــران و نظامیان 
ایــران مانند علی اکبر خان داور، عبدالحســین 
خان تیمورتاش، میرزاحسن مستوفی الممالك، 
میرزاحســن خان مشــیرالوله، دکتــر محمد 
مصدق، میرزا حســین خان اعــال، میرزا یحیی 
دولت آبادی، محمد علي فروغی و.... که در میان 
مردم جایگاه معتبری داشــتند و سر سپردگان 
بی نام و هویت نبودند، استفاده کرد. در این راستا 
عرصه جدیدی گشوده شــده بود و در حقیقت 
رضاخان از نظریات و برنامه های روشــنفكران 
بهره برداری های مورد نیاز خود را می کرد و این 
رویكرد او به اصالحات و تحوالتی منجر شد که 

برآمده از آرای نخبگان جامعه بود. 

در سلسله مقاالتی با عنوان تبارشناسی مؤسسات 
خیریه در ایران تالش می شود با بهره گیری از نگاه 
تاریخی و اســتفاده از اســناد و مدارک موجود به 
ـ اعم از دولتی  تبارشناسی مؤسسات خیریه ایرانـ 
ـ پرداخته شود تا ضمن تحلیل اجتماعی  و مردمیـ 
ـ تاریخی، عوامل تأثیرگذار بر شكل گیری و تكوین 
انواع مؤسســات خیریــه در ایران مورد بررســی 
قرار گیرد. در این راستا ســنت وقف به عنوان تبار 
فعالیت های خیریه در این مرز و بوم تا زمان قاجار 
مرور شــد و مورد بررســی و واکاوی قرار گرفت. 
در این مقاله بــه ادامه تبارشناســی فعالیت ها و 
مؤسســات خیریه در دوران پهلوی اول پرداخته 

می شود.
به دنبال کودتایی که در ســال 1299 شمسی 
روی داد، شرایط در راســتای اصالح امور مورد 
توجه فعاالن سیاســی و روشنفكری قرار گرفت 
که پیــش از آن در صف مشــروطه خواهی گام 

تبارشناسی مؤسسات خيريه در ايران از  دوره پهلوی اول تا 1310 

خیریه ها دولتی می شود
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وی معنای دولت ســازی در درجــه اول اهمیت 
قرار داشــت. به این دلیل معنای ملت سازی یا به 
عبارتی توجه به ملی گرایی به مفهومی متفاوت 
با آنچه که در اذهان نخبــگان و متجددان دوره 

مشروطه وجود داشت، تعبیر شد. 

 تأثير اصالحات اجتماعی و اقتصادی
از یك سو سرکوب و تحدید مصادیق دولت مدرن 
مانند فعالیت های اجتماعی، سیاســی، صنفی 
و مذهبی و از ســوی دیگر تالش حكومت برای 
رفاه و آسایش مردم در قالب اجرای فعالیت های 
اجتماعی، مدنی و رفاهی و ایجاد حس مسئولیت 
دولت در برابر مطالبات مردمی در وضعیت ایجاد 
شده، محور اصلی اندیشه رضا شاه برای استقرار 
و استفاده قدرت در ایران را مهیا کرد. اصالحات 
اجتماعی و اقتصادی اواخر قاجار که فاقد قالبی 
منسجم بود در دوره رضا شاه به شكلی منظم تر 
پیگیری شــد و همســو با ایدئولوژی حاکمیت 
پهلوی که عناصر مهم تشــكیل دهنده حكومت 
شانزده ساله رضا شاهی را تشكیل می داد، اولین 
دولت متمرکز ایــران در دوران جدید را به وجود 
آورد که مسئولیت اصالحات را به رهبری دولت 

بر عهده داشت. 

 فرهنگ اقتصادی 
مبحث دیگری تحت عنــوان فرهنگ اقتصادی 
نیز می توانــد در تبیین شــرایط خــاص دوره 
رضاشاه از قبیل ارزش ها، نگرش ها، عقالنیت ها 
و رفتارهای متعدد انســان ها در تحقق نیازهای 
اساسی و حیاتی شان مورد اســتفاده قرار گیرد 
و این فرهنــگ معطوف به تأمیــن رفاه جامعه و 
منش هــای انطباق پذیری و ارتبــاط با محیط 
فیزیكی پیرامون اســت. بدین لحــاظ اقتصاد و 
رفاه که غالباً با نیازهای زیســتی و حوایج فردی 
شناخته می شــود، تحت تأثیر ترکیب خاصی از 
عقالنیت های استراتژیكی یا فنی، سیاسی تأمین 
می شود.  روند رو به رشد آگاهی از تحوالت مدنی 
و بخش های رفاهی اجتماعی غرب در سال های 
پس از مشروطه، موج شــكل گیری بسیاری از 
پدیده های نوین در ایران عصر پهلوی اول شــد. 
ایجاد و گسترش مؤسسات خیریه، به عنوان یكي 
از نمودهاي تحول اجتماعي پس از مشــروطه، 
تحول مهمي بود که دولت رضا شــاه را در انجام 

وظایفي جدید مسئول مي ساخت. 

 انديشه تجدد
با بررســی فرایند پیشرفت و توســعه سیاسی، 
اجتماعی و اقتصــادی دوره رضا شــاه می توان 
گفت از لحاظ تئوری ســابقه تاریخی رویكردها 
و مســائلی کــه در دوره پهلوی زمینه رشــد و 
توسعه را فراهم کرد، ریشــه در اندیشه تجدد و 
مدرانیزاسیون ایران داشت. در واقع اندیشه تجدد 
به دنبال آنچه که اصالحات جوامع مختلف ایران 
را شــكل می داد، نقش مهمی در تحوالت بعدی 
ایفا کرد؛ تحوالتی که در مدرنیته غربی ریشــه 
داشــت. در این دوره بنیان انجمن های متعدد 
اجتماعی و فرهنگی و بهداشــتی با مشــارکت 
زنان و مردان نهاده شــد و تعــداد قابل توجهی 
مدرســه، درمانگاه و مراکز خیریه در چارچوب 
اصالح ســاختارهای مدنی، قضایی، اجتماعی و 
وطن پرستی در تهران و شهرهای دیگر تشكیل 

شدند. 
آنچه کــه در ایــن اقدامــات به عنــوان نقطه 
مشترک وجود دارد این اســت که همگی آن ها 
به فعالیت هــای داوطلبانه ارتباط داشــت. در 
بخش هایی که به حــوزه خدمــات اجتماعی، 
بهداشتی و رفاهی مربوط می شد، استفاده اصولی 
و مردمی از اعانات طبقه باال و متوسط وابسته به 
خانواده های مشروطه خواه بود. اما شرایط موجود 
از ثبات الزم برخــوردار نبود. در واقع ســاختار 
کشــور ایران عقب مانده بود. از توسعه اجتماعی 
و اقتصادی خبری نبود، ضعف طبقات و نیروهای 
اجتماعی هم بــرای دولت راهی جــز اقدامات 
نوسازی و توســعه داوطلبانه باقی نگذاشته بود؛ 
در جســتجوی این چاره جویــی بهترین گزینه 
اســتفاده از تمرکز منابع قدرت در دست دولت 
بود تا مشــكالت عدیده ای کــه در بخش های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی وجود داشــت 
از میان برداشته شــود و به منظور فراهم آوردن 

زمینه اصالحات، اقدامی اساس به عمل آید. 

 خيريه با تأكيد بر وطن و هموطن
اقدامات خیریه ای که در این زمان با ارائه خدمات 
رفاهی و بهداشتی انجام می شــد، ضمن تأکید 
بر مؤلفه هایی مانند وطــن و هموطن که پس از 
انقالب مشروطه برای مردم مفهوم یافته بود، در 
تعریف خاص تری از این مفاهیم به ضرورت توجه 
و مســئولیت دولت در برابر ملت تغییر ماهیت 
داد. به عبارت دقیق تر، همســو با سیاســت ها و 

شــعارهای حاکمیت، تبیین و اجــرای اهداف 
به منظور رســیدن به توســعه اجتماعی و طرح 
مدرنیزه کردن ایران، همچنیــن تثبیت اقتدار 
حكومت بر کلیه ابعاد و شئون مملكت مورد توجه 
ویژه قرار گرفت. در نتیجه این تحول، برای ارضای 
نیازهای معنوی مردمی که تا پیش از این با انجام 
خیرات و مبرات به شكل های سنتی و مذهبی و 
با تولیت روحانیت بــه کارهای خیر عالقه مندی 
خود را نشــان می دادند، اینك دولت با دســت 
انداختن به حوزه اختیارات روحانیت، این بخش 
را هم خود بــه عهده گرفت. در عیــن حال برای 
مشارکت مردم در فضای اجتماعی که کمترین 
تبعات و هزینه های سیاســی را در پی داشــت، 

زمینه را فراهم کرد.
از جمله موضوعات مربوط به امور خیریه در این 
دوره می توان به مریض خانه ها، فقرا و رسیدگي 
به وضــع بینوایــان، پرورشــگاه ها، انجمن ها و 
مؤسســات خیریه، اقدامات خیریه براي مقابله 
با سیل، کمك هاي مجامع بین المللي و داخلي، 

مراکز و مؤسسات خیریه دولتی اشاره کرد. 
ادامه دارد...
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غدير در گذرگاه های تاريخ

سروش والیت

گفت وگو

كندوكاو در زمينه مهجوريت 
غدير در  ديدار با حجت االسالم 

علی امينی

جهان اسالم و نیاز به 
واکاوی همواره  »غدیر«

یادداشت

واكاوی به فراموشی سپرده 
شدن مهم ترين حادثه تاريخ 

اسالم تنها پس از ۷0 روز

چرا بیعت غدیر 
شکسته شد؟

گفت وگو

سخنان حجت االسالم محمد 
دشتی درباره مسئله مهدويت در 

خطبه غدير

 »غدیر« در 
گذرگاه های تاریخ
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اندیـشه

مقاله

آيا حضرت علی)ع( و شيوه 
حكمرانی ايشان تجربه ای 

تكرارپذير است؟

آرمان گرایی 
واقع بینانه

حماسه حسینی

بدون توجه به معنويت و عرفان 
حسينی، نهضت امام حسين)ع( 

قابل فهم و تفسيرنيست

پسندد آنچه را 
جانان پسندد

مقاله

مروری بر مقتل نويسی 
سيدالشهدا )ع(

مکتوبات عاشورا در 
گذر تاریخ
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روایت

برای یافتن سرنخ های تاریخی این  فراموشی 
واقعه غدیر بایــد موقعیت زمانــی این قطعه 
از تاریــخ و نیز ســیر جریان های سیاســی و 
اجتماعی از زمان واقعه تا وفــات پیامبر اکرم 
)ص( به دقت بررســی شــود. بر این اســاس 
پی گیری بحث در محورهای زیر ضرورت دارد:

1    قبل از تشكیل دولت اســالمی در مدینه 
به دســت پیامبر اکرم )ص(، مردم شــهرهای 
بزرگ حجاز و بادیه ها تحت نظام قبیله ای به سر 
می بردند. در این نظام ســرآمد بودن در صفاتی 
چون سن، سخاوت، شجاعت، بردباری و شرافت 
معیار گزینــش رهبر به شــمار می آمد و رهبر 
قبیله حق نداشت از میان فرزندان و خویشانش 
جانشــین برگزیند. پیامبر اکرم )ص( نخستین 
کســی بود که در این ســرزمین نهادی به نام 
دولت پدید آورد و ارزش هــای فراقبیله ای ارائه 
داد. آن حضرت )ص( توانســت قبایل مختلف 
شــهرها و بادیه های منطقــه را تحت یك نظام 
واحد متمرکز ســازد. مردم که وی را پیامبری 
آسمانی می دانستند، تشــكیل دولت از سوی 
او را امری الهی به شــمار آوردنــد و در برابر آن 
مقاومتــی قابل توجه نشــان ندادند. همچنین 
پیش از فتح مكه، اســالم به گونه ای روزافزون 
در میان مردم شهرها و بادیه ها گسترش یافت 
تا جایی که ســال بعد )ســال نهم هجرت( عام 
الوفود )ســال هیأت ها( نام گرفت، ناگفته پیدا 

اســت، انگیزه همه این هیأت ها معنوی نبود و 
همه تازه مسلمانان ایمان قلبی نداشتند. 

2    یكــی از آموزه های اســالمی که پذیرش 
آن برای مردم دشــوار می نمود، مسئله تعیین 

جانشین پس از پیامبر)ص( بود، زیرا: 
الف( مــردم فقــط پیامبــر )ص( را دارای بُعد 
الهی می دانســتند و حكومت فراقبیله ای اش را 
می پذیرفتند. در نگاه آنان، جانشــین پیامبر از 

چنین ویژگی ای برخوردار نبود. 
ب( هنوز بســیاری از مردم خــود را به اطاعت 
محض از دســتورهای دنیوی آن حضرت مقید 
نمی دانســتند، چنــان که در مــواردی چون 
صلح حدیبیه و تقســیم غنایم حنین واکنش 

اعتراض آمیز نشان دادند. 
ج( بســیاری از مــردم اطاعــت از فرمان های 
مربوط بــه بعد از زندگانی رســول خدا )ص( را 
نمی پذیرفتند زیرا هنــوز از آموزه های جاهلی 
که به رئیــس قبیله اجــازه تعیین جانشــین 
نمی دهــد، دل نبریده بودنــد و طبیعی بود که 
مسئله ریاســت دولت را از ریاســت یك قبیله 

مهم تر بدانند. 
د( هنوز بعضی از قریشــیان تازه مسلمان چنان 
می پنداشتند که پیامبر)ص( در راستای رقابت 
قبیله ای مســئله نبوت را مطرح کرده اســت. 
این گروه با توجه به اقبــال عمومی مردم به آن 
حضرت )ص( جرأت مخالفت نداشــتند ولی با 
تعیین جانشــین به ویژه از تیره بنی هاشم، لب 

به اعتراض گشــادند و با بهره گیری از پشتوانه 
فرهنــگ قبیله ای مــردم اعتــراض خویش را 

روشن تر بیان کردند. 
هـ( در زمان جاهلیت تنها اشــرافی به مجلس 
مشورتی قریش )دارالندوه( راه می یافتند که به 
چهل سالگی رسیده باشند. بر این بنیاد، پذیرش 
جانشین رســول خدا، به ویژه اگر آن فرد داماد 
پیامبر )ص( بود و کم تر از چهل ســال)حضرت 
علی در آن هنگام طبق قول مشــهور 33 ســال 

داشت( داشت، بسیار دشوارتر می شد. 
3    حضرت علی )ع( نزد بســیاری از قریشیان 
مســلمان امروز و مشــرک دیروز، به ســبب 
دالوری هایش در جنگ هایــی مانند بدر و احد 
و به خاک و خون کشیدن بزرگان قریش، چهره 
پذیرفته شــده ای نبود. این پدیده سبب شد به 
تبلیغات گســترده روی آورند و چهره علی)ع( 
را نزد همه اعراب غیرقابل قبــول جلوه دهند و 

جانشینی او را برنتابند.
4    نــگاه پیامبر اکــرم)ص( به جانشــینی 
حضرت علــی)ع(، الهی و از روابــط قبیله ای و 
خویشاوندی بسیار فراتر است زیرا آن حضرت 
به حفظ آیین وحی می اندیشید و طبیعی است 
که آشناترین فرد به کتاب و سنت و شجاع ترین 
و کوشــاترین فرد در راه گســترش اســالم را 
برگزیند. البتــه پیامبر اکــرم)ص( با وضعیت 
جامعه آشــنا بود. از این رو، از آغاز رســالت، در 
موقعیت های گوناگون، به بهانه های مختلف و با 
بیان های متفاوت ویژگی های حضرت علی)ع( 
را یادآور می شد و از جانشینی اش سخن به میان 
می آورد. آن بزرگوار، سرانجام از سوی خداوند 
مأمور شــد در بزرگ ترین اجتماع مســلمانان 
که برخی شــمار آن ها را بیش از یكصد هزار تن 
دانســته اند، آشكارا این مســئله را اعالم کند و 

دغدغه مخالفت جامعه را نادیده بگیرد. 
5    پاسخ به راز پیش دســتی انصار در تعیین 
خلیفه از ســوی خود، به نوعی ترسیم گر چهره 
واقعی اصحاب اســت؛ زیرا آنان با هدف تعیین 
خلیفه ای جز حضرت علی)ع( در ســقیفه گرد 
آمدند، گرچه آنان هرگز از جانشینی شخصیتی 
مانند حضرت علی)ع( هراســناک نبودند و او را 
ادامه دهنده راه پیامبر اکرم)ص( می دانســتند، 
اما آن ها با تیزبینی دریافته بودند که شانســی 
برای به قدرت رســیدن حضرت علی)ع( وجود 
ندارد. مخالفت یاران بــزرگ پیامبر اکرم)ص( 

 خود را به فراموشی زدند
 هيچ يک از کسانی که در واقعه غدير خم حضور داشتند، سخنان رسول خدا)ص( را 
فراموش نکرده بودند؛ بلکه برخی به خاطر ترس از جان و مال و برخی به خاطر حب 

دنيا، و يا به خاطر  کينه ای که از امير المؤمنين)ع(  داشتند، خود را به فراموشی زدند.

 آبشخورهای تاریخی
در فراموشی »غدیر«

حجت االسالم محمد باقر پورامينی
عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی 

اگر در غدير خم چندين هزار نفر حضور داشتند، چرا بعد رسول خدا )ص(، شركت كنندگان در آن محفل و نيز 
مردم مدينه، سخنی كه نشانه يادآوری اين ماجرا باشــد، بر زبان نياوردند؟ آيا همه اين افراد ، سخنان رسول 

خدا را فراموش كردند؟ 

چرا بعد از  رحلت رسول خدا )ص(، شركت كنندگان در غدير خم سخنی كه 
نشانه يادآوری اين  واقعه باشد، بر زبان نياوردند؟



    23مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره چهارم   |       مهر 1394

آشناترین فرد به کتاب و سنت
نگاه پيامبر اکرم)ص( به جانشــينی حضرت علی)ع(، الهــی و از روابط قبيله ای و 
خويشاوندی بسيار فراتر است زيرا آن حضرت به حفظ آيين وحی می انديشيد 

و طبيعی است که آشناترين فرد به کتاب و سنت را برگزيند.

واقعه غدیر از دنیا رفته بودنــد، به تعدادی از 
شاهدان غدیر خم اشــاره فرموده از آن حادثه 
مهم یاد کردند. أحمد بن حنبل )متوفی241 
ق( در مشــهورترین کتاب خود به نام ُمسند، 
به حدیث یوم الرحبه بــه روایت های مختلف، 
اشاره نموده است؛ در مســند او چنین روایت 

می شود:
علی)ع( مــردم را در رحبه جمع کرد و ســپس 
فرمود: خــدا را به گواهــی می طلبــم و از هر 
مســلمانی که در روز غدیر خم بوده می خواهم 
که برخیزد و آنچــه را از پیامبر)ص( شــنیده، 
بازگوید. سی نفر برخاســتند و ابونعیم نوشته؛ 
مردم زیادی برخاســتند و شــهادت دادند که 
پیامبر)ص( در آن روز دســت علــی را گرفت و 
به مردم گفــت: آیا می دانید که من نســبت به 
مؤمنان از خودشان اولی هســتم؟ گفتند بلی 
ای رســول خدا. آن حضرت فرمود: هرکس که 
من موالی اویــم پس علی نیز موالی اوســت. 
ابوطفیل می گوید من از رحبه خارج شــدم در 
حالی که در قلبم چیزی بود )برای من ســؤالی 
مطرح بود( لذا زید بن أرقــم را مالقات کردم و 
به او گفتــم من از علی )ع( شــنیدم که چنین و 
چنان می گفت. زید گفت: انــكار نكن. من هم 
از پیامبر )ص( این مطلب را شــنیدم. احمد بن 
حنبــل در حدیثی دیگر، از شــهادت 12 نفر از 
بازماندگان جنگ بدر یاد می کند: عبدالرحمن 
بن ابی لیلی روایت می کند: علــی)ع( را در روز 
رحبة دیدم که مردم را ســوگند داد و به گواهی 
طلبید و می گفت: تنها کسی بپاخیزد و شهادت 
دهد که خود پیامبــر)ص( را در آن حال دیده 
باشــد. عبدالرحمــن می گویــد: دوازده نفر از 
کسانی که در بدر شرکت داشــتند برخاستند. 
گویا من هم اکنون بــه آن ها می نگرم. گفتند: ما 
گواهی می دهیم روز غدیر خــم از پیامبر)ص( 
شنیدیم که می گفت: »آیا من نسبت به مؤمنان 
از خودشان اولی نیستم؟ و همسرانم مادرانشان 
نیســتند؟« گفتیم: بلی. فرمود: هرکس که من 
مــوالی اویم پس علــی هم موالی اوســت. به 
گزارش احمد بن حنبل، ســه نفر از صحابه ای 
که در غدیــر بودند و در یوم الرحبه از شــهادت 
دادن استنكاف ورزیدند، به نفرین امام علی )ع( 
گرفتار شــدند. او حتی به فردی از صحابه اشاره 
می کند که به دلیل ســكوت از شهادت بر واقعه 

غدیر، بینایی اش را از دست داد. 

با راه افتادن ســپاه اســامه و نیز مخالفت آنان با 
نگارش وصیت از ســوی پیامبر اکرم)ص( و به 
احتمال فــراوان، حوادث دیگری کــه تاریخ ما 
را از آن بی خبر گذاشــته اســت، انصار را به این 
 نتیجه رســانده بــود کــه مهاجران اندیشــه

 به دست گرفتن حكومت در ســر می پرورانند و 
احتمال دارد قریشــیانی که سرانشان در نبرد با 
نیروهای انصاِر حامی پیامبر به قتل رســیدند، با 
بهره گیری از پیوند نزدیك قریش و مهاجران در 
پی انتقام برآیند. بنابراین، به سقیفه شتافتند تا 
طرفداران غصب حق علی)ع( را دســت کم از به 
دســت گرفتن کامل قدرت باز دارند و به منظور 
حفظ جامعه انصار از توطئه های آتی، سهمی از 

قدرت به دست آورند. 
6    هیــچ یك از کســانی کــه در واقعه غدیر 
خم حضور داشتند، ســخنان رسول خدا)ص( 
را فراموش نكرده بودند؛ بلكــه برخی به خاطر 
ترس از جان و مال و برخــی دیگر به خاطر حب 
دنیا و ریاست، و یا به خاطر بغض و کینه ای که از 
امیر المؤمنین)ع( در ســینه داشتند، خود را به 

فراموشی زدند.
7    مع األســف، انــكار غدیر در طــول دوره 
خالفت خلفای ســه گانه نیــز ادامــه یافت و 
این نكته را در راســتای سیاســت انكار فضائل 
امیرمومنــان )ع( می توان تحلیل کــرد؛ مثاًل 
شــعبه خبر می دهد که زید بــن ارقم حدیث 
غدیر را کتمان می کرده اســت. البته زید بعدها 
از حدیث غدیر یاد می کرد؛ کسی از زید بن ارقم 
پرســید: آیا از رسول خدا)ص( ســخنی در روز 
غدیر خم شنیده ای؟ گفت: آری، و حدیث غدیر 
را باز گفت. شخصی دیگر برای تأکید، چهار بار 
پرسید: آیا به راستی رسول خدا)ص( این سخن 

را گفته بود؟ و هر بار زید پاسخ مثبت می داد. 
8    شــگفت این جاســت کــه مخفــی 
داشــتن و کتمان کــردن تا زمــان حكومت 
امیرالمومنین)ع(ادامــه یافــت و همچنــان 
نافذ بــود. آن جناب در ایــام حكومتش چند 
بار اصحاب رســول خدا)ص( را ســوگند داد 
که برای حدیث غدیر شــهادت دهند و هر بار 
گروهی برای شــهادت دادن بر می خاستند و 
گروهی دیگر بر کتمــان خود باقی می ماندند؛ 
»یوم الرحبــة « از نمونه های مهــم یادآوری 
غدیر خم اســت که امیرمومنان )ع( به ســال 
3۵ هجری، زمانی که بســیاری از شــاهدان 

روز عیــد غدیــر، روز مقدســی اســت و شــاید 
مقدس ترین ایام باشد. واقعه غدیر در شكلی ظاهر 
 شــد و آن در وجود حضرت علی)ع( اتفاق افتاد. در 
تاریخ ادیان هیچ پیغمبری نگفت این جانشــین 
من اســت. هر پیغمبری که آمده به پیغمبر بعدی 
بشارت داده است. انتهای دایره نبوت والیت است 
و انتهای دایــره والیت هم نبوت اســت »ولی« از 
اسمای خداست ولی »نبی« از اسمای الهی نیست. 
والیت اتصال مستقیم یك انســان با خداست. ما 
نبی بدون ولی نداریم و هر ولــی به اندازه والیتش 
نبی اســت و هر نبی اگر دایره والیتش کامل باشد 
نبی کامل اســت. والیت همیشــه یك امر پنهان 
است. امام را به ظاهر نمی توان شناخت امام یك امر 
باطنی است. غدیر خم یك واقعه بزرگ است. روز 
واقعه بزرگ و »من کنت مــواله و هذا علی مواله« 
روز مقدســی اســت برای این کــه واقعه مقدس 
اســت برای این کــه حضرت علــی)ع( و حضرت 
محمد )ص( مقدس هستند. تاریخ، واقعه را نشان 
می دهد، اما روح هســتی را چگونه باید شناخت؟ 
شناخت روح هستی روحانیت می خواهد. حضرت 
موال)ع( می فرمایند: » مقام نورانی من را اگر کسی 
شناخت خدا را شناخته اســت.« چگونه حضرت 
را بشناســیم؟ همه علی)ع( را به تاریكی دیده اند. 
بسیاری از افراد با حضرت بوده اند و با ایشان زندگی 
کرده اند اما در تاریكی او را شــناخته اند. حضرت 
علی)ع( در بین مسلمانان به خوبی شناخته نشده 
است. تمام مشــكل این اســت که مقام نورانیت 
والیت علی)ع( را نمی توانیم بشناســیم  البته باید 
ســعی کرد و تا حد امكان به مقام والیت او راه پیدا 
کرد. باید ســعی کنیم که علی)ع( را آن چنان که 
ولی خداست بشناســیم اما راه به مقام باطن بردن 

سخت است.

 مقام نورانيت
 واليت علی)ع( 
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گفت وگو

     برغم اهميت فوق العاده غدير در 
تاريخ اسالم، دليل مهجوريت غدير 

چيست؟
دربــاره مهجوریــت واقعه غدیر خــم در میان 
مســلمانان می توان بحث را بــه دو بخش کلی 
تقسیم کرد: بخش اول؛ مســئله غدیر در میان 
شیعیان اســت. بخش دوم؛ مهجوریت غدیر در 

میان بقیه فرق اســالمی. اما موضــوع غدیر در 
میان شــیعیان و پیروان اهل بیت)ع( خود، در 
دو محور قابل بررســی است؛ محور اول موضوع 
غدیر در میان خواص و عالمان شــیعه است که 
باید گفت در میان خواص شیعه هیچ گاه واقعه 
غدیر مهجور نبوده و نیست. آثار قلمی و گفتاری 
فراوانی در طــول تاریخ درباره ایــن واقعه مهم 

تاریخی عرضه شــده است. شــاعران و ادیبان 
بزرگ شــیعه در طول تاریخ در این باره شــعر 
گفتند و حتی کسانی از اهل ســنت نیز در این 
باره اشــعاری را ســرودند یا حتی کسانی که با 
اهل بیت)ع( دشــمنی داشتند، اما به مناسبتی 
از غدیر و اهمیت آن ســخن به میان آوردند و به 
آن اعتراف کردند. چنین اشــعار و سخنانی هم 
توسط علمای شیعه استخراج شده است. یكی 
از این مخالفان، عمرو بن عاص است. وی اواخر 
عمرش که حاکم مصر بود، در پاسخ نامه معاویه، 
در قالب شــعری بلند که به »جلجلیه« مشهور 
اســت به غدیر و اهمیت آن اعتــراف می کند. 
جلجلیه به معنی زنگوله اســت. عمرو عاص در 
این شــعر بلند به معاویه می گوید زنگوله ای به 
گردن دارم که اگر ســرم را تــكان بدهم آبروی 
تو خواهد رفت پس بهتر اســت کاری نكنی که 
دهان من باز شود. آن گاه به واقعه غدیر و فضائل 
امیرمؤمنان علی)ع( اعتراف می کند و به معاویه 
گوشزد می کند که ما بودیم که تو را به این مقام 
رســاندیم وگر نه تو در مقابل علی)ع( کســی 
نیستی. مجموع این سخنان و اشــعار را که در 
طول تاریخ درباره غدیر بیان شده است، علمای 
شــیعه جمع آوری کردند و امروزه در دسترس 
همگان است. معروف ترین اثر در این باره کتاب 
شــریف »الغدیر« مرحوم عالمــه امینی)ره( 
اســت. مرحوم عالمه در این اثر ارزشمند غدیر 
را در سه محور قرآن، ســنت و شعر و ادب مورد 
بحث قرار داده اســت. بنابرایــن واقعه غدیر در 
میان شــیعیان هرگز مهجور و مغفــول نبوده 
اســت. گرچه ممكن است در گوشــه و کنار در 
میان مردم عامی، شناخت درستی درباره غدیر 
نباشــد که البته تا حدودی طبیعی است و این 
ضعف درباره سایر مســائل اعتقادی اسالم هم 
ممكن است وجود داشــته باشد البته این به آن 
معنا نیست که حتی در میان شیعه حق مطلب 
ادا شــده و جای کار بیشتر در این زمینه نیست. 
اگر شــبانه روز درباره تبلیغ و تبیین واقعه غدیر 

کار کنیم حق آن را ادا نكرده ایم.
اما در میان سایر فرق اسالمی واقعاً مسئله غدیر 
مهجور است. علت آن هم تعصب مذهبی است. 
شاهد سخن هم این اســت که واقعه ای به این 
مهمی که جمعیــت کثیری از مســلمانان که 
از ســفر حج برمی گشتند، شــاهد آن بودند و 
توسط 110 صحابی رســول خدا)ع( نقل شده، 

 جهان اسالم و نیاز به 
واکاوی همواره  »غدیر«

الهام مختاری

مسئله غدير يكی از اتفاقات مهم تاريخی اســت. با اين حال بعد از مدتی دچار فراموشی شد و انحرافاتی در 
آن رخ داد. بنابراين بر ماســت كه پيام غدير را با صدای بلند به همگان برسانيم و از اين حادثه مهم غبارزدايی 
كنيم، همان طور كه پيامبر)ص( فرموده بودند كه حاضران به غايبان و پدران به فرزندان برسانند. در اين باره با 

حجت االسالم والمسلمين دكترعلی امينی، پژوهشگر تاريخ اسالم  گفت و گو كرده ايم كه می خوانيد.

كندوكاو در زمينه مهجوريت غدير در  ديدار با حجت االسالم علی امينی

اعتراف به حق امام علی )ع(
عمرو بن عاص در پاسخ نامه معاويه، در قالب شعری بلند می گويد زنگوله ای به 
گردن دارم که اگر سرم را تکان بدهم آبروی تو خواهد رفت آن گاه به واقعه غدير و 

فضائل اميرمؤمنان علی)ع( اعتراف می کند.
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اســالم با جان و مال فداکاری کردند. بنابراین 
بعید به نظر می رسد که اگر چنین حادثه ای رخ 
داده بود با آن مخالفت کنند. در حالی که چنین 
ادعایی به ایــن صورت درباره اصحاب رســول 
خدا)ص( درست نیســت. حتی در زمان رسول 
خدا)ص( برخــی که در صف اصحاب رســول 
خدا)ص( بودند، با وی مخالفت می کردند. البته 
در احكام شــرعی کمتر و در مســائل سیاسی 
بیشتر. دلیل این ســخن، هم در قرآن ذکر شده 

است و هم در تاریخ. 
در قرآن تعدادی از آیات شریفه بر لزوم تبعیت 
از دســتور پیامبر اکرم)ص( تأکیــد دارد و آن 
را الزمه ایمان می داند و به مســلمانان هشدار 
می دهد که از تمرد از فرمان پیامبر، یا ســبقت 
بر او او خودداری کنند. قرآن که در خأل صحبت 
نمی کند. این آیات نشــان می دهد که این گونه 
مخالفت ها وجود داشته اســت. به عنوان نمونه 
آیه 36 سوره احزاب می فرماید: »َوماکاَنلُِمْؤِمٍن
َُوَرُســولُُهأَْمراًأَْنیُکوَنلَُهُم َوالُمْؤِمنٍَةإِذاقََضیاهللَّ
 ََوَرُسولَُهفََقْدَضلَّ الِْخیَرُةِمْنأَْمِرِهْمَوَمْنیْعِصاهللَّ
َضااًلُمبینًا« )و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که 
چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند، 
برای آنان در کارشان اختیاری باشد؛ و هر کس 
خدا و فرســتاده اش را نافرمانی کند قطعاً دچار 

گمراهِی آشكاری گردیده است(.
تاریخ نیز گواهی می دهد کــه با وجود مراتب 
معنوی اصحاب )بــه طور کلی(، ســرپیچی 
از فرمان پیامبــر اســالم)ص( در میان آنان 
بی ســابقه نبــود. هنــوز ناخالصی هایی در 
برخی از مســلمانان آن روز وجود داشــت که 
موجب می شــد همه جــا و همیشــه در برابر 
دســتور خدا و پیامبر، مطیع نباشــند و وقتی 
فرمــان پیامبــر)ص(، با تمایالت شــخصی، 
گرایش قبیلگی یا افكار سیاســی آنان همسو 
نبود، با نوعــی خودرأیی و اجتهــاد ناموجه، 
می خواستند پیامبر را از تصمیم خود منصرف 
ســازند یــا در اجــرای آن کوتاهــی و گاهی 
اعتراض می کردنــد. نمونه روشــن این نوع 
برخوردها، در جریان امضــای صلح حدیبیه، 
اعزام ســپاه اســامه، ماجرای قلم و دوات در 
واپسین روزهای حیات پیامبر اسالم در تاریخ 

ثبت شده است. 
یك نمونه از مخالفت های برخــی از اصحاب با 
رسول خدا)ص( ماجرای ســپاه اسامه است که 

در زمان حیات مبارک رســول خدا)ص( اتفاق 
افتاد. هم شیعه و هم اهل ســنت نقل می کنند 
که کسانی از بزرگان اصحاب رسول خدا)ص( از 
دستور پیامبر برای همراهی ِجیش اسامه تخلف 
کردند و پیامبر)ص( متخلفیــن را لعنت کرده 
اســت. وقتی در حضور و حیات پیامبر)ص( با 
دستور وی مخالفت می شود، مخالفت با دستور 
حضرت بعــد از رحلت ممكن نیســت؟! تاریخ 
گواهی می دهد جریانی، با برنامه حســاب شده 
قبلی، بیعت با امیرمؤمنان علی)ع( که در واقعه 
غدیر به آن ملزم شــده بودند رهــا کرده و عماًل 
با دستور رســول خدا)ص( که دستور خداوند 

تبارک و تعالی بود مخالفت کردند. 
عالوه بر آن نباید فراموش کرد که در مســائل 
سیاســی و اجتماعی اکثریت مردم یك جامعه، 
به عمل خواص و افراد شاخص خود نگاه کرده و 
از آنان پیروی می کنند. وقتی کسانی در سقیفه 
جمع شــدند و بر مبنای دیدگاه های سیاســی 
منفعت طلبانه خود، جانشــینی پیامبر)ص( را 
امری دنیایی و به رأی و نظر خود قلمداد کردند، 
سپس با تازیانه در کوچه های مدینه راه افتادند 
و مردم را به بیعت با خلیفه تشویق و حتی تهدید 
کرده اند، از توده مــردم که دنبالــه رو خواص 

هستند چه توقعی می توان داشت. 
     حجاج ديگر شــهرها و مناطق 
اسالمی كه در واقعه غدير بودند چه 
واكنشی نســبت به فراموشی غدير 
و به خالفت رســيدن ابوبكر نشان 

دادند؟
برخی از این قبایــل در مقابل خالفــت ابوبكر 
مقاومت کردند. بــه طور مثــال یمنی ها که از 
طریق امیرمؤمنان علی)ع( با اســالم آشنا شده 
بودند ابتدا بیعت نكردند، قبیله مالك بن نویره 
از بیعت با خلیفه ســرباز زدند. گفتنی است که 
یكی از علت های جنگ هــای رده )جنگ های  
با مرتدیــن( مخالفت برخی قبایل با دســتگاه 
خالفت بوده اســت. بــه عبارت دیگــر اگر چه 
برخــی از قبایل اطــراف مدینه بعــد از رحلت 
پیامبر)ص( از دین برگشــتند و مرتد شدند، اما 
برخی دیگر که به عنوان مرتدین مطرح شــدند 
در واقع مرتد نبودند، بلكه خلیفه برخاســته از 
ســقیفه را قبول نداشــتند اما حكومت با آنان 
 نیز جنگید و با اتهــام ارتداد آنــان را از میدان

 بیرون کرد. 

در بســیاری از منابع تاریخی اهل ســنت ذکر 
نشده است. مورخ برجسته ای مثل »محمد بن 
جریر طبری« در کتاب »تاریخ االمم و الملوک« 
)معروف بــه تاریخ طبری( از بیــان واقعه غدیر 
خــودداری می کند اما وی کتاب مســتقلی در 
اثبات غدیر به نام »کتــاب الوالیه« تالیف کرده 
که تا قرن هشتم موجود بوده است و این احتمال 
را تقویت می کند که طبری بعداً به اهل بیت)ع( 
گرایش پیدا کرده باشــد. کسانی مثل ابن کثیر 
دمشــقی در کتاب »البدایه و النهایه« هم آن را 
با تحریف نقل کردنــد. بنابراین اکثر منابع اهل 
ســنت که واقعه غدیــر را نقــل کرده اند منابع 

حدیثی هستند نه تاریخی.
     مستشــرقان و اسالم شناسان 
معروف جهان چه ديدگاهی درباره 
غدير دارند؟ آيا انصــاف را در اين 

رابطه رعايت كرده اند؟
مستشــرقانی که درباره غدیر ســخن گفته اند 
یكســان نیســتند. ســخنان متفاوتی در این 
باره دارنــد. البته الزم به ذکر اســت که به طور 
کلی مستشــرقان اطالع الزم و کافی از اســالم 
نداشــته اند. دایره اطالعات آنان محدود است. 
گذشته از این، اکثر مستشــرقان از منابع اهل 
ســنت اســتفاده می کنند. دلیلــش هم این 
می تواند باشــد که اگر کســی بخواهد درباره 
مسائل دینی مثل اسالم ســخن بگوید به طور 
طبیعی سراغ منابعی می رود که توسط عالمان 
فرقه ای از آن دین نوشته شده است که اکثریت 
پیروان آن را تشــكیل می دهند. گر چه ممكن 
است کسانی از مستشــرقان نیز راه حق رایافته 
و مسلمان شده باشند و به اهل بیت)ع( گرایش 
پیدا کرده و مذهب تشیع را اختیار کرده باشند 
اما جّو غالب در میان مستشــرقان همین است 

که عرض شد.
     چــرا غدير به فاصلــه كوتاهی 
از زمان وقوع اش فراموش شــد و 
عده ای بيعت با اميرمؤمنان علی)ع( 

را كنار گذاشتند؟
این پرســش ممكن اســت از این فرض ذهنی 
نشئت گرفته باشــد که اصحاب رسول خدا)ع( 
همه پیروان واقعی آن حضرت بودند و هرگز در 
هیچ امری با وی مخالفت نمی کردند و سخنان 
صریح و مؤکد او را نادیــده نمی گرفتند؛ چرا که 
اصحاب، مردمی صالح و بــا ایمان بودند و در راه 

در قرآن تعدادی 
از آيات شريفه 
بر لزوم تبعيت 

از دستور پيامبر 
اکرم)ص( تأکيد 

دارد و آن را الزمه 
ايمان می داند و به 
مسلمانان هشدار 
می دهد که از تمرد 

از فرمان پيامبر، 
يا سبقت بر او 

خودداری کنند

شواهد تاریخی
در ميان خواص شــيعه هيچ گاه واقعه غدير مهجور نبوده و نيســت. آثار 
قلمی و گفتاری فراوانی در طــول تاريخ درباره اين واقعــه مهم تاريخی 

عرضه شده است.
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یادداشت
جریان نفاق

جريان نفاق همواره در زمان پيامبر)ص( و بعد از رحلت آن حضرت فعال بود. فعاليت 
برخی از آن ها هم بسيار پيچيده و نامرئی بود و ردپايی از خود برجا نمی گذاشتند. 

اين ها   با خليفه منصوب پيامبر)ص( نمی توانستند موافق باشند.

اعراض اکثر صحابــه پیامبــر)ص( از عمل کردن 
به حدیث غدیر و عدم التزام بــه آن بیعت تاریخی، 
باعث شــده اســت جمعی از علمای اهل ســنت 
در اصــل حدیــث غدیــر و وجود نــص برخالفت 
امیرالمؤمنین)ع( تشكیك کنند و یا این که نصوص 
صریحه را به تأویــل ببرند تا  از قدســیت و عدالت 
صحابه حفاظت نمایند و بعضــاً در این مورد دچار 
تحیر و ســردرگمی عجیبی شــده اند. مثاًل شیخ 
ســلیم بشــری طرف مراجعات سیدعبدالحسین 
شــرف الدین در مراجعه 83 به این مطلب اشــاره 
کرده است. وی می نویسد: »صاحبان بصیرت نافذ 
و اندیشه ژرف، ساحت اصحاب پیامبر)ص( را از هر 
گونه مخالفت با ظواهر اوامــر و نواهی پیامبر منزه 
می دادند و برای آن ها غیر از تعبد بــه اوامر و نواهی 
آن حضرت، چیزی را روا نمی دارند. بنابراین ممكن 
نیســت که آنان نص بر امامت امام را شنیده باشند، 
با این حال از آن، ســه بار عدول کرده باشــند. آری، 
چگونه می تــوان فعل آن ها را که با وجود شــنیدن 
نص از آن اعراض کرده انــد، بر صحت حمل نمود.« 
)المراجعات، مراجعه 83، ص 28۵، نشــر مؤسسه 
انصاریان، قم، چــاپ دوم، 1387ش( به هر حال با 
این واقعیت های تاریخی کــه حاکی از وقوع انقالب 
ارتجاعی و برگشــت به زمان جاهلیت بعد از رحلت 

پیامبر)ص( است، چه باید کرد؟
جالب این جاســت که قرآن به طــرز لطیفی هفت 
ســال قبل از وقوع، آن حوادث را پیشگویی فرموده 
ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد  است آن جا که می فرماید: »َوَما ُمَحمَّ
َخلَْت ِمن َقْبلِِه الرُُّسُل أََفإِن مَّاَت أَْو ُقِتَل انَقلَْبُتْم َعلَی 
أَْعَقابُِكْم َوَمن یَنَقلِْب َعلََی َعِقَبْیِه َفلَن یَُضرَّ اهللَّ َشْیًئا 
اِکِریَن«)آل عمران/144( بنابراین  َوَسَیْجِزي اهللُّ الشَّ
انقالب علی االعقاب اتفاق افتاد، اما بر ما الزم اســت 

که زمینه ها و علــل وقوع آن اتفاق را بشناســیم تا 
معرفت دقیق و صحیحی نسبت به حقایق تاریخی 
صدر اسالم پیدا کنیم و در فعل اصحاب پیامبر)ص( 
و نصوص آن حضرت دچار تحیر نشــویم. یقیناً آن 
حادثه بزرگ بــدون زمینه، اســباب و عوامل الزم، 
امكان نداشــت به وقوع بپیوندند. باید دید که در آن 
برهه تاریخی چه زمینه ها، اسباب و عواملی باعث آن 

انحراف و پیچ بزرگ تاریخی شد؟
برای پاسخ به پرسش فوق، اینجانب پس از مطالعه 
دقیق حوادث تاریخ صدر اسالم، تأمل در ویژگی ها 
و روابط مردم جزیره العرب بــا قریش از قرن ها قبل 
از اســالم و تدبر در آیات و روایــات مرتبط با جریان 
خالفت، به این نتیجه روشــن رسیدم که زمینه ها و 
عوامل مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی ای دســت به دســت هم داده، فرصت 
مناسبی را برای رســیدن اقتدارگرایان به خالفت 
مهیا کرده و بر اثر آن زمینه ها، مردم مسلمان دچار 
بیعت شكنی تاریخی شده اند.زمینه های مذکور را 

در چند  محور می توان خالصه کرد:

  مرجعيت همه جانبــه قريش در ميان 
عموم مردم جزيره العرب

قریش به خاطر انتســاب به حضرت اسماعیل)ع(، 
تولیت کعبه، سكونت در ام القرای جهان عرب)مكه( 
و موقعیت اقتصادی و فرهنگــی، مرجعیت عامه و 
همه جانبه ای برای مردم جزیره العرب داشتند. هم 
مرجعیت دینی،  عبادی، هــم مرجعیت اقتصادی، 
 تجاری، هــم مرجعیت فرهنگی، ادبی، سیاســی، 
اجتماعی و هم حتی مرجعیت نظامی. از این رهگذر 
مردم عرب، رأی و کالم ســران قریــش را به عنوان 
فصل الخطاب می دانســتند و غالباً بــه آن گردن 

می نهادند و از آن تخلف نمی کردند. این فرهنگ در 
طول حدود بیســت و پنج قرن فاصله بین حضرت 
اســماعیل)ع( و حضرت محمد)ص(، در تار و پود 
جامعه عرب نهادینه شده بود. واقعیت مزبور یكی از 
محورهای فرهنگ جاهلی بود لذا تا زمانی که قریش 
به اسالم تن نداده بود اکثر مردم عرب از ورود به اسالم 
ســرباز می زدند ولی بعد از فتح مكه و تسلیم شدن 

قریش فوج فوج وارد اسالم گردیدند.

  كينه هــای جاهلــی قريش نســبت به 
اميرالمؤمنين)ع(

کینه های قریش نســبت به امیرالمؤمنین علی)ع( 
از واقعیت های مسلم تاریخ صدر اسالم است. منشأ 
کینه های آنان فداکاری ها و اقدامات شــجاعانه ای 
اســت که حضرت برای دفــاع از اســالم و پیامبر 
اکرم)ص( در طول 23 ســال دعــوت آن حضرت 
به ویژه در ســال های پس از هجرت و وقوع جنگ و 
درگیری های نظامی بین مشرکین قریش و لشكر 
اســالم، انجام داده بود. آن جنگ ها غالباً از ســوی 
مشــرکین قریش بر اســالم به منظور براندازی آن 
دین جدید و کشتن پیامبر)ص( تحمیل شده بود. 
پیامبر اکرم)ص( هم چاره ای برای اســتمرار اسالم 
جز ســرکوبی مهاجمین و مشــرکین نداشت. در 
همه آن نبردها حضرت علی پرچم دار و شمشیرزن 
برجسته جبهه اســالم بود. آن حضرت در راه دفاع 
اسالم سر از پا نمی شــناخت و با اقتداری بی نظیر و 
شجاعتی بی بدیل به مصاف دشمنان می رفت و با بر 
زمین افكندن پهلوانان مشرک، فاتح همه میدان ها 
می شد. البته اصل کینه های قریش نسبت به خود 
پیامبر)ص( بود، اما چون حضرت علی)ع( را نفر دوم 
اسالم، پرچم دار و شمشیرزن بی باک و نزدیك ترین 
شخص به پیامبر)ص( می دانســتند در مرتبه دوم 
نســبت به  ایشــان کینه پیدا کردند. بعد از رحلت 
پیامبر)ص(، کینه های قریش نســبت به پیامبر با 
کینه های آن ها نســبت به علی یك جا جمع و همه 
آن متوجه علی)ع( شد. بنابراین با وجود آن کینه ها 
چگونه قریشــیان راضی به خلیفه شــدن علی ابن 
ابیطالب)ع( بعد از پیامبر)ص( می شــدند. بدیهی 
اســت که آن ها با تمام وجود با خالفت حضرت علی 

)ع( مخالفت می کردند.

  ايمــان ســطحی و كم بصيرتی عامه 
مسلمانان صدر اسالم

مردم عرب که به تازگی مســلمان شده بودند، از 

چرا بیعت غدیر شکسته شد؟
آيت اهلل محسن حيدری

عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اهواز

يكی از پرســش های مهم در مســأله بنيادين و سرنوشت ســاز غدير و واليت اميرالمؤمنين)ع( اين است كه چرا 
بيعت غدير شكسته شد؟ چگونه ممكن اســت مســلمانانی كه در اجرای فرامين پيامبر)ص( در جنگ و جهاد سر 
از پا نمی شــناختند و در تأمين نظر ايشان از يكديگر عاشقانه ســبقت می گرفتند، در جريان سقيفه به اوامر پيامبر 

دهن كجی كردند و بيعت خود را با حضرت علی)ع( زير پا نهادند، در حالی كه هفتاد روز بيشتر از غدير نگذشته بود؟!

واكاوی به فراموشی سپرده شدن مهم ترين حادثه تاريخ اسالم تنها پس از ۷0 روز
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نکته

ثواب بيان فضايل اميرالمومنين)ع( 

روایت های مختلفی در ثواب و اجر بیان فضایل امیرالمومنین)ع ( به ویژه از منابع عامه و اهل 
سنت ذکر شده است که برای نمونه سه مورد آن ذکر می شود:

1   قال رسول اهلل)ص(: ذکر علی عباده، پیامبر فرمود: یاد کردن از امیرالمومنین)ع( عبادت 
است.

بِْنأَبِيَطالٍِب، پیامبر فرمود: مجالستان را به  2   قال رسول اهلل )ص(: َزیِّنُواَمَجالَِسُکْمبِِذْکِرَعلِيِّ
یاد کردن از امیرالمومنین)ع( زینت ببخشید.

 بْــِنأَبِيَطالٍِبإاِلَّ ِ)ص( یَُقوُلَماقَْوٌماْجتََمُعوایَْذُکُروَنفَْضَلَعلِيِّ 3   َســِمْعُت َرُســوَل اهللَّ
ــَماِء قُواَعَرَجِتالَْمَائَِکُةإِلَیالسَّ بِِهْمفَــِإَذاتََفرَّ ـیتَُحفَّ اِءَحتَـّ ــمَ َهبََطْتَعَلْیِهْمَمَائَِکُةالسَّ
ُهِمَنالَْمَائَِکِةفََلْمنََرَرائَِحًةأَْطیََبِمْنَها،  ِمْنَرائَِحتُِکْمَمااَلنََشــمُّ َّانََشــمُّ فَیَُقوُللَُهُمالَْمَائَِکُةإِن
پیامبر)ص( می فرماید: هنگامی که عده ای گرد هم جمع شــوند و در آن جلسه از فضایل 
امیرالمومنین)ع( یاد کنند، فرشــتگان الهی در آن جلسه حاضر می شوند و آن ها را احاطه 
می نمایند تا زمانی که ایشــان از آن جلســه پراکنده و متفرق شــوند. بعد از آن که ایشان 
متفرق شدند، فرشتگان به آسمان بر می گردند و از طرف دیگر فرشتگان مورد خطاب قرار 
می گیرند که: ما رایحه ای از شما استشمام می کنیم که از هیچ فرشته ای به مشام نمی رسد 

و هیچ رایحه ای به این خوشبویی ندیده ایم...  . 

وجود جریان فکری انحرافی
يکی از عوامل زمينه ساز شکسته شــدن بيعت غدير، وجود جريان فکری 
انحرافــی مبتنی بر عــدم تعبد و قائل بــه اجتهاد در مقابــل نص در بين 

مهاجرين و انصار بود.

   وجود جريان انحرافی 
یكی از عوامل زمینه ســاز شكســته شدن بیعت 
غدیر، وجود جریــان فكری انحرافــی مبتنی بر 
عدم تعبد و قائل به اجتهــاد در مقابل نص در بین 
مهاجریــن و انصار بود. نخبــگان و خواص جامعه 
اسالمی از بین مهاجرین و انصار، از نظر تعبد و عدم 
تعبد نســبت به اوامر پیامبر)ص( دو دسته بودند: 
دسته  ای از آن ها اهل تعبد بودند. آنان همان گونه 
که تعالیم قرآن را بــه عنوان کالم وحی الهی، عین 
حكمت و مطابق واقع می دانستند )چه این که راز 
آن را بفهمند و چه نفهمند و خود را عبد و خداوند 
را رب مطلق می دانستند( به ســنت پیامبر)ص( 
اعم از کالم و فعــل و تقریر آن حضــرت به عنوان 
دین و وحی می نگریســتند. چرا که معتقد بودند 
پیامبر معصوم و حامل علم لدنی الهی اســت و به 
چیزی جز از راه وحی سخن نمی گوید، زیرا قرآن 
به این مطلب تصریح کرده اســت که »َوَما یَنِطُق 
َعِن الَْهَوی*إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحــيٌ یُوَحی«)آیات 2 و 3 

سوره نجم(
دســته دیگری از خواص طور دیگــری با نصوص 
دینی به ویژه سنت پیامبر)ص( برخورد می کردند. 
آن ها برای خود حق اعتــراض و مخالفت در مقابل 

حكم پیامبر قائل بودنــد. پیامبر)ص( را همچون 
بشر عادی دارای عاطفه و احســاس می دانستند 
که چه بســا بر اثر عالقه شــخصی به یك نفر از او 
اعالم رضایت کنــد و یا به خاطر کینه شــخصی 
بر او خشــم بگیرد و در تشــخیص احــكام الهی 
و موضوعات سیاســی و اجتماعی دچار اشتباه و 
لغزش شــود. به عبارت دیگر پیامبر)ص( را فاقد 
عصمت می دانستند، لذا برای خود حق اجتهاد در 
مقابل نصوص قائل بودند و اجتهاد خود را در مقابل 
نص پیامبر)ص( از قبیــل اجتهاد رجلی در مقابل 
رجل دیگر تلقی می کردند. این گونه اشــخاص در 
زمان پیامبر به این روش عمل می کردند. با وجود 
این که مورد مذمت قرآن گرفته و با نهی و خشــم 
پیامبر مواجه گردیده از روش مذموم خود دســت 

برنداشتند.

   جريان نفاق پيچيده در مدينه و اعراب 
اطراف آن

جریان نفاق همواره در زمــان پیامبر)ص( و بعد از 
رحلت آن حضرت فعال بود. فعالیت برخی از آن ها 
هم بســیار پیچیده و نامرئی بود و ردپایی از خود 
برجا نمی گذاشــتند. این ها که طبیعتــاً با خلیفه 
منصوب پیامبر)ص( نمی توانستند موافق باشند، 
آتش بیار معرکه شده و زمینه را برای قدرت طلبان 
مهیا دیــده با آن ها ســاخت و پاخت نمــوده و به 

کمك آن ها شتافتند.

   خلف وعده تاريخی
با توجه به محورهای مذکــور و با عنایت به این که 
در میان مسلمان ها قدرت طلبانی از قریش بودند 
که به دنبال فرصــت برای دســت یابی به قدرت 
می گشــتند، آنان وقتی زمینه نارضایتی قریش را 
نسبت به حضرت علی)ع( احراز کرده و از تبعیت و 
تقلید مطلق اکثر مردم عرب از سران قریش خاطر 
جمع شدند، در جریان سقیفه بنی ساعده به بهانه 
قریشی بودن، گوی سبقت را از همگنان ربودند و با 
ایجاد تفرقه بین اوس و خزرج کفه خود را سنگین 
کردند و به مقصود خود رســیدند. ضمناً از اعراب 
اطراف مدینه برای تثبیت قدرت خود بهره بردند 
و اکثریت مســلمانان مدینه را با زور وادار به بیعت 
کردند. با گرفتن بیعت از اکثر مســلمانان مدینه 
بقیه مسلمانان هم تمیكن کردند و با این کار بیعت 
تاریخی غدیر که هفتاد روز بیشــتر از آن نگذاشته 

شكسته شد.  بود عمال ً

ته دل ایمان نیاروده بودند. آنان به جز عده قلیلی 
غالباً اسالم شان سطحی و به قول ما شناسنامه ای 
بود. آن ها بیشتر تحت تأثیر فرهنگ جاهلی بودند 
تا اسالم، لذا در مواقع تعارض قریش با آرمان های 
اسالمی، تمایل اکثر آن ها بیشتر به سمت قریش 
بود و حاضر بودند به راحتی حكم اســالم را زیر پا 
بگذارند. واقعیت این اســت که مــردم مدینه را 
می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف( مسلمانان 
بابصیرت و مخلص که تعداد آن ها نســبت به کل 
جمعیت در اقلیت بــود، ب( منافقان، ج( اکثریت 
مســلمانان در عین صداقت در اســالم آوردن و 
انجام فداکاری در برخی شرایط از ایمان عمیق و 
بصیرت نافذ برخوردار نبودند. اینان اگرچه باالتر از 
طیف اعراب بودند، اما این طور نبود که تحت تأثیر 
فرهنگ جاهلی نبوده باشند لذا در مواقع حساس 
طاقت نمی آوردند و دچار لغزش می شدند که در 
آیاتی لغزش آنان مورد اشــاره قرار گرفته اســت. 
به هر حال با مشــاهده عدم تمایل قریش نسبت 
به حضرت علــی)ع( با این کــه در غدیرخم با آن 
حضرت طبق فرمان پیامبر بیعــت کرده بودند، 
زمینه زیر پاگذاشــتن بیعت خود را با توجیهات 

غیرقابل قبول مهیا دیدند.

 بعد از رحلت 
پيامبر)ص(، 

کينه های قريش 
نسبت به پيامبر با 
کينه های آن ها در 
مورد علی يک جا 

جمع و همه آن 
متوجه علی)ع( شد. 

بنابراين با وجود 
آن کينه ها چگونه 

قريشيان راضی به 
خليفه شدن علی 

ابن ابيطالب)ع( 
بعد از پيامبر)ص( 
می شدند. آن ها 
با تمام وجود با 

خالفت حضرت 
علی )ع( مخالفت 

می کردند
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گفت وگو
فلسفه موعود گرایی

موضوع موعودگرايی اختصاص به دين اســالم ندارد و در ميــان اديان ديگر 
هم اين بحث وجود دارد. اين امر به اين خاطر است که مؤمنين اميدوار باشند 

شرايط سخت به موفقيت ختم خواهد شد.

    در ابتدا بفرماييد موعودگرايی در 
اديان الهی چه جايگاهی دارد؟

موضوع موعودگرایی اختصاص به دین اسالم ندارد 
و در میان ادیان دیگر نظیر یهودیت، مســیحیت 
و آیین زرتشــت و ... بحث موعود وجود دارد. این 
امر به این خاطر اســت که مؤمنین امیدوار باشند 
به این که گرچه شــرایط ســختی را ممكن است 
در پیش داشــته باشند اما این شــرایط دشوار به 
ســرانجام مثبت و مطلوب و همراه بــا پیروزی و 
موفقیت ختم خواهد شد و به این موقعیت خواهند 

رسید.
   مهدويــت دين اســالم با موعود 

اديان ديگر چه تفاوت هايی دارد؟
در میان ادیان گذشــته دوره فترتی ایجاد شــد و 
مردم رهبر معصوم را در میان خود نداشتند. رهبر 
موعود در قید حیات نبود و هنوز متولد نشــده بود 
و وعده منجی داده می شــد اما در موعود اسالمی 
لطف بیشتری شــامل حال مردم مسلمان و امت 
اســالمی به خصوص پیروان مكتب اهل بیت)ع( 
شد، چون موعود زنده و فعال و دادرس مؤمنین و 
شیعیان است گرچه  به صورت قابل مشاهده برای 
همه مردم در جامعه  حضــور ندارند اما این موعود 
زنده اســت و تاریخ تولد و پدر و مادر مشخص دارد 
و او به ایفای نقش می پــردازد. همین طور که این 
روایت از حضرت به ما رســیده، »انّا غیر مهملین 
مراعاتكم و ال ناسین لذکرکم و لوال ذلك لتزل بكم 
الالواُء و اصطلمكم االعداُء: اگر ما مراعات شــما را 
نمی کردیم گرفتاری شــما خیلی بیشــتر از این 
حرف ها بوده اســت و دشمنان شــما را ریشه کن 

می کردند.«
   خطبه غدير پيامبر اسالم)ص( در 
معرفي امام علی)ع(، به مهدويت هم 
پرداخته به طوری كه در اين خطبه 25 
جمله درباره حضرت مهدی)عج( آمده 
اســت. درباره واقعه غدير و پيام های 

مهم آن توضيح می دهيد؟
در البــه الی روایات و احادیث مربــوط به حدیث 
غدیر به این نكته اشــاره شــده که پیامبر گرامی 
اســالم)ص( از زمان هجرت به حج مشرف نشده 
بودند. در ســال دهم هجرت حضرت در آســتانه 
رحلت بودنــد و خودشــان می فرمودند جبرئیل 
به من خبر داده که وفات من نزدیك اســت.پس 
فراخوان هایی به شهرهای مختلف اسالمی دادند 

تا مردم را به حج آخر دعوت کنند.

پیامبر گرامی اسالم)ص( معارف و احكام اسالمی 
را در همه موارد به صورت تفصیلی و عملی بیان 
کرده بودند، تنها دو مورد مســئله بســیار مهم 
بود که حضرت فرصت این کــه این دو موضوع را 
به صورت مفصل بیان کنند پیــدا نكرده بودند. 
الاقل برای جمع وسیع و گســترده فرصت پیدا 
نكرده بودند این دو موضوع مهــم را بیان کنند؛ 
یكی مســئله حج و دیگری مســئله والیت بود. 
حضرت این مســئله را در ماجرای حج به صورت 
توأمان بیان کردند. برای مســئله حج به قبایل و 
شــهرهای مختلف فراخوان داده شــده بود که 
حضرت می خواهند به حج مشــرف شــوند تا 
مردم و قبایل و ساکنان شــهرهای دور و نزدیك 
به حج بشتابند و در رکاب حضرت حج ابراهیمی 
و محمدی را شاهد باشند و انجام دهند. عالوه بر 
این شرایط فراهم بود که مسئله والیت و رهبری 
امت اسالمی تا روز قیامت که نكته بسیار مهمی 
هست هم بیان شــود. پیامبر بیشترین جمعیت 
و مخاطب را در کنار خودشان داشتند و از سوی 
دیگر حضرت در شــرف ارتحال بودند و فرصت 
این چنینی دیگر پیــش نمی آمد لذا در البه الی 
روایات غدیر داریم که بــه صورت مكرر جبرئیل 
نازل می شد که یا رســول اهلل)ص( تبلیغ والیت 
و خالفت را به تأخیر نینــداز و انجام بده. حضرت 
نگران بودند که مردم او را انكار کنند، به طور مكرر 
حضرت ابراز نگرانی می کرد و این کار را به تأخیر 
می انداخت تــا این که در موقعیــت جغرافیایی 
منطقه جحفه و منطقه غدیر خم که که مســیر 
حجاج عراق و شــام و مصر و یمن از هم تفكیك 
می شدند جبرئیل به طور قاطع دستور خداوند را 
ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل إِلَْیَك ِمْن  ابالغ کرد که »یَا أَیَُّها الرَّ
ُ یَْعِصُمَك  َِّك َوإِْن لَْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه َواهللَّ َرب
َم الَْكافِِریَن: ای  َ اَل یَْهِدي الَْقــوْ ِمَن النَّــاِس إِنَّ اهللَّ
رسول آنچه که از ســمت پروردگارت بر تو نازل 
شــده را هرچه می توانی تبلیغ کن،واگر اینكار را 
نكنی،رســالت خود را به ثمر ننشاندی و خداوند 
خودش تــو را از مردم حفظ می کنــد و بدان که 

خداوند قوم کافر را هدایت نمی کند.«
   پيامبر)ص( پيش تر امام علی)ع( 
را به عنوان جانشين تعيين كرده بود 
اما غدير جايــگاه خاصی دارد. چطور 
در غدير بحث مهدويت هم مطرح شد؟

مســئله والیت و ابــالغ خالفت و امامــت قبل از 
حج هم دغدغه پیامبر)ص( بوده اســت. مســئله 

نسيم اسدپور

خطبه غدير به مهدويت هم پرداخته به طوری كه  در 25 جمله درباره 
حضرت مهدی)عج( آمده است. اگرچه برخي با آن كه آن روز با علی بن 
ابي طالب)ع( بيعت كردند؛ پيمان شكستند، ولی حقايق در طول زمان 
برای نسل ها روشن  شد و از  آن جا كه كارها به دست خداوند است، روزی 
امر اهل بيت)ع( ظاهر و انتقام آنچه در طول قرن ها بر ايشان رفته است، 
گرفته می شود. در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمين دكتر محمد 
دشــتی، عضو هيئت علمی جامعه المصطفی)ص( العالميه به بررسی 

مهدويت در خطبه غدير پرداخته ايم.

  »غدیر« 
در گذرگاه های تاریخ
سخنان حجت االسالم محمد دشتی 

درباره مسئله مهدويت در خطبه غدير
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مهدویت  در خطبه  غدیر
چطور ممکن است پيامبر اکرم)ص( که می خواهد مسئله رهبری را تا قيامت حل 
کند از امام مهدی)عج( ســخن نگويند. لذا طرح و وجود مسئله مهدويت نه تنها در 

خطبه غدير بعيد نيست بلکه بسيار بجاست.

   بحث امامت و جانشينی تا قيامت 
در خطبه غديــر از چه منظرهای مهم 
اســت كه خود پيامبر)ص( هم در اين 

باره صحبت می كنند؟ 
به دلیل این کــه پیامبر)ص( می خواهد مســئله 
رهبــری امت اســالمی را تــا قیامت حــل کند. 
حقیقت مطلب این اســت که اگر روایات مربوط 
حضرت مهدی)عج( نبود خأل بزرگی محســوب 
می شد. چطور ممكن اســت پیامبر اکرم)ص( که 
می خواهد مســئله رهبری را تا قیامت حل کند از 
امام مهدی)عج( ســخن نگویند. لذا طرح و وجود 
مســئله مهدویت نه تنها در خطبــه غدیر بعید 
نیست بلكه بسیار بجاست و اگر در منابع و گزارش 
و روایاتی این مسئله مطرح نشــده است به نظرم 
باید گالیه مند شد. مسئله مهدویت البته منحصر 
به خطبه غدیر نیست بلكه روایات متواتری در این 
زمینه وجود دارد چه در منابع شیعه و چه در منابع 
اهل سنت. ایشان به طور متواتر مسئله مهدویت را 
مطرح کرده بودند که البته این امر نمی تواند طرح 
این مسئله را در خطبه غدیر مطرح کند همچنان 
که اصل خالفت امــام علی)ع( را حضــرت از یوم 

االنذار مطرح کرده بودند.
   پس چه نيازی به غدير بود؟

مســئله غدیر با همان ابعاد خودش بسیار اهمیت 
دارد، این مسئله در مقابل بیشترین مخاطب و در 
آخرین ایام و عمر شــریف پیامبر)ص( مطرح شد 
طوری که از ذهن ها و یاد مــردم نرود و در مقیاس 
وسیع به گوش همه مردم مسلمان برسد. حضرت 
تأکید می کردند:» فَْلیُبَلِِّغالْحاِضــُرالْغائَِبَوالْوالُِد
الَْولََداِلییَْوِمالِْقیاَمِة.« یعنی بایسته است حاضران 
به غایبان و فرزندداران به فرزندان خویش تا برپایی 
روز قیامت سخنان امروز مرا برسانند. که حضرت با 
این کار حجت را بر همگی امت اسالمی در اطراف و 

اکناف تمام کردند.
   اما وقتی  امام علی)ع( در سال 35 
هجری در كوفه مسئله غدير را مطرح 

كردند يک عده منكر شدند؟
بله! ایشان به استشهاد گذاشــتند و عده ای را که 
در غدیر حاضر بودند قســم دادند که بلند شــوند 
و بگویند که در غدیر چه اتفاق افتاد و ســفارش و 
تأکید پیامبر)ص( چه بود. این مســئله آن چنان 
کتمان شــده بود که در واقع کمترین نشانه ای از 
خطبه غدیریه پیامبر در ذهن بســیاری نبود، اما 
به لطف حضــور امام علــی)ع( در کوفه و خالفت 

ایشــان و استشــهادی که حضرت کردند جمع 
زیادی برخاســتند و شــهادت دادند. از جمله در 
روایات هســت که 12 نفر از صحابــه جلیل القدر 
بلند شــدند و شــهادت دادند که ما به گوش خود 
شنیدیم و با چشــم خود دیدیم که پیامبر چنین 
فرمودند و حتی بعضی از افرادی که بلند نشــدند 
و امام علی)ع( آن ها را می شــناخت و آن جا بودند 
سؤال کردند چرا بلند نشــدید؟ گفتند: پیر شدیم 
یادمان نمی آید. حضرت نفرین مشــروط کردند و 
فرمودند: اگر دروغ می گویید خدا شما را به بالیی 
گرفتار کند. اتفاقاً همه آن ها مبتال شدند و بعضی 
از آن ها پشیمان شدند و اظهار پشیمانی کردند و 
قســم خوردند که فضیلت و منقبتی از علی)ع( را 

انكار نكنند.
   پيامبر)ص( چــه ويژگی هايی را 
برای ولی عصر و دولت آن حضرت بيان 

كردند؟
یك ویژگی بســیار مهم دولت حضرت رفع ظلم 
اســت. واقعاً تمام گرفتاری های امت اســالمی 
و عموم خالیق و ملت ها از ظلم ســتمگران است 
و چقدر شــیرین و آرمان بزرگی است برای امت 
اســالمی و پیــروان مكتب اهل بیــت)ص( که 
عدالت آن طــور که پیامبــر)ص( و امام علی)ع( 

می خواستند محقق شود.
امــام زمان)عج( منتقــم از ظالمین اســت و حق 
مظلومیــن را خواهــد گرفت. حضــرت حق هر 
مؤمنی را می گیــرد و از ظالمان انتقــام می گیرد 
و فرح و شادمانی امت اســالمی را در هنگامه ظهور 
کامل می کند و ســران ظلم و ستم را به سزای عمل 
خودشان می رسد. حضرت دین الهی را آن گونه که 
هست ظاهر می کند. حضرت عالوه بر آن معارف و 
معنویات و معرفت و عرفان نسبت به حق و حقیقت 
و خدای متعال و نور الهــی را کامل می کند. جایگاه 
نورانی وجــود بی مثال خدای متعــال را جلوه گر و 
بیان و نور الهی را بر امت ها می تاباند و تبین می کند. 
علم را در جامعه توســعه می دهد و همه علوم مورد 
نیاز بشر آن طور که بشــریت بتواند علوم و قوانین 
حاکم بر طبیعت را به خدمت بگیرد را به منصه ظهور 
می رســاند. طبیعتاً وقتی این علوم ظاهر شود این 
آفت های علوم ناقص بشری که جایی را آباد و چند 
جا را خراب می کنند وجود نخواهد داشت و جامعه 
بشری و عالم طبیعت به شكل علمی مورد استفاده 
قرار می گیرد و ظلمی که در حق طبیعت انجام شده 

است از بین می رود. 

جانشــینی امام علی)ع( قباًل مطرح شــده بود اما 
مسئله این اســت که بحث والیت بحث مقطعی تا 
ســال خاصی نبود بلكه تا روز قیامت مطرح بوده 
است.همان طوری که امام معصوم)ع( برای مردم 
صدر اســالم الزم بود، خداوند متعال از باب لطف 
خودش برای تمام امت اســالمی تــا روز قیامت 
آن را در نظر داشــته اســت. حقیقت این است که 
حضرت باید این مسئله را با همان ابعاد وسیع خود 
که مسئله رهبری امت اسالمی تا روز قیامت باشد 
مطرح کنند تا مردم بدانند که رهبری امت اسالمی 
تا روز قیامت چه شكل و شمایلی به خودش خواهد 
گرفت. و طبیعی اســت امامت معصــوم به افراد 
خاصی مربوط می شــود به این دلیل در ماجرای 
غدیر مسئله مهدویت هم موضوعیت پیدا می کند. 
   آيا ســخنان پيامبــر درباره امام 
مهدی و جانشــينان امام علی)ع( در 

همه خطبه های غدير وجود دارد؟
تكیه کتاب الغدیر بر منابع اهل سنت است. در منابع 
اهل ســنت خطبه غدیر در حد تعیین خالفت امام 
علی)ع( و حســنین)ع( و تسعة من ولد الحسین)ع( 
به صورت مجمل و کلی گفته شده است . اما این که 
9 نفر چه کســانی هســتند در منابع اهل سنت و از 
جمله در کتاب »الغدیر« که مبتنــی بر منابع اهل 
سنت و به نحوی جدال احسن با اهل سنت محسوب 
می شود بازتاب ندارد متأســفانه در منابع شیعه هم 

این موضوع چندان بازتاب نیافته است. 
    چرا؟

شاید به خاطر جّو کتمان بوده، شاید هم احساس 
نیاز هم نمی کردند. با این وجــود در میان برخی 
از منابع شــیعه گزارش های مفصــل درباره امام 
مهدی)عج( و اوصــاف حضرت داریــم. یكی در 
کتاب »روضــه  الواعظین« محمد بن حســن بن 
فتال نیشابوری شــهید ۵08 هجری است. منبع 
دیگر »احتجــاج« ابومنصور احمد بــن علی بن 
ابیطالب طبرسی اســت که گفته می شود استاد 
ابن شهرآشــوب بوده. با مجموعــه قرائن به نظر 
می آید کتاب »روضــه الواعظین«متقدم بر کتاب 
»احتجاج« طبرسی است، منظور این که اگر کسی 
بخواهد در مورد این روایات نظر و تأملی داشــته 
باشد توجه به این نكته جالب توجه است که صرفاً 
»احتجاج« طبرسی نیست که این موضوع را نقل 
کرده بلكه »روضه الواعظیــن« ابن فتال هم آن را 
آورده است. برخی خدشــه می کند که ابومنصور 

اهل دقت نبوده و روایاتش دچار ضعف است. 

مسئله مهدويت 
البته منحصر 
به خطبه غدير 

نيست بلکه 
روايات متواتری 

در اين زمينه 
وجود دارد چه در 
منابع شيعه و چه 
اهل سنت. ايشان 

به طور متواتر 
مسئله مهدويت 

را مطرح کرده 
بودند  همچنان 
که اصل خالفت 
امام علی)ع( را 
حضرت از يوم 

االنذار مطرح کرده 
بودند
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اندیشه
مصداق آیات جهاد

در قرآن آيات فراوانی درباره جهاد نازل شده است، يکی از آن ها آيه 111 سوره 
توبه است. امام هادی)ع( شأن نزول اين آيه را حضرت اميرالمؤمنين)ع( و جناب 

حمزه و جعفر طيار می داند.

 آياتی كه در شأن اميرالمؤمنين)ع( نازل 
شده است

در قرآن آیات فراوانی درباره جهاد نازل شــده 
است، یكی از آن ها آیه 111 ســوره توبه است. 
امام هادی)ع( شــأن نزول این آیــه را حضرت 
امیرالمؤمنیــن)ع( و جنــاب حمــزه و جعفر 
طیار می داند و خطاب بــه حضرت می فرمایند: 
َِّذیــَن تَاَجْرتُُم  َك َو أََخاَک ال ََّك َو َعمَّ »أَْشــَهُد أَن

َری  َ اْشــتَ ُ فِیُكْم إِنَّ اهللَّ ْم َفَأنَْزَل اهللَّ َ بُِنُفوِســكُ اهللَّ
ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُْفَســُهْم َو أَْمَوالَُهْم...شــهادت 
می دهــم که تــو و عمویت)حمــزه( و برادرت 
)جعفر( با جان هایتان بــا خدا معامله کردید در 
نتیجه خداوند این آیه را در شأن شما نازل کرد 
»خداوند از مؤمنین جان هایشان و اموالشان را 
خرید...« حضــرت امیرالمؤمنین)ع( در دعایی 
که هنگام جهاد می خواندنــد، این آیه را تالوت 

می کردند و بعــد از آن می فرمودند: »فاجعلني 
مّمن اشــتری فیه منك نفســه« خدایا مرا از 

کسانی قرار بده که جانش را به تو می فروشد.

یكی دیگــر از آیاتی که در شــأن حضرت نازل 
شده آیات 19 تا 22 ســوره توبه است »أََجَعْلتُْم
َوِعماَرَةالَْمْســِجِدالَْحراِمَکَمْن ِســقایََةالْحاجِّ
ِال َِوالْیَْوِماْلِخِرَوجاَهَدفِيَســِبیِلاهللَّ آَمَنبِاهللَّ
الِِمیَن«.  ُالیَْهِديالَْقْوَمالظَّ َِواهللَّ یَْســتَُووَنِعْنَداهللَّ
در شــأن نزول این آیه آمده اســت که دو نفر با 
یك دیگر صحبت و افتخارات خودشان را برای 
هم بیان می کردنــد. یكی می گفــت من از تو 
برترم زیرا من ســاقی حجاج هســتم و به آن ها 
آب می رســانم، دیگری می گفت خیر، من از تو 
برترم، چــرا که آبادانی مســجدالحرام بر عهده 
من است. در این بین امیرالمؤمنین)ع( از کنار 
آن ها می گذشت. وقتی این ســخنان را شنید 
فرمود من از شما برترم، چرا که من قبل از شما 
ایمان آوردم و هجرت کــرده و در راه خدا جهاد 
کردم، سپس این آیه نازل شــد و فرمود آیا آب 
دادن به حاجیان و آبادســازی مسجد الحرام را 
همانند )ایمان و عمل( کســی قرار داده اید که 
به خدا و روز واپســین ایمان آورده و در راه خدا 
جهاد کرده؟! )هرگز این دو( در نزد خدا یكسان 
نیستند، یعنی فضل و برتری امیرالمؤمنین)ع( 
با کسی قابل مقایسه نیســت. امام هادی)ع( به 
این آیه اشاره کرده و در فرازی که فضیلت های 
 قرآنی حضــرت را بیــان کرده اند ایــن آیه را 

تالوت کرده اند. 

حضرت در بخش دیگری از فــراز این زیارت به 
جریان نفاق اشــاره کرده و فرمودنــد: فما آَمَن 
بما انَزَل اهلل فیــكَ علی نبیه ااّل َقلیــٌل، و ال زاَد 
اکَثَرهم اال تَخســیرا: )یا علی( به آنچه خداوند 
در مورد تو بر پیامبرش نازل کــرده جز اندکی 
ایمان نیاوردند و اکثرشان جز زیانكاری چیزی 
عایدشان نشد، ســپس به یكی از آن آیاتی که 
در شأن حضرت نازل شــده و اکثر مردم ایمان 
نیاورده اند اشــاره کرده و فرمودند: »َو لََقْد أَنَْزَل 
ُ تََعالَی فِیَك ِمْن َقْبُل َو ُهــمْ َکاِرُهوَن« یعنی  اهللَّ
و خداوند پیــش از این در مورد تــو این آیات را 
نازل کرد در حالی که منافقین خوش نداشتند 
و آن آیات عبارتنــد از ۵4 تا ۵6 ســوره مائده. 
آیه ۵۵ معروف به آیه والیت اســت که مربوط 

محمد حسين باقری

حضرت امام هادی)ع( در دعايی كه به زيارت غديريه مشهورشــده، 206 فضيلــت اميرالمؤمنين)ع( را ذكر 
كرده اند. اين زيارت شريف، عالوه بر سند بســيار متقن و موثق، يک دوره معرفت و شناخت امام است. در اين 
زيارت ارزشمند، امام هادی)ع( بخشــی از آيات امامت و فضيلت حضرت را تفسير كرده اند. متن حاضر آيات 
مذكور را در دو بخش تقسيم كرده است: بخش اول آياتی كه شأن نزول آن مربوط به حضرت اميرالمؤمنين)ع( 

است و بخش دوم آياتی كه امام هادی)ع( جدشان را مصداق بارز آن آيه معرفی كرده اند.

امام هادی)ع( در زيارت غديريه با تفسير كالم وحی، بخشی از آيات 
امامت و فضيلت حضرت علی)ع( را ذكر كرده اند

 بازتاب فضائل امیرالمؤمنین)ع( 
در قرآن مجید
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لیلةالمبیت
امام هادی)ع( به يکی ديگر از آيات نازل شده در شأن حضرت علی )ع( اشاره کرده اند 
که مربوط به جريان لیلةالمبیت است؛ شبی که رسول خدا)ص( به مدينه هجرت کرده 

و حضرت در مکان استراحت ايشان خوابيدند.

ِ الَْقِویــَم َو ِصَراَطُه  ُم َعلَْیَك یَا ِدیــَن اهللَّ ــالَ السَّ
الُْمْســَتِقیَم، صراط مســتقیم علی)ع( است، 
صراط مستقیمی که مســلمانان هر روز در نماز 
خود از خداوند می خواهند که آن ها را به سوی 

آن هدایت کند علی)ع( است.
َامَُعَلْیَکأَیَُّها حضرت در ادامه می فرمایند: السَّ
َِّذيُهمْفِیهُِمْختَلُِفونََوَعْنهُیُْسَألُون، النَّبَُأالَْعِظیمُال
اینفرازاشــارهبهآیاتابتداییسورهنبأدارد،
َِّذیُهْمفِیِه یَتََســاَءلُوَن*َعِنالنَّبَِإالَْعِظیِم*ال َعمَّ
مُختَلُِفــوَن، از چه چیزی ســؤال می کنند؟ از 
خبر بزرگ کــه در آن اختالف دارند، این خبر 
بزرگ چیســت؟ مصادیق مختلفی دارد، اما 
در این جا حضرت آن خبر بزرگی که مردم در 
آن اختالف دارند را امیرالمؤمنین)ع( معرفی 
کرده اند، از خود امیرالمؤمنین)ع( نقل شــده 
که »ال هلّل من نبأ أعظم مّنــي«  برای خداوند 
خبــری بزرگ تــر از من نیســت، همچنین 
حضــرت در خطبــه ای معروف به وســیله 
فرمودنــد )و إنّي الّنبأ العظیــم(و من آن خبر 
بزرگ هســتم، از امام صــادق)ع( هم روایت 

شده است که نبا عظیم والیت است. 
امام هــادی)ع( در یك جملــه عبادت حضرت 
َُمْخلِصا را بیان کرده و فرموده اند: َوَعبَــْدَتاهللَّ
یَنَصابِراُمْحتَِســباَحتَّیأَتَــاَکالْیَِقین، و  لَُهالدِّ
خداوند را عبادت کــردی در حالی که دینت را 
بــرای او خالص کردی، صبر کــرده و به پاداش 
او راضی شــدی، تا زمان مرگی فرا رســید، این 
فراز مطابق با دو آیــه از قرآن کریم اســت که 
عبــادت پیامبر)ص( را بیــان می کند، خداوند 
َ أَْعُبُد  در آیه 14 ســوره زمر می فرماید )ُقِل اهللَّ
ُمْخلِصاً لَُه دینــي( ای پیامبر به مردم بگو که من 
خداوند را عبــادت می کنم در حالــی که برای 
او دینــم را خالص کــرده ام، همچنیــن در آیه 
99 ســوره حجر خطاب به پیامبر می فرماید »َو 
اْعُبْد َربََّك َحتَّی یَْأتَِیــكَ الَْیقیُن« و پروردگارت 
را پرســتش کن تا مــرگ تو فرارســد، این دو 
آیه خطاب بــه پیامبر)ص( می باشــد که امام 
هادی)ع( امیرالمؤمنین)ع( را یكی از مصادیق 
آیه می داند و عبادت حضــرت را مانند عبادت 
رسول خدا)ص( می داند، چرا که علی)ع( نفس 

پیامبر)ص( است.
امام هــادی )ع( خطاب بــه امیرالمؤمنین)ع( 
ـِذي بََعْثَتِني  َُّه الَْقائِــُل لََك َو الَـّ می فرماینــد: أَن
ِ َمنْ   بِالَْحقِّ َما آَمَن بِي َمْن َکَفَر بِــَك َو اَل أََقرَّ بِاهللَّ

َجَحَدَک َو َقْد َضلَّ َمْن َصدَّ َعْنــكَ َو لَْم یَْهَتِد إِلَی 
ِ تََعالَی َو اَل إِلَــيَّ َمْن لَْم یَْهَتِد بِــكَ َو ُهَو َقْوُل  اهللَّ
اٌر لَِمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل  ِّي لََغفَّ ِّي َعزَّ َو َجلَ  َو إِن َرب
صالِحاً ثُمَّ اْهَتدی، این جمله اشاره به یك روایت 
از پیامبر اکرم)ص( در شــأن امیرالمؤمنین)ع( 
دارد، معنــای این فراز این اســت: پیامبر)ص( 
در شــأن تو فرموده که قسم به کســی که مرا 
به حق بــه نبــوت برانگیخت، هر کــس به تو 
کفر بورزد به مــن ایمان نیــاورده و هر کس تو 
را انكار کند بــه خدا اقرار نكــرده و هر کس که 
)مردم را( از تو بازداشــت گمراه است و به سوی 
خدا و به ســوی من هدایت نیافته اســت کسی 
که به ســوی تو هدایت نشــود. پیامبر)ص( در 
ادامه حدیث به آیه 82 ســوره طه اشــاره کرده 
و می فرماینــد: و این همان کالم پــروردگارم 
است که گفته اســت: همانا من آمرزنده هستم 
نســبت به کســی که توبه کند و ایمان بیاورد و 
عمل صالح انجام دهد ســپس هدایت شــود، 
پیامبر در انتهای آیه فرمودند إِلَی َواَلیَِتك، این 
عبارت تفســیر کلمه آخر آیه »ثم هدی« است 
یعنی منظور از این هدایت، هدایت به سوی امیر 
المومنین)ع( است و خداوند کسی را می آمرزد 
که عالوه بر توبه و ایمان و عمل صالح، به ســوی 
امیرالمؤمنین)ع( هدایت یابد،  یك نكته جالب 
این است که این روایت با اختالف بسیار اندکی 
در کتاب تفســیر فرات کوفــی حدیث 233 و 
امالی صدوق حدیث 13 از مجلس 74 نقل شده 

است.
خداوند در آیه 9۵ و 96 سوره نساء می فرماید 
ُالُْمجاِهِدیَنَعَلــیالْقاِعِدیَنأَْجراً ــَلاهللَّ »َوفَضَّ
ُ َعِظیمًاَدَرجــاٍتِمْنُهَوَمْغِفــَرًةَوَرْحَمًةَوکاَناهللَّ
َغُفوراًَرِحیمًا« این آیه بیانگر این نكته است که 
خداوند کسانی را که در راهش جهاد کردند بر 
کسانی که در خانه نشستند و به جهاد نرفتند 
برتری و فضیلت بخشــیده و درجات آن ها را 
باال برده اســت و مغفرت و رحمتش را شامل 
حال آنان کرده اســت، امام هادی)ع( با بیان 
این جمله که »الَِّذي  نََطقَ  الُْقــْرآنُ  بَِتْفِضیلِه «  
یعنی شما کسی هســتی که قرآن به فضیلت 
او زبان گشوده اســت، این آیه را تالوت کرده 
و جــد بزرگوارشــان را مصداق بــارز این آیه 
معرفی کرده انــد و امیرالمؤمنین )ع( جزو آن 
مجاهدینی اســت که خداوند آنــان را برتری 

داده است.

به خاتم بخشــی امیرالمؤمنیــن)ع( در رکوع 
به یك فقیر است که در تفاســیر سنی و شیعه 
روایات بســیار زیادی در این زمینه وجود دارد. 
در حدیثی از امام صاق)ع( آمده است که بعد از 
آن که این آیه نازل شد برخی از اصحاب رسول 
خدا)ص( در مســجدالنبی جمع شــدند و به 
یكدیگر گفتند اگر ما به ایــن آیه ایمان نیاوریم 
گویا به تمام آیات قرآن ایمــان نیاورده ایم و اگر 
ایمان بیاوریم باعث ذلت ما می شود، چون پسر 
ابوطالب بر ما مسلط می شــود و ما می دانیم که 
محمــد)ص( در آنچه می گوید صادق اســت، 
بنابراین مــا از پیامبر )ص( پیــروی می کنیم 
ولی از علــی)ع( در آنچه به ما امــر کند اطاعت 
 نمی کنیم، در ایــن لحظه آیه 83 ســوره نحل

 نازل شد. 

امام هادی)ع( در فراز دیگــری از این زیارت به 
صورت بسیار زیبایی امیرالمؤمنین)ع( را مورد 
خطاب قــرار داده و آیات را به ایشــان نســبت 
می دهد. در یك جا می گویند: تو کســی هستی 
که غذای خود را با آن که به آن نیاز داشتی برای 
رضای خدا به مســكین و یتیم و اسیر دادی و از 
آنان پاداش و سپاســی نخواستی. این جمالت 
اشــاره به آیات 8 و 9 سوره انســان دارد که در 
شــأن حضرت و فاطمه زهرا)س( و امام حسن 
و حســین)ع( و مربوط به قضیــه روزه گرفتن 
این بزرگواران است که ســه روز افطار خود را به 
مسكین و یتیم و اســیر دادند و سپس این آیات 

نازل شد.

حضرت در انتهای این زیــارت به یكی دیگر از 
آیات نازل شده در شأن حضرت اشاره کرده اند 
که مربوط به جریان لیلةالمبیت اســت؛ شبی 
که رســول خدا)ص( به مدینه هجرت کرده و 
حضرت در مكان اســتراحت ایشان خوابیدند. 
آياتی كه اميرالمؤمنين)ع( مصداق آن 

معرفی شده است:
آیاتی وجود دارد که قابل انطباق بر افراد زیادی 
است و ویژگی هایی را بیان کرده که در بسیاری 
از افراد وجود دارد و به اصطالح این آیه مصادیق 
فراوانــی دارد. امــام هــادی)ع( در این زیارت 
حضــرت امیرالمؤمنین)ع( را مصــداق اکمل 

برخی از این آیات بیان کرده اند:
در ابتدای این زیارت خطاب به موال می فرمایند: 

حضرت در بخش 
ديگری از زيارت 

غديريه به يک آيه 
ديگر اشاره کرده و 
اميرالمؤمنين)ع( را 
مصداق آن معرفی 
کرده و فرمودند:»َو 
أَنَْت الَْکاِظُم لِْلَغْيِظ 

َو الَْعافِي  َعِن 
ُ ُيِحبُّ  اِس َو اهللَّ النَّ

الُْمْحِسنِينَ « ، 
يعنی تو فروبرنده 
خشم و درگذرنده 
از مردم هستی و 

خداوند نيکوکاران 
را دوست دارد، 

اين عبارت اشاره 
به آيه 134 

سوره آل عمران 
دارد که خداوند 

ويژگی های 
متقين را بيان 
می کند، و امام 

هادی )ع( جدشان 
را مصداق اتم 
اين ويژگی ها 

می شمارد
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کتاب

در مدارس قدیمی اسالمی که هزار سال و بیشتر، 
مراکز اصیل فرهنگ و اندیشــه این ســرزمین 
و سراســر مشــرق بودند نیز، دیگر آن شــور و 
گذشــت ها و آن کوشش های راســتین را کمتر 
می توان یافــت، چرا که قرن، قرن ظاهرســازی 
و دکور و تزیین و برون آرایی اســت. از معنویت، 
آن معنویتی که نهاد اصیل شــخصیت مشــرق 
است خبری نیســت. غالباً دانشجو، قبل از آن که 
به واقعیت دانش و علم ارج و احترام بگذارد، نمره 

معدل پایان سال و مدرک آخرین سال تحصیل 
برایش مطرح است. و استاد نیز گذراندن ساعات 
درسی که از سوی دانشــگاه به او واگذار شده و با 
وضع موجود بهتر است بگوییم گذراندن ساعات 
کار فول تایــم و احتماالً نوشــتن کتابی، فقط و 
فقط برای تبدیل رتبه اســتادیاری به دانشیاری 
و یا دانشــیاری به استادی اســت. در صورتی که 
ـ پیــش از این که فرهنگ  در فرهنگ دیرینه ماـ 
ـ علم ارزشی ذاتی و اصیل  غرب بر ما مسلط شودـ 

داشت، و هیچ بوریحان و غزالی و ابن هیثمی برای 
اشغال کرسی قضاء یا استادی مدرسه نظامیه، این 
زحمت ها را بر خود هموار نمی کرد و چنان بودند 
که حاصل کارشان این بوده و هست که می دانیم 
و می دانند. و امروز ما حتی در زمینه های فرهنگ 
باســتانی خود نیز نیازمند راهنمایی و استفاده از 

فرنگیان هستیم.
جای شكوه و شكایت از زوال آن فرهنگ دیرینه 
این جا نبود، و این چند ســطر که بــر قلم رفت، 
اشــارتی بود برای یــادآوری یكــی دو نمونه از 
بازماندگان آن فرهنگ اصیل اســالمی که هر دو 
از ایرانیان مقیم عراق اند. نخســت حاج آقا بزرگ 
تهرانی مؤلف بزرگ قرن ما که کتاب او در زمینه 
کتاب شناســی ایران و به طور کلی نویسندگان و 
شاعران و دانشمندان شیعه، کاری است در سطح 
کارهای بزرگ جهان از قبیل کارهای بروکلمن و 
دیگران. و هیچ محققی در هیچ یك از رشته های 
ادب و تاریــخ علم و ادیان و شــاخه های مختلف 
علوم، از مراجعه به کتاب او )الذریعه الی تصانیف 
الشیعه(، بی نیاز نیســت. این مرد بزرگ بیش از 
هفتاد ســال هســتی خود را وقف این کار عظیم 

کرد .
نمونه دیگــر از بازمانــدگان آن فرهنگ اصیل، 
عبدالحسین امینی اســت که در زمینه تاریخ و 

دانشمند  فداکار
محمدرضا حكيمی

از چند دهه پيش از اين، كه تسلط فرهنگ غرب بر ملل مشرق و به ويژه مردمان مسلمان امری مسلم و پذيرفته 
نزد خاص و عام شده، در ايران نيز مانند ديگر كشورهای اسالمی، نفوذ شــيوه تعليم و تربيت اروپايی و راه و 
رسم ايشان روز به روز در افزونی است. و در اين روزگار به دشــواری می توان نشانه هايی از فرهنگ ديرينه ما 
كه اصالت خود را محفوظ نگاه داشته باشد، ســراغ گرفت. ميز و صندلی های نرم و هموار در عمارت های چند 
طبقه زيبا و آراسته، جای مدارس فرسوده و كهنســال را كه به ندرت حتی پالسی و زيلويی در اتاق های آن ها 

می توانستی ديد، گرفته و شيوه تعليم و تحقيق را در راه و رسمی ديگر به جريان افكنده.

در اهميت »الغدير«و نويسنده اش عبدالحسين امينی

آیت اهلل عبدالحسین امینی نجفی مشهور به عالمه 
امینی، از برجســته ترین افرادی است که به خاطر 
دفاع از حریم اسالم و تشیع و مخصوصاً دفاع از مقام 
واالی بزرگمرد جهان انسانیت حضرت علی)ع( قد 
علم کرده و با فداکاری و اخالص عجیب و شهامت 
و ابتكاری کم نظیر، رسالت بزرگ خود را به خوبی 
انجام داد. عالمه برای تدوین کتاب الغدیر در شبانه 
روز حدود 17 ســاعت مطالعه و کار می کرد و برای 
مطالعه کتبی که در دسترس نداشت رنج سفرهای 

گوناگونی به جان خرید. عالمه خود می گوید که من 
برای نوشتن الغدیر10هزار جلد کتاب از »باء« بسم 
 اهلل تا »تاء« تّمت آن خوانــده ام و به 100هزار جلد 
کتاب، مراجعات مكرر داشته  ام. بدون شك در کنار 
تالش و همت واالی این مرد بزرگ، عوامل دیگری 

نیز در خلق این کتاب گرانسنگ موثر بوده  است.
بیش از نیم قرن از تدوین کتــاب الغدیر می گذرد 
اما هنــوز کســی نتوانســته بــرای الغدیر حتی 
صفحه ای رّدیه و یــا نقدی که قابل اعتنا باشــد، 

بنویسد و این خود نشانگر استحكام و متقن بودن 
مطالب این کتاب اســت که حتی مخالفین شیعه 
نیز نتوانسته اند اشــكالی بر آن وارد کنند. یكی از 
ویژگی های الغدیر آن اســت که این کتاب، فراهم 
آمده از مجموعه ای از علــوم و دانش های مختلف 
اســت. مؤلف اندیشــمند آن، با مهارت و تســلط 
کامل، مجموعه ای از علوم را به هم ربط داده و برای 
دســت یابی به اهداف خود، آن را به خدمت گرفته 
اســت، به گونه ای که خواننده این کتاب، در برابر 
خود، مجموعه ای فراهم آمده از علومی چون، فقه، 
تفسیر، حدیث کالم، منطق، تاریخ، رجال، سیره، 
لغت و ادب را مشــاهده می کند که نویسنده از هر 
دانشی در جای خود و با رعایت تناسب و به زیباترین 

شكلی استفاده نموده است. 
مؤلف الغدیر وقتی به تفســیر و تحلیل آیات قرآن 
می پردازد چنان با مهارت و ژرف اندیشــی به این 

»الغدیر« قدر غدیر را نشان داد
درنگی كوتاه  در كتاب  الغدير 

سيدعيسی محمدی

دریای بی کران الغدیر
امينی با مطالعه دقيق، در کتابخانه های مهم کشــورهای اســالمی توانست 
»الغدير« را از حيــث مأخذ به صورت دريايــی بيکران درآورد و بــه گفته يکی از 

دانشمندان »الغدير« را »البحر« کند.
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بهارها و پاییزهــا در درون کتاب ها و کتابخانه ها، 
در راه ایجاد اثری جهانــی و جاودانی چون الغدیر 

ِهشت.
او با مطالعه دقیق و امین خویش، در کتابخانه های 
مهم کشــورهای اســالمی و ... )کتابخانه های 
ایران، حجاز، عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و هند( 
و نیز مبادله نســخه های فراوان عكســی با سایر 
کتابخانه های سراسر جهان توانست »الغدیر« را 
از حیث مأخذ به صــورت دریایی بیكران درآورد. 
و به گفته یكی از دانشمندان »الغدیر« را »البحر« 
کند. بدین گونه الغدیــر کتابی علمی، اصالحی و 
انقالبی شناخته شد و از نظر امانت تحقیق و دقت 
در نقل و وفور منابع از آثار بی نظیر گشــت.دکتر 
محمد غالب، استاد فلسفه و علوم عقاید در ازهر، 
گفت: نسل جوان جهان اسالم، مهم ترین مبانی را 

از الغدیر خواهد آموخت.
الغدیر تاکنون بارها به چاپ رســیده اســت )در 
نجف و تهران و بیروت(. و پس از مطالعات ده ساله 
عالمه مؤلف، مســتدرکات و اضافاتی، در حدود 

پنج جلد بر تمام الغدیر افزوده گشته است. 
باری تحلیل شــخصیت او و عظمت کار الغدیر و 
منابع الغدیر و شدت امانت و وسعت کار تحقیق او 
و نیز ارزش کتابخانه نجف او و سایر تألیفات عالمه 
امینی در خور تألیف کتابی اســت مســتقل. در 

این جا فقط محققان را توجه می دهیم که هرکس 
در هر کجا مســائل مربوط به تاریخ اسالم، ملل و 
نحل اسالمی، حدیث اسالمیـ  تفسیر اسالمی و 
مسائل مربوط به شیعه در هر جای جهان کار کند، 
و الغدیر را جزو مأخذ خود نداشته باشد، به حق از 
نظر علمی، می توان کار او را ناقص تلقی کرد، زیرا 
دانستن نقدهای امین و بی شماری که در الغدیر 
شده، برای محقق ضروری اســت و همین باعث 
گشته که دانشــمندان، مؤلف را به لقب »مصلح 

امین« بخوانند.

فرهنگ شــیعه و نقد متون بی شــماری از کتب 
اسالمی اکنون، در سراســر کشورهای اسالمی، 
از مراجع مورد اعتماد و اعتبار همه دانشــمندان 

است.
امینــی را ابتــدا با کتــاب »شــهداء الفضیله« 
می شناســیم. کتابی که خاطرات مرگ سقراط 
را تجدید کرد. او با نوشتن این کتاب پیوند دانش 
را با روحیه عصیانگرایی و شورشــی روشن کرد و 
کارنامه ای روشنگر و روحیه آفرین و پروانشناخته 

و شهامت آموز را در پیش دید توده ها قرار داد.
اما الغدیر... بزرگ ترین مشــعل روشنگر در این 

روزگار...
امینی چهل ســال عمر خود را، به تمــام، در کار 
تألیف الغدیر و شناســاندن واقعیات تاریخ اسالم 
سپری کرد و کتابی به دست جامعه اسالم سپرد 
که برای راهیابی مسلمین و تجدید عزت اسالمی 
کافی است. از دیدگاه نسل متحرک نیز، »الغدیر« 
از منابع مهم ایجاد شور و حماسه است که باید آن 

را به دقت شناخت.
امینی از روحی بــزرگ و احساســاتی بیكران و 
اخالصــی عمیق و قــوت بدنی و بنیه جســمی 
فزون تر برخوردار بود و خــود تمام این مواهب را، 
همراه چهل سال پیگیری شــبانه روزی مداوم با 
طلوع خورشید و ستارگان و مهتاب و آمدن و رفتن 

امر مبادرت می ورزد که گویــی همه عمر خویش 
را در تفســیر قرآن کریم صرف نموده است. وقتی 
به نقل و تجزیه و تحلیل و نقــد حدیث می پردازد، 
انگار همه عمر خویش را مصروف این رشته از علم 
داشته است. وقتی وارد عرصه علم رجال و مباحث 
رجالی و تحلیلی زندگی رجال حدیث، و یا شعرای 
غدیر می شــود و زوایای مختلف زندگی، اندیشه و 
آثار آنان را مورد بررسی قرار می دهد، گویی خود با 

آنان می زیسته است.
در مباحث تاریخی او را مورخی متبحر و تمام عیار 
می یابیم کــه احاطه و اطالعات وســیع خود را در 
زمینه تاریخ، در کتاب بزرگ خود الغدیر به خدمت 
گرفته است. در پاسخ گویی به شبهات فقهی خصم، 
فقیهی اســت متبحر که عالوه بر فقه مذهب اهل 
بیت)ع(، بر فقه مذاهب چهارگانه اهل ســنت نیز 
احاطــه دارد و در وقت لزوم از آن بهــره می برد و از 
همه مهم تر، وقتی به مباحــث کالمی می پردازد، 

نخســت براهین خصم را نقد نموده و آن گاه، خود 
به اســتدالل می پردازد و در این راه چنان با دقت 
و قوت و هوشــمندی عمل می کند که گویی تنها 
رشته تخصصی او رشته »کالم تطبیقی« است، و 
همه عمر پر برکت خود را صرف این رشته از دانش 

نموده است.
بدون تردید الغدیر اثر بزرگ قرآنی و عالمه امینی 
قرآن شناس بزرگ و کم نظیر است. ایشان در پدید 
آوردن الغدیر، قرآن کریم را به عنوان نخســتین و 
اصلی ترین تكیه گاه خود قرار داده است و با برداشت 
تازه و فهم عمیقی که از کتاب خداوند دارد، توانسته 
اســت در جای جای اثر بزرگ خود الغدیر از آیات 
نورانی قرآن کریم، بهره گیرد و بهره گیری مرحوم 
امینی از قــرآن کریم به موضــوع خاصی محدود 
نمی شود، بلكه او در همه زمینه ها، و موضوعاتی که 
در الغدیر به طرح آن پرداخته اســت، ایــن راه را با 

دقت و زیبایی تمام پیموده است.

آشــنایی و انس صاحب الغدیر با قرآن به گونه ای 
اســت که در چند مورد از کتاب الغدیر مطالبی را 
که به عنوان افتتاح و مقدمه نگاشــته است، تمام 
و کمال، ترکیبی اســت از آیات قرآن کریم؛ بدون 
آن که ایشان اشاره ای به این حقیقت نموده باشد. 
مثل مقدمه جلد ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم 
»الغدیر«. عالمه در تمامی این ســرآغازها، همه 
گفتنی های الزم را در قالــب آیات کالم خداوند و 
از زبان قرآن بیان داشته است، بدون آن که سخن 
دیگری به آن آمیخته باشــد. در پایان بســیاری 
از مباحث نیز یك یا چند آیــه از آیات قرآن کریم 
را با رعایت مناســبت و ظرافتی خاص، و در مقام 
نتیجه گیری آورده است و این میسر نیست مگر در 
پرتو آشنایی عمیق و گسترده ایشان با قرآن کریم. 
به همین دلیل می توان الغدیر را اثر قرآنی دانست 
که با دقت و ظرافت فوق العــاده ای با قرآن عجین 

گشته است. 

40 سال برکت
امينی چهل ســال عمر خود را، به تمــام، در کار تأليف الغدير و شناســاندن 
واقعيات تاريخ اســالم سپری کرد و کتابی به دســت جامعه اسالم سپرد که 

برای راهيابی مسلمين و تجديد عزت اسالمی کافی است.
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تاریخ

هنگامی که آیه »َوأَنِذْر َعِشیَرتََك اأْلَْقَربِیَن« 
)یعنی خویشاوندان نزدیك خود را بیم ده( 
بر رسول خدا)ص( نازل گردید آن حضرت 
مرا طلبید و فرمود: »ای علی، خدای بزرگ 
به من دستور داده که بســتگان نزدیكت را 
بیم ده، و ایــن مأموریت مرا ســخت تحت 
فشــار قرار داده و می دانم که هــر گاه این 
مأموریت را با آن ها در میان بگذارم پاســخ 
ناراحت کننده ای از ایشان دریافت دارم و به 
همین خاطر دم فرو بستم )تا فرصتی پیش 
آید و آن را انجام دهم( تــا این که جبرئیل 
آمد و گفت: ای محمد اگر مأموریت خود را 
انجام ندهی پروردگارت تو را عذاب خواهد 
کرد.« رســول خدا به من فرمود: »برای ما 
یك »صاع« غذا تهیه کن و ران گوسفندی 
هم بر آن ضمیمه بنما و قدحی نیز از شیر پر 
کن. آن گاه پســران عبدالمطلب را گرد آور 
تا من با ایشــان گفت وگو کرده و مأموریت 
خویش را به آن ها ابالغ کنم.« من دســتور 
آن حضرت را انجــام دادم و آن گاه فرزندان 
عبدالمطلب را بــه مهمانی او دعوت کردم و 
آن ها در آن روز چهل نفر مرد بودند با یكی 
کم و زیاد، که در میان آن هــا عموهای آن 
حضرت مانند ابوطالب و حمــزه و عباس و 

ابولهب نیز بودند. 
و چون آن هــا نزد آن حضرت گــرد آمدند 
رسول خدا دســتور دادند غذایی را که تهیه 
کرده بودم، برای ایشان بیاورم و من نیز غذا 
را حاضر کرده و آوردم و چون بر زمین نهادم 
رسول خدا)ص( تكه ای از گوشت را برگرفت 
و با دندان های خود تكه کرد و در گوشه ای 
از ظرف غذا قرار داد و سپس فرمود: »به نام 
خدا برگیرید!« آن هــا نیز همگی خوردند تا 
آن جا که دیگر نیازی به خوراکی نداشتند )و 
همگی سیر شدند( و من جز جای دستشان 
را ندیدم )و از غذا چیزی کم نشــده بود( و 
ســوگند به خدای یكتایی که جان علی به 
دســت اوســت که یك مرد از آنان )چنان 
بود که( همه آنچه را برای همه شــان آورده 
بودم، می خورد! آنگاه )رســول خدا( فرمود: 
»آنان را بنوشــان، و من آن جام را آوردم و 
آن ها نوشــیدند تا همگی ســیراب شدند، 
و به خدای یكتا ســوگند که مــردی تنها 
همانند آن قدح را می نوشید و چون رسول 

خدا)ص( خواســت با آن ها ســخن بگوید، 
ابولهب پیش دســتی کرده گفت: این مرد 
از زمان های قدیم شــما را جادو کرده و به 
دنبال سخن او آن ها پراکنده شده و رسول 

خدا با ایشان سخنی نگفت.
فردای آن روز رســول خــدا)ص( فرمود: 
 »ای علی این مرد با گفتاری که شــنیدی

 بر من پیش دســتی کرد و آن هــا پیش از 
آن که من ســخنی بگویم پراکنده شــدند. 
 به همان مقــدار غذایــی که تهیــه کرده 
بودی دوباره تهیه کن و آن ها را نزد من گرد 

آور.«
علی)ع( گوید: مــن نیز طبق دســتور آن 
حضرت غــذا را تهیه کرده و آن هــا را گرد 
آوردم. و رســول خدا دســتور فرمود غذا را 
نزد آن ها آوردم و آن حضــرت نیز همانند 
روز گذشــته عمل کرد. و همگی از آن غذا 
خوردند تا سیر شدند، ســپس فرمود: آنان 
را بنوشــان و من نیز همان قدح را آوردم و 
نوشــیدند تا همگی ســیراب شدند سپس 
رسول خدا)ص( آغاز ســخن کرده فرمود: 
»ای فرزندان عبدالمطلب! به خدا ســوگند 
در میان عرب جوانی را ســراغ نــدارم که 
بــرای قوم خود چیــزی بهتــر از آنچه من 
برای شــما آورده ام، آورده باشد، من برای 
شــما خوبی دنیا و آخرت آورده ام و خدا به 
من دستور داده تا شما را بدان دعوت کنم، 
اینك کدامیك از شما اســت که مرا در این 
مأموریت کمك کند تا به پــاداش آن برادر 
من و وصی و جانشــین من در میان شــما 

باشد؟«
در این جا بود که آنان ســرباز زده و من که 
از همه آن ها کم سن و ســال تر و کم دیدتر و 
)در اثر کودکی( ســینه فراخ تر، و ساق پایم 
نازک تر از همه بــود گفتم: »ای پیامبر خدا! 
من کمك کار تو در ایــن مأموریت خواهم 
بود!« رســول خدا )که چنــان دید( گردنم 
را گرفت و فرمود: »به راســتی که این است 
برادر و وصی و جانشین من در میان شما و 
شما از او شنوایی داشته و پیرویش کنید!« و 
آن گروه برخاسته در حالی که می خندیدند 
به ابوطالــب گفتند: »تو را مأمــور کرد تا از 
پسرت شنوایی داشته و از او اطاعت کنی!« 

)منبع: تاریخ طبری، ج2، ص 62 و 63(

غدیر اول

حديث يوم الدار هم در منابع شــيعه و هم در منابع عامه با سند 
صحيح نقل شده اســت. اين واقعه در پی دســتور خداوند به 
پيامبر)ص( مبنی بر نزول آيه »و انذر عشيرتک االقربين« اتفاق 
افتاده است. شــايد كامل ترين بحث تاريخی را محمد بن  جرير 
طبری در يكی از معتبرترين منابــع تاريخی يعنی تاريخ طبری 
ذكر كرده اســت. ترجمه تاريخ طبری را كه اتفاقــًا از زبان امام 

علی)ع( است مرور می كنيم:

حديث يوم الدار به روايت محمد بن جرير طبری
گردآوری:وحيد محمدی
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اگر منظور این اســت که کســی کاماًل شبیه آن 
حضرت خواهد شــد، نــه. ما هم قبــول داریم که 
کســی نمی تواند چنین کاری انجام دهد. خود آن 
بزرگوار هم در موارد متعــددی تأکید کرده اند که 
کسی نمی تواند مانند من بشود. از جمله در خطبه 
شقشقیه می فرمایند: »کسی خیال نكند می تواند 
به آن بلندای معارف من دست یابد و یا به قله فضائل 
و مناقب من برسد. مرغ فكر کسی نمی تواند به قله 
دانش و فضیلت من پرواز کنــد.« نمونه دیگر، نامه 
4۵ نهج البالغه است که پس از تشریح رفتار زاهدانه 
خویش، حتی در بهره مندی از اموال شخصی، چه 
رسد به اموال عمومی، می نویسند: »متوجه باشید 
که شما نمی توانید مثل من باشید و چنین انتظاری 
از شــما ندارم. ولــی در این مســیر حرکت کنید 
و با چهار ویژگی خودتان را بــه من نزدیك کنید؛ 
پارسایی، سخت کوشــی، پاکدامنی و استواری.« 
بنابراین با مطالعه سیره علوی، مدعی این نیستیم 
که می خواهیم در حوزه حكومت و سیاست، دقیقاً 
مانند علی)ع( شــویم؛ بلكه در پی این هستیم که 
شیوه حكومت و سیاســت وی را الگوی خود قرار 
دهیم و تا جایی که می توانیم در این مسیر حرکت 

کنیم و همین اندازه برای ما کافی است.
و اما در مورد آرمان گرایی علوی، می گوییم، همان 
طور که خود امام نوشته اند: » إِنَّ لِكلِّ َمأُْموٍم إَِماما«؛ 
یعنی هر کس برای انجام کار خود، الگویی دارد. در 
نظر گرفتن مقصد یعنی آرمان گرایی بد نیست. بد 
این است که وقتی دورِی مقصد را دیدیم، پاهایمان 
سست شــود و از راه رفتن باز بمانیم. برای تقریب 
ذهن، کوهنوردان را در نظر بگیرید. یك کوهنورد 
ابتدا باید قله را نگاه کنــد و اگر آرمان و مقصد خود 

یعنی قله را نگاه کرد، ســرعت خــود را تنظیم، و 
توشه خود را تقسیم می کند، زود خسته نمی شود 
و مهم تر این کــه راه را کــج نمی رود. ایــن فایده 
آرمان گرایی است. ولی اگر قله را نگاه نكند، ممكن 
اســت اصاًل راه را اشتباه برود، از شــیار نامناسبی 
حرکت کنــد و از جایی دیگر ســر در بیاورد. پس 
نگاه به قله است که به انســان جهت، نیرو، نشاط و 
امید می دهد. البته در نگاه به قله و آرمان گرایی باید 
مراقب بود که ارزش تبدیل به ضد ارزش نشود. اگر 
فرد با نگاه به قله دچار یأس و ناامیدی شود و بگوید 
خیلی راه مانده تا به قله برســم و راهی که آمده را 
برگردد، این یك عقبگرد و نوعی ارتجاع است.  ما هم 
که نهج البالغه را به عنوان قله آرمان شیعی مطالعه 
می کنیم، می خواهیم ســرعت خودمان را تنظیم 
کنیم و مسیر خود را درست انتخاب کنیم. نه مدعی 
این هســتیم که بی درنگ به این قله دسترســی 
پیدا می کنیــم و نه از فاصله ای کــه داریم مأیوس 
می شویم، در جا می زنیم و بر می گردیم و البته این 
اختصاص به نهج البالغه ندارد. اصوالً تعالیم دینی، 

ما را آرمان گرا بار می آورند.
نمونه این تعالیم، امر به معروف و نهی از منكر است 
که، طبق روایات، همــه خوبی ها در مقابل آن مثل 
کف در مقابل یك دریای مواج اســت؛ چرا که امر 
به معروف و نهی از منكر، قــوه محرکه یك جامعه 
اســت. امر به معروف یعنی توجه به آرمان ها و نهی 
از منكر یعنی نهی از فرامــوش کردن آرمان ها. اگر 
آرمان گرا نبودیم که دنبال امــر به معروف و نهی از 
منكر نمی رفتیم. امر به معروف کردن یعنی این که 
به وضع موجود رضایت ندهی، و لذا شهید مطهری 
از آن نتیجه می گیرند که هیچ دینی مانند اسالم به 

پیروان خود قدرت پرخاشگری، حرکت و اعتراض 
را نداده اســت. بنابر این، سخن از سیره علوی برای 
تنظیم مسیر و ســرعت حرکت است؛ نه دلخوش 
داشــتن به آرمان های ناممكن. مــا نهج البالغه 
نمی خوانیم تا مأیوس شویم؛ بلكه آن را می خوانیم 
تــا خــود و رفتارمــان را آسیب شناســی کنیم، 
می خوانیم تا مسیر را گم نكنیم. از این باالترآن که 
اصوالً واقع گرایی در کنار آرمان گرایی از مهم ترین 

درس های علی)ع( است. 
خــود امیرالمؤمنیــن)ع(، در همــان حــال که 
آرمان گراتریــن فــرد زمــان خویــش بودنــد، 
واقع گراترین بنده خدا بودند و بیش از هر کســی 
دیگر به واقعیت ها و مصلحت جامعه توجه داشتند. 
برای همین اســت که از یك طــرف می فرمایند: 
خالفت حق من اســت که آن را غصــب کرده اند و 
از طرف دیگر می گویند با این کــه حق مرا غصب 
کردند، ولی من تابع ترین مردم نسبت به حكومت 
هستم. حضرت فرمودند: از خلفا تبعیت می کنم با 
این که بیشتر از هرکس نسبت به آن ها انتقاد دارم و 

اصاًل حكومت حق من بوده است.
آری، نهج البالغه کتابی آرمانی اســت و انســان را 
آرمان گرا بار می آورد؛ اما نــه آرمان گرای بی توجه 
به واقعیت های اجتماعی. البته ممكن است بعضی 
مطالــب این کتاب شــریف را به گونــه ای مطرح 
کنند که خالف مقصــود از آن اراده گردد. یعنی با 
بد و مغرضانه توضیــح دادن مفاهیم، ناامیدی را به 
شنونده خود القاء  کنند. در این صورت، درس آنان، 
درس نهج البالغه نیســت؛ بلكه درســی مبغوض 
علی)ع( اســت. اما این چه ربطی به آن دارد؟ حتی 
اگر قرآن هم بخوانیــم و با آن بخواهیــم مردم را 
مأیوس کنیم، کار ما، کار نادرستی است.  در معارف 
و احادیث دینی تأکید شده است که اگر امروزِکسی 
با دیروزش مساوی باشــد، مغبون است، و اگر بدتر 
باشــد که دیگر ملعون اســت. پس، فرد یا جامعه 
متدین، هر روز باید یك قدم به سمت جلو بردارد، و 
درس نهج البالغه برای همین است که امور فردی یا 
اجتماعی ما، هر روز بتواند دست کم یك گام جلوتر 
از دیروز ما باشــد. یكی از این امور، سیاست ورزی و 
حكمرانی است و وقتی بخواهد به نحو احسن انجام 
شود، باید الگویی را ترســیم کنیم. طبیعتاً سیره 
علوی یكی از مهم ترین و کارآمدترین منابع ما برای 
ترسیم این الگو است. چون هم در عمل تجربه شده 
است و هم در آن تجربه، موفق بوده است و این برای 

هیچ کس قابل انكار نیست. 

آرمان گرایی واقع بینانه

هنگامی كه از امير مؤمنان، حضرت علی)ع( و خصوصًا ســيره حكومتی وی سخن به ميان می آيد، اين سؤال 
هم به ذهن می رسد كه آيا او و شيوه حكمرانی اش تجربه ای تكرارپذير اســت؟ برخی نيز پا را فراتر نهاده و با 
مفروض دانستن پاسخ منفی به اين پرسش، پرداختن به بحث از »سياست و حكومت در نهج البالغه« را ترويج 
آرمان گرايی محض و فاقد كاربرد عملی تلقی می كنند. آنان می گويند كه نهج البالغه، يک كتاب آرمان گرايانه 

است و كسی كه با آن مأنوس می شود، بی توجه به واقعيت های ملموس اجتماعی بار می آيد.

آيا حضرت علی)ع( و شيوه حكمرانی ايشان تجربه ای تكرارپذير است؟
دكتر محسن اسماعيلی

پژوهشگر و استاد دانشگاه

درس نهج البالغه
در معارف و احاديث دينی تأکيد شده اگر امروزِکسی با ديروزش مساوی باشد، مغبون 
است، و اگر بدتر باشد که ديگر ملعون اســت. درس نهج البالغه برای همين است که 

امور فردی يا اجتماعی ما، هر روز بتواند دست کم يک گام جلوتر از ديروز ما باشد.
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حماسه حسینی

عبودیت حق، تســلیم در برابر ارادة حق و عشق 
به حق تمــام وجود امام حســین)ع( را فراگرفته 
است. این عشق و وابستگی است که آن وارستگی 
را سبب شده اســت. این تعلق ماورائی است که به 
او قدرت داده اســت تا بند همه تعلقات دنیوی را 
بگســلد و از هرچه که رنگ تعلق پذیرد آزاد باشد. 
او به سختی و رنج و مصیبت خویش نمی اندیشد، 

بلكه تســلیم محض در برابر مشــیت الهی است 
و پســندد آنچه را جانان پســندد. او از تسلیم نیز 
فراتر رفته به رضا رسیده اســت و »رضا هلل رضانا 
اهل البیت« شعار اوست. از آن نیز گذشته به فناء 
رســیده اســت و به جایی که فراتر از فهم ماست. 
در آخریــن لحظــات زندگــی اش در حالی که 
پیكرهای غرقه در خون یارانش در مقابل دیدگان 

اوست و بر اثر جراحات بی شــمار، خون از سراسر 
بدنش جاری اســت و در زیر آفتاب سوزان کربال 
تشــنگی امان از او بریده و می بینــد که به زودی 
دشــمن ســر از تنش جدا خواهد نمود و به خیام 
حرمش حمله ورخواهد شــد، امام را دیدند که رو 
به آسمان چیزی می گوید. آیا از این همه مصیبت 
می نالید؟ آیا از آنچه بر او گذشــته بود شــكوه و 
شكایت می کرد؟ آیا دشــمن را نفرین می کرد؟ 
هیچ یك از این ها نبود. گوش سپردند شنیدند که 
او با محبوبــش چنین راز و نیــاز می کند: »الهی 
رضا بقضائك صبرا علی بالئك تســلیما المرک ال 

معبود سواک...«

  روح بلند عرفان در ســخن حضرت 
زينب)س(

جلوه ای دیگر از این روح بلند عرفانی را در سخن 
حضرت زینب)س( در مجلس ابن زیاد می بینیم، 
زینبی که بار ســنگین مصیبتی چنان سترگ و 
اندوه جانكاه اســارت بر قلب او سنگینی می کند. 
هنگامی که ابن زیاد ملعون با لحن ســرزنش آمیز 
خطاب به زینب کبری)س( می گوید: دیدید خدا 

پسندد آنچه را جانان پسندد

سراالسرار نهضت حسينی كه بدون آن اين حماسۀ جاويد با اين ويژگی ها رخ نمی داد و بدون توجه به آن 
فهم و تفسير اين واقعه ممكن نيســت، بعد معنوی و عرفانی شخصيت سيدالشهدا)ع( و ماهيت ماورائی 
نهضت اوست. راز همۀ شــگفتی های اين واقعه عظيم و منبع همه ارزش های ظهوريافته در آن را بايد در 

اين عنصر متعالی جست و جو كرد. 

 بدون توجه به معنويت و عرفان حسينی، نهضت امام حسين)ع( قابل فهم
 و تفسيرنيست

دكتر محمد فنائی اشكوری
مدرس دانشگاه

معرفت بی واسطه خدا
ساالر شهيدان به معرفت بی واسطه خدا رسيده است و خدا را از همه چيز آشکارتر 
می بيند. برای او خدا غايب نيست تا بر او استدالل شود. چيزی از او آشکارتر نيست 

تا واسطه اثبات او شود. او دور نيست تا برای يافتنش نياز به راهنمايی باشد. 
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این گونه خواســتنی و در کام نوجوانی شیرین تر 
از عسل کند؟ چه نیرویی جز جاذبه الهی می تواند 
به یاران حســین)ع( در روز عاشورا چنان روحی 
بخشــد که هرکدام یك تنه در مقابــل دریایی از 
دشمن روانه میدان جانبازی شوند! آن کیمیایی 
که مس وجود همراهان امام حسین)ع( را زر کرد 
چیزی جز عرفان حسینی نبود. آن ها این درس را 
از حســین)ع( آموخته اند که فرمود: »انی ال أری 
الموت اال الســعاده و ال الحیات مــع الظالمین اال 
برما«: مرگ در راه رضای دوســت را ســعادت، و 

زندگی با ستمگران را ننگ می داند.
با آن همه دشواری ها و مســئولیت سنگین امام 
حســین)ع( در این واقعه، او لحظــه ای از عبادت 
و نماز و دعا و ذکر و قرآن غافل نمی شــود. شــب 
عاشورا را از دشمن فرصت می خواهد که بیشتر در 
عبادت و تالوت قرآن متمرکز شــود. ظهر عاشورا 
در گرماگرم نبرد در بین تیرباران دشــمن به نماز 
می ایستد و در آخرین لحظات عمر شریفش دنیا 
را با ذکــر و نیایش حق ترک می کنــد. آری، این 
اســت معرفت و عبودیت و محبت و توحید ساالر 

شهیدان)ع(.

  تجلی عرفان حسينی در نيايش عرفه
کربــال صحنة نمایــش عملی و علنــی توحید و 
عرفان امام حسین)ع( بود. اما همة چشم ها توان 
دیدن این حقایق را ندارند. حقیقت عرفان امری 
باطنی است و چشم ظاهربین جز ظاهر نمی بیند. 
دشمنی که در مقابل امام حســین)ع( بود و با او 
می جنگید از دیدن این باطن و مشاهده آن روح، 
کور بود. بسیار کســان واقعه عاشورا را می خوانند 
یا می شنوند، اما حقیقت و باطن آن را نمی بینند. 
ماهیت عرفان سراســر راز و ســّر اســت و برای 
دریافت آن به ناچار بایــد از ظاهر فراتر رفت. یكی 
دیگر از صحنه های ظهور عرفان حسینی سخنان 
و نیایش های اوست که تأمل در آن ها می تواند ما 
را با دنیــای امام عارفان تا حدی آشــنا کند. یكی 
از این دعاها دعای امام حســین)ع( در روز عرفه 
در صحرای عرفات اســت، دعایی که دریای مواج 
عرفان اســت. با تأمل در این دعا می توان به عالم 
عرفان حســینی نزدیك شــد. در این جــا برای 
آشــنایی با معرفت و توحید امام فقط به چند فراز 

از آن نیایش بلند و آسمانی اشاره می شود.
ساالر شــهیدان به معرفت بی واسطه خدا رسیده 
است و خدا را از همه چیز آشكارتر می بیند. برای 

او خدا غایب نیســت تا بر او استدالل شود. چیزی 
از او آشــكارتر نیست تا واســطه اثبات او شود. او 
دور نیســت تا بــرای یافتنش نیاز بــه راهنمایی 
باشــد. همه چیز به نور او آشــكار است و چشمی 
که او را نبیند کور اســت. و عبدی که عشق او در 
دل نداشته باشــد زیان دیده است. »الهی...کیف 
یســتدل علیك بما هو فی وجــوده مفتقر الیك؛ 
أیكون لغیرک من الظهور ما لیس لك حتی یكون 
هو المظهر لك؟ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل 
یدل علیــك و متی بعدت حتی تكــون االثار هی 
التی توصل الیــك. عمیت عین التــراک علیها 
رقیبا و خســرت صفقه عبد لــم تجعل من حبك 
نصیبا!« فقط خدا رب و صاحب اختیار اوســت و 
جز بازگشــت به کوی او و لقای او خواهشی ندارد. 
»اللهم انی ارغب الیك و اشــهد بالربوبیه لك مقرا 

بانك ربی و ان الیك مردی«. 
سراســر جهان هدیه الهی اســت و مــا غرق در 
نعمت های بیكران او. ما از خود چیزی نداریم، هر 
چه داریم از لطف اوســت. نعمت های او بی شمار 
اســت و ما ناتوان از شــكر او؛ اگر ما عمر جاودان 
داشته باشیم و در سراسر آن بخواهیم حتی شكر 

یكی از نعمت هایش را به جا آوریم عاجز هستیم. 
»اشــهد یا الهی بحقیقه ایمانی ... و باطن مكنون 
ضمیری ...ان لو حاولــت واجتهدت مدی االعصار 
و االحقاب لو عمرت ها ان اؤدی شــكر واحدة من 
انعمك مااستطعت«. او با تابش نور الهی بر قلبش 
به اوج مقام عرفان و توحید رســیده است. »انت 
الذی اشــرقت االنــوار فی قلــوب اولیائك حتی 

عرفوک و وحدوک«.
او چنان مســتغرق در حب الهی است که از همه 
عالم انقطاع حاصل فرموده و جز به یاد حق نیست 
و جز او مونــس و پناهگاهی نمی شناســد. »انت 
الذی ازلت االغیــار عن قلــوب احبائك حتی لم 
یحبوا ســواک و لم یلجأو الی غیرک، انت المونس 
لهم... « در سراسر این نیایش آسمانی، حكمت و 
معرفت و خشیت و عشــق و دلداگی موج می زند. 
چه شــگفت صحنه ای بود صحنه نیایش آن ولی 
خــدا در آن روز قدســی عرفــه در وادی مقدس 

عرفات!
آری، در عرفه باید معرفت حســین)ع( را به نظاره 
نشست و در عاشورا تجلی عینی آن را. این معرفت 
بود که آن حماســه را آفرید. آری، کربال را از عرفه 
باید شــناخت و ظهــور عرفه را در کربــال باید به 

تماشا نشست. 

چه بر سر شــما آورد؟! زینب)س( پاسخ می دهد: 
»و اهلل ما رأیــت اال جمیال« به خدا جــز زیبایی 
چیزی ندیدیم! راســتی چه چیزی جز کیمیای 
عرفان و اکســیر عشــق الهی می توانــد آن همه 
تلخی را شیرین و آن همه نامالیمات را زیبا کند؟ 
یعنی آنچه در این حادثه از خدا دیدیم چیزی جز 
زیبایی نبود؛ مگر از خدا که جمیل مطلق اســت 
چیزی جز زیبایی می توان دیــد؟ و البته آنچه از 
دشمن دیدند جز زشــتی و پســتی و نبود. او به 
توحید رسیده است و همه چیز را از خدا می داند و 
البته که هرچه از دوست رسد نیكوست. این سخن 
امام حسین)ع( است که فرمود: »لن یصیبنا اال ما 
کتب اهلل لنا« آنچه بر ما می رسد از مشیت و تقدیر 
الهی است. از این جهت است که از هیچ پی آمدی 

بیم و هراس ندارد.

  تفسير نهضت حســينی با توجه به 
عرفان حسينی

بدون توجه به عرفان امام حســین)ع(، نهضت او 
قابل فهم و تفسیر نیســت. این روح عرفانی است 
که در تمام اعمال و گفتار حســین جاری است و 
این چشمه نور است که آن همه جلوه های رنگانگ 
دارد و این ام الفضایل اســت که سرچشــمة همة 
فضیلت ها و ارزش های متعالی اســت. وقتی که 
معرفت و عبودیت و تســلیم و رضا و عشــق الهی 
باشد، همه خوبی ها می آید و توجه به این حقیقت 

همه شگفتی های کربال را قابل فهم می سازد.
در بین راه به ســوی کربال هنگامی که امام)ع( از 
سرانجام این سفر و شــهادت یاران خبر می دهد، 
فرزند جوانــش علی اکبــر)ع( خطــاب به پدر 
می گوید: »اولســنا بالحــق؟«: مگر مــا بر حق 
نیســتیم؟ امام جواب می دهــد: آری ما برحقیم. 
آن گاه علــی اکبــر)ع( می گویــد: »اذا النبالی 
بالموت«: پس ما باکی از مــرگ نداریم. وقتی در 
شب عاشــورا امام حســین)ع( اعالم می کند که 
همه ما فردا کشــته خواهیم شــد، برادرزاده اش 
قاسم ابن الحسن که بیش از سیزده سال نداشت 
می پرســد: عموجان من هم کشته می شوم؟ امام 
می پرســد مرگ را چگونه می بینی؟ قاسم پاسخ 
می دهد: »احلی من العســل« شیرین تر از عسل! 
پیكرهــای پاره پاره و بی ســر این پــاکان در روز 

عاشورا بر صدق و راستی سخنانشان گواهی داد.
راســتی چه چیزی جز عرفانی متعالی می تواند 
مرگ در راه حــق را در نــگاه جــوان برومندی 

عبوديت حق، 
تسليم در برابر 

ارادۀ حق و 
عشق به حق 

تمام وجود امام 
حسين)ع( را 

فراگرفته است. 
اين عشق و 

وابستگی است 
که آن وارستگی 

را سبب شده 
است. اين تعلق 

ماورائی است 
که به او قدرت 

داده است تا بند 
همه تعلقات 

دنيوی را بگسلد 
و از هرچه که 

رنگ تعلق پذيرد 
آزاد باشد. او به 
سختی و رنج و 

مصيبت خويش 
نمی انديشد، 
بلکه تسليم 

محض در برابر 
مشيت الهی 

است و پسندد 
آنچه را جانان 

پسندد.

روح عرفانی در اعمال و گفتار امام حسین )ع(
بدون توجه به عرفان امام حسين)ع(، نهضت او قابل فهم و تفسير نيست. اين روح 
عرفانی است که در تمام اعمال و گفتار حسين جاری است و اين چشمه نور است 

که آن همه جلوه های رنگانگ دارد .
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مقاله

   نخستين مقاتل
از مقتل های نگاشته شده در قرون اول و دوم تقریباً 
هیچ کدام به دست ما نرســیده است. شیخ آقابزرگ 
تهرانی نخســتین مقتل را مقتل اصبغ بــن نباته از 
اصحاب امیرالمؤمنیــن)ع( می داند. چندین مقتل 
نیز نام برده شده اســت که نویسندگان بزرگی چون 
ابن ندیم، سید بن طاووس، یاقوت حموی، نجاشی، 
طبری، ابن شهر آشــوب و یعقوبی از آن ها استفاده 

کرده اند. از آن جمله اند:
ـ مقتل الحسین ابوعبیده معمر بن مثنی)م.209(

ـ مقتل الحسین محمد بن عمر واقدی)م.209(
ـ مقتل الحسین ابوعبید قاســم بن سالم هروی)م. 

)224
ـ مقتل الحسین نصر بن مزاحم منقری )م.212(

ـ مقتل الحســین ابوالحســن علــی بــن محمد 
مدائنی)م.22۵(

ـ مقتل الحســین ابوعبــداهلل محمــد بــن زکریا 
الغالبی)298(

ـمقتل الحسین عبداهلل بن محمد مشهور بن ابن ابی 
الدنیا)م. 281(

ـ مقتل الحســین ابوالقاســم عبداهلل بن محمد بن 
شاهنشاه نبوی بغدادی)م.317(

ـ در  بارزترین و شــاخص ترین گزارشــگر کربــالـ 
ـ که اثر او بســیاری از  فاصله ای کوتاه پس از کربالـ 
وقایع و ظرایف کربال را حفظ کــرد، ابومخنف لوط 
بن یحیــی)م. 1۵7( اســت که مقتل الحســین او 
بیش از دیگران شهرت و تأثیر داشته و تاریخ نگاران 
بزرگ و مشهوری چون طبری، ابوالفرج اصفهانی در 
مقاتل  الطالبین، محمد بن سعد در طبقات الكبری، 
شیخ مفید در ارشــاد، ســید بن طاووس در لهوف، 
دینوری در اخبار الطوال، احمــد بن یحیی بالذری 
در انساب االشــراف از کتــاب وی بهره هــا برده اند. 
دریغا که این کتاب به ما نرســیده است اما بخشی از 
روایات قدیم ترین تواریخ که به واقعه کربال اشــاره 
کرده اند برگرفته از اوســت. در تاریــخ طبری 126 
روایت درباره قیام امام حسین)ع( است که یك صد 
روایت آن به طور مستقیم از مقتل ابومخنف برگرفته 
شــده و تعداد 10روایت نیز، روایاتی است که طبری 
آن ها را با واسطه هشام بن محمد کلبی از ابومخنف 
نقل کرده است. مقتل ابومخنف تقریباً مستندترین 
و نزدیك ترین مقتل به اصل واقعه کربالست و اقبال 
نویسندگان به این کتاب از این ویژگی ها سرچشمه 
می گرفته است. اگر آنچه از ابی مخنف در کتبی چون 
طبری، طبقات الكبری و ارشــاد و ... نقل شده است 

مکتوبات عاشورا در گذر تاریخ
دكتر محمدرضا سنگری

 نويسنده و پژوهشگر
اهتمام به نگارش زندگی نامه شهيدان، نحوه شهادت، زمان و مكان شهادت و پرداختن به فضائل اخالقی 
مانند شجاعت، پاک بازی، اخالص و گاه مظلوميت كشته شدگان از سده اول هجری و به ويژه بعد از واقعه 
عاشورا مرسوم بوده است. هرچند مقتل به معنای جغرافيا و تاريخ )مكان و زمان( شهادت و كشته شدن 
است اما اين واژه هم در معنای قتل، هم كيفيت شــهادت و حتی عضو و بخشی از بدن كه در صورت وجود 
تيغ يا تير سبب قتل انسان می شــود نيز به كار رفته است.  بيان قصه شــهيد و نحوه شهادت، هماره با 
نوعی اندوه و دريغ همراه اســت و همين سبب شده اســت كه مقاتل اندوه خيز و اشک انگيز شناسانده 
شوند. گره خوردگی عنوان مقتل با رويداد عاشــورا، اين تصور را در ذهن ها ايجاد كرده است كه مقتل 
صرفًا نگارش تاريخ گونه سوگمندانه عاشوراســت. هر چند اين ديدگاه به سبب وفور مقاتل عاشورايی 
تا حدی درست است، اما بايد دانســت مقاتلی در قرون گذشته نگاشته شده است كه يا صرفًا به شهادت 
امام حسين)ع( اختصاص ندارد يا درباره شــهادت اوليای ديگر دين است كه مقاتل الطالبيين ابوالفرج 
اصفهانی از آن جمله است. كتاب هايی نيز هست كه بدون عنوان مقتل، به طور كامل به عاشورا و مصائب 

آن پرداخته اند كه برای نمونه لهوف سيد طاووس و مثيراالحزان ابن نمای حلی را می توان نام برد.

مروری بر مقتل نويسی سيدالشهدا )ع(

مستندترین مقتل
مقتل ابومخنف نزديک ترين مقتل به واقعه کربالست و اقبال نويسندگان به 
اين کتاب از اين ويژگی ها سرچشمه می گرفته. اگر آنچه از ابی مخنف نقل شده 

جمع آوری شود از بسياری کتب مشهور بعدی درباره کربال دقيق تر است.
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در حوزه نثر ادبی از آثاری چون »آن جا که حق پیروز 
است« برزیگران، »دشــت خون« از پرویز خرسند، 
»فتح خون« سیدمرتضی آوینی، »سیب و خنجر« 
سیدضیاء شفیعی، »حسین احیاگر آدم« ابوالقاسم 
حســین جانی، »نوحه باران« ســیدمحمد سادات 
اخوی، »چهل روز عاشــقانه«، »ســیب و عطش«، 

»سوک سرخ« از نگارنده می توان نام برد.
در حوزه داستان آثاری چون »آفتاب در حجاب«، »از 
دیار حبیب« سید مهدی شجاعی، »یاران خورشید« 
ابوالفضل موسوی گرمارودی و آثار داستان نویسانی 
چون داوود غفارزادگان، ابراهیم حسن بیگی و حمید 

گروگان قابل اعتناست.
4   سوگنامه و مقتل نويسی: ادامه همان روش 
ـ عمدتاً به سبب استقبال عامه  سنتی در روزگار ماـ 
ـ باعث نگارش مقاتل فراوانی شده است. برخی  مردمـ 
از این مقتل ها، همان ضعف های مقاتل گذشته مانند 
فقدان اســتناد، غلو و مبالغه، تكیه بر بخش هایی از 
تاریخ عاشورا که سوک انگیز باشد و حذف بخش های 
دیگــر، فراموش کردن ابعــاد دیگر عاشــورا مانند 
حماسه، پیام رسانی و اخالق و عبرت آموزی را به طور 

بارز با خویش دارند.
کوشــش در نگارش مقتل مناســب ادامه دارد که 
امید اســت آثار پرباری را در آینده شاهد باشیم. نیاز 
به نگارش مقاتل نو، با زبانی چــاالک، زنده و مؤثر و 
هنرمندانه، نیاز امروز و همیشه ماست. سوز و سوک 
و مرثیه گونگی، روح مقتل است، اما نگارش مقاتلی 
که با حفظ همین خصوصیت به ابعاد دیگر واقعه کربال 
بپردازند الزم است. به نظر می رسد عناصر زیر حتماً 

باید در مقتل باشد: 
1   زبان هنرمندانه، زنده و چاالک

2   عنصر مرثیه و سوک و  برانگیختن عاطفه 
3   تكیه بر ارزش ها، فضیلت ها و آموزه های عظیم 

اخالقیـ  تربیتی عاشورا
4   تقویت حب اهل بیــت و معرفت آنان )محبت و 

معرفت افزایی(
5   حفظ و پاس حرمت و شــأن و اعتبار اهل بیت و 

شخصیت های عاشورا
6   وفــاداری به اســناد و منابع معتبــر و پرهیز از 

تحریفات و دروغ پردازی ها

   تأمالت و درنگ های الزم در مقاتل
1   قریب بــه اتفاق مقاتل به ســبب جهت گیری 
سوک و اشك انگیزی، به روایت همه اجزای تاریخی 
حادثه عاشورا وفادار نیستند، پس بخشی از رویدادها 

در این گونه کتب گم است. مقتل، عمدتاً برش هایی 
از رویدادهاســت. درنگ مقتل نویس بر صحنه های 
تأثربرانگیز، به حذف یا کم رنگ کردن دیگر حوادث 
منجــر می شــود، در نتیجه مقتل، کمتر مســتند 
تاریخی قرار می گیرد و تاریخ نگاران، مقاتل را منابع 

اول تحقیق و پژوهش قرار نمی دهند.
2   یكی از مشــكالت رایج در مقاتل، به ویژه مقاتل 
چند قرن اخیر، در هم ریختن مــرز زبان حال و قال 
اســت. این اقتباس و در هم آمیختگی تا آن جا پیش 
می رود که گاه زبان حال، زبان قال انگاشــته شــده 
و برخی سخنان، حاالت و ســروده ها به معصوم یا به 
شخصیت های کربال نســبت داده شده است. بخش 
قابل توجهی از تحریفات از همین جا آغاز می شــود. 
این ویژگی در مقاتلی که شكل مجلس دارند و نگارنده 
متن را با انگیزه مجلس گردانی تنظیم کرده اســت 
بیشتر به چشم می خورد. در بهره گیری از این کتب و 
مقاتل، حتماً باید با منابع اصیل و مستند تطبیق داده 
شــوند تا امكان تفكیك زبان حال و زبان قال فراهم 

شود.
ـ دخالت  ـــ به ویژه مقاتــل متأخرـ  3   در مقاتلـ 
ذوق و تخیل فراوان اســت. چاشــنی های شــعر یا 
تصویرســازی های شــاعرانه و عبارت پردازی ها و 
صحنه سازی های ذوقی، شائبه واقعی انگاری را در پی 
دارد. همین مسئله سبب شده است که گاه اهل منبر و 
مداحی، درون مایه شعر یا تصویرپردازی را به گونه ای 
بیان کرده اند که مخاطب آن ها را واقعی انگاشــته و 
نقل کرده اند و سپس همچون نقل تاریخی و بخشی 
از رویداد تلقی شده و حتی بعدها نگارندگان دیگری 

بدان استناد و آن ها را روایت کرده اند.
4   عمــده مقاتــل، فاقــد اســتناد و ارجاع اند و 
نویســندگان خود را موظف به ذکــر مأخذ و منبع 

ندانسته اند. 
ـ به خصوص مقتل نویســان  گاه نیــز مقتل نویسـ 
ـ مقتل را برای عامه مردم می نگاشتند و چون  متأخرـ 
مردم برای بهره گیری مجلسی نه تحقیقی و تحلیلی 
از آن استفاده می کردند، نیازی به ذکر منابع و مأخذ 

احساس نمی شد. 
5   عناصر اســطوره ای و تأثیر کتب قصه و روایت 
)ادبیات داستانی کالسیك( به ویژه در مقاتل فارسی 
دیده می شود که این مسائل از نگاه تیزبین پژوهشگر 
و محقق دور نمی ماند. اسرار الشهاده فاضل دربندی و 
برخی مطالب المنتخب طریحی و روضة الشهدای 
مالحســین واعظ کاشــفی را از آن جمله می توان 

شمرد.

جمع آوری شود از بسیاری کتب مشهور بعدی درباره 
کربال بیشتر و دقیق تر است. هر چند این مقتل کامل 

نبوده و به برخی رویدادها نپرداخته است.
برخی از حوزه های عاشورانگاری عبارتند از: 

1  فرهنگ عاشورايی: مانند فرهنگ عاشورا از 
جواد محدثی و فرهنگ جامع سخنان امام حسین)ع( 
)موسوعه کلمات االمام الحسین)ع( از گروه حدیث 

پژوهشكده باقرالعلوم)ع((.
2   پژوهش های عاشورايی: این حوزه بسیار 
گســترده اســت و شــامل پژوهش در باب یاران 
امام حســین )مانند انصار الحســین سیدمهدی 
شمس الدین(، ســیر و حرکت امام حسین )مانند 
الحسین فی طریقه الی الشهاده از علی بن الحسین 
الهاشمی(، تعزیه و نمایش عاشورایی )مانند تعزیه 
هنر بومی پیشرو ایران از پتر چلكووسكی(، تحقیق 
در باب اربعین )مانند تحقیقی درباره اولین اربعین 
حضرت سیدالشهدا از شــهید قاضی طباطبایی(، 
شناخت جغرافیای حرکت امام حسین )کوفه، شام، 
کربال، مكه و مدینه( مانند کتاب کربال و حرم های 
مطهر از سلمان هادی آل طعمه، ادبیات عاشورایی 
)مانند ادب الطف از جواد شــبر در 10 جلد در باب 
شعر عاشــورایی(، تحقیق درباره اشــك و گریه بر 
حســین مانند کتاب البكاء للحسین)ع( از حسن 
میرجهانی طباطبایی محمدآبادی( و موضوعات 
فراوان دیگری چــون زنان در کربــال، محل دفن 
سر مبارک اباعبداهلل الحســین، جریان های ملهم 
از عاشــورا، آداب ســوگواری، کتاب شناسی امام 
حسین)ع(، مباحث مداحی و ذاکری و صدها گونه 
کتاب پژوهشی در مســائل جزئی جریان عاشورا 
که برخی محصول ســال ها تأمل، مطالعه و مداقه 

هستند.
3   كتاب های ذوقی: در پنجاه سال اخیر، نگارش 
داستان های عاشورایی، مجموعه ها و منظومه های 
عاشورایی، نمایشنامه ها و فیلم نامه ها و قطعات ادبی 
بسیار فراوان شده است. پس از وقوع انقالب اسالمی 
مجموعه شعرهای اختصاصی برای امام حسین مانند 
»خط خون« از دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، 
»گنجشك و جبرئیل« دکتر سیدحسن حسینی، 
منظومه »ظهرروز دهم« )ویــژه نوجوانان( از دکتر 
قیصر امین پــور، منظومه »باران تشــنگی« جلیل 
واقع طلب، »مقتل گل سرخ« عبدالرضا رضایی نیا، 
»این حسین کیست« محمدجواد غفورزاده )شفق( 
و »دل سنگ آب شد« علی انســانی به چاپ رسیده 

است.

در پنجاه سال اخير 
رويکردهای تازه ای 

به تاريخ نگاری 
و نگارش آثار 

عاشورايی ديده 
می شود. پرداختن 

به ابعاد کمتر کاويده 
شده اين واقعه 

عظيم، کاوش در 
ابعاد سياسی، 

اجتماعی، فرهنگی، 
روان شناختی و 

جامعه شناختی 
و فلسفی عاشورا 
دست مايه آثاری 

ارزنده در اين 
حوزه شده است. 

تحوالت اجتماعی، 
سياسی و فرهنگی، 

نياز انسان امروز، 
حضور روشن تر 
عاشورا در متن 

زندگی و فضاهای 
فکری جامعه را از 
علل و عوامل اين 

رويکرد بايد دانست

گره خوردگی عنوان مقتل با رویداد عاشورا 
بيان قصه شــهيد و نحوه شــهادت، هماره با نوعی اندوه و دريغ همراه اســت . 
گره خوردگی عنوان مقتل با رويداد عاشــورا، اين تصور را در ذهن ها ايجاد کرده 

است که مقتل صرفاً نگارش تاريخ گونه سوگمندانه عاشوراست.
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مقاله

)ملهوف( از علی بن موســی بن جعفر مشهور به ابن 
طاووس )م.644( اســت که هنوز هــم در محافل 
مذهبی به عنوان متن مقتل از آن استفاده می شود. 
هر چه پیشتر می رویم صبغه سوگ در آثار پررنگ تر 
ـ نام آن گویای  می شــود. همین رویكرد در لهوفـ 
ـ کامالً محســوس است، به  همین ویژگی اســتـ 
گونه ای که گاه بخشی از تاریخ که چندان سوک انگیز 
نیســت یا حوادثی مهم که به ایــن رویكرد چندان 
کمكی نمی کنند نادیده گرفته شــده یا شتاب زده و 

کوتاه مطرح شده اند.
3   مقاتل و تواريخ پيــش از دوره معاصر: از 
حدود قرن دهم انبوه آثاری که با محور سوک و مرثیه 
و با انگیزه استفاده در مجالس و محافل روضه تألیف 

می  شوند، در دسترس مردم قرار می گیرد.
مشــهورترین این کتب روضة الشهدای مالحسین 
کاشفی اســت که در هرات و در آغار قرن دهم چاپ 
شد و به ســرعت محافل مذهبی را تحت تأثیر قرار 
داد تا آن جا که نام کتاب عنــوان محفل و مجلس و 
حتی محتوای مجلس قرار گرفــت و روضه خوانی، 
روضه خوان، کتاب روضــه و مجلس روضه از همین 
عنوان برگرفته و متداول شد. بافت ادبی، زیبا، روان 
و روایی این اثر، قلب ها و ذهن هــا را فتح می کرد. در 
نتیجه خیل مقلدین را برانگیخت و به زبان های اردو، 
ترکی، عربی و ... ترجمه شــد و شهرت فراوان یافت. 
بعدها این کتاب نقد و نظرهایی را برانگیخت که لؤلؤ 
و مرجان میرزاحســین نوری و در روزگار ما، شهید 
جاوید صالحی نجف آبادی و از همه مشهورتر حماسه 
حسینی شهید مطهری از ناقدان این کتاب محسوب 
می شوند. اغراق و غلو، خیال پردازی و فضاسازی برای 
اشك انگیزی و ســوکواری در برخی آثار این دوره، از 
اعتبار این آثــار می کاهد. فقدان اســتناد تاریخی 
و به تدریج تبدیل زبان حال بــه قال، نه تنها کتاب ها 
را مخدوش، که نوعی وهن و ناروا به ساحت معصوم 
را سبب می شود و همین خشــم و نقد بسیاری را بر 
می انگیزد که کبریت احمر آیت اهلل بیرجندی و لؤلؤ 
و مرجان و حماسه حسینی پاسخ و اعتراضی به همین 

دروغ ها و تحریفات به شمار می آیند.
یكی دیگر از آثار مشــهور این دوره، کتاب المنتخب 
فخرالدیــن طریحی )م.108۵( اســت کــه برای 
روضه خوانی تدوین شده است و شبیه روضة الشهدا 
اما به زبان عربی اســت. جالب آن است که نام عمده 
کتب این دوره به تناســب رویكرد ســوک، معموالً 
از واژه هایی انتخاب شــده اســت که حــزن و اندوه 
را القا می کند؛ ماننــد بحرالدموع، طوفــان البكاء، 

مهیج االحزان، مجمع المصائب فی نوائب االطائب، 
محرق القلوب، مجالس االحــزان، الكلیل المصائب 
فی مصائب االطایب، کنزالباکیــن. تولید این گونه 
آثار هرگز متوقف نشده است و مستمر و گسترده تا 

روزگار ما ادامه دارد.
4   مقاتل و تواريخ عاشــورايی معاصر: در 
حدود هفتادـ  هشتاد سال اخیر و به طور روشن، در 
پنجاه سال اخیر رویكردهای تازه ای به تاریخ نگاری 
و نگارش آثار عاشــورایی دیده می شود. پرداختن به 
ابعاد کمتر کاویده شــده این واقعه عظیم، کاوش در 
ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی و 
جامعه شناختی و فلسفی عاشــورا دست مایه آثاری 
ارزنده در این حوزه شــده است. تحوالت اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی، نیاز انســان امــروز، حضور 
روشن تر عاشــورا در متن زندگی و فضاهای فكری 
جامعه را از علل و عوامل این رویكرد باید دانســت. از 
آثار مهم و مؤثر معاصر در ایــران کتاب لؤلؤ و مرجان 
محدث نوری، شــهید جاوید نعمــت اهلل صالحی 
نجف آبادی، شهادت و حســین وارث آدم دکتر علی 
شریعتی، حماسه حسینی شهید مرتضی مطهری، 
پس از پنجاه سال دکتر یا سید جعفر شهیدی و امام 
حسین)ع(، شهید فرهنگ پیشرو انسانیت از عالمه 

محمدتقی جعفری را می توان نام برد.
این کتاب ها با نگاهی نقادانه، به مسائل و منابع عاشورا 
نگریسته اند و خود بارها در معرض نقد قرار گرفته اند 
که در این میان هیچ کتابی به اندازه شــهید جاوید، 
نقدها و نظرهای گوناگون را در پی نداشته است. در 
کشــورهای دیگر نیز کتاب هایــی در همین زمینه 
نگاشته شده اســت که برترین هدف در برترین نهاد 
نوشته شیخ عبداهلل عالیلی)در چند جلد(، مع الكرب 
الحسینی من المدینة الی المدینة)در شش جلد( با 
چندین مؤلف، عاشورا فی االسالم عبدالرزاق مقرم، 
ابوشــهدا عباس محمود عقاد و امام حسین و ایران 
کورت فریشــلر آلمانی از آن جمله است که اثر اخیر 
فاقد اعتبار و استناد است. یكی از کارهای عظیم در 
این زمینه، دائرة المعارف الحســینیه اســت که در 
المرکز الحسینی للدراسات در لندن در حال تألیف 
است که از ســال 1414 قمری تألیف آن آغاز شده 
است و قرار اســت به 332 جلد و احتماالً ۵00 جلد 
برسد. مشابه این کار در ایران، تاریخ امام حسین است 
که تاکنون هشت جلد آن در انتشارات مدرسه به چاپ 
رسیده است. شــعاع و دامنه کتب عاشورایی بسیار 
وسیع و گسترده اســت، بجز صدها منظومه شعری 

به زبان های فارسی، عربی، ترکی، اردو و گجراتی. 

6   بســیاري از مقاتل از ابعاد ارزشــمند عاشورا به 
ویژه پیام ها و درس ها، عبرت هــا، لطایف و ظرایف و 
آموزه های این فرهنگ زنده و سازنده غافل مانده اند. 
مقتل در پی آن نیســت که از کربال مدرسه زندگی و 
سازندگی بســازد، به همین ســبب مقتل از عنصر 
موعظه و تذکر و تنبه کمتر بهره می گیرد. البته برخی 
مقاتل که به شــیوه مجلس تدوین شده  یا بازنویسی 
سخنرانی ای هستند، حاوی نكات اخالقی و آموزشی 
هســتند. برای نمونــه فوائدالمشــاهد و خصائص 
الحسینیه عالمه شیخ جعفر شوشتری از این ویژگی 
برخوردارند. کربال و عاشورا، عبرتگاه تاریخ، آینه همه 
زیبایی ها و عظمت ها و چراغ و سنگ نشان راه، برای 
رسیدن به حیات طیبه اند. بازخوانی عاشورا و کربال، 
معرفی زیباترین، کامل ترین و مناسب ترین الگوی 
زندگی به انسانی است که در گذر از بحران ها و عقبه ها 
و رســیدن به ارزش ها و فضیلت ها و بایســتگی ها، 

نیازمند چراغ و راهبر و راهنماست.

   مقاتل از منظر تاريخ
ـــ صرف نظر از  مجموعه کتبی که درباره عاشــوراـ 
ـ  رویكرد، میزان صحت و شــخصیت نویســندهـ 
نگاشته شده، از نظرگاه ادوار تاریخی به چهار دسته 

قابل تقسیم هستند:
1   كتب مقاتل و تاريخــی متقدم: این کتب 
برخی موجود و برخــی مفقود و یا بخشــی از آن ها 
مندرج در کتب دیگر اســت. چند اثــر از این آثار که 
تكیه گاه تاریخ نگاران و پژوهشگران قرار مي گیرند، 
به قرون دوم تا پنجم تعلــق دارند. مقتل ابومخنف، 
طبقات الكبری )جزء نخســت از تحقیق محمد بن 
صامل الســلمی )طائف، مكتبه الصدیق، 1414ق.( 
در شــرح حال حسنین، انساب االشــراف احمد بن 
یحیی بالذری، اخبار الطوال ابوحنیفه احمد بن داوود 
دینوری، تاریخ طبری و الفتوح ابن اعثم کوفی از آن 
جمله اند. آثار طبرانی، یعقوبــی و چند تن دیگر را با 

احتیاط بر این آثار باید افزود.
2   مقاتل و تواريخ متأخر: این منابع از قرن ششم 
و هفتم تا حدود قرن هشــتم و نهم را در بر می گیرد. 
این کتب عمدتاً با تكیه بر کتب پیشین به نقل حوادث 
پرداخته اند، حتی برخی کتب پیشین مانند الفتوح 
نیز با تكیه بر کتاب های پیشــین نگاشته شده اند. از 
شاخص ترین این آثار، از مقتل الحسین)ع( ابوالمؤید 
موفق بن احمد مكی خوارزمی مشهور به خوارزمی 
)م.۵68( می توان نام برد. یكی از آشــناترین منابع 
این دوره درباره عاشــورا، اللهوف علی قتلی الطفوف 

ـ به  در مقاتلـ 
ويژه مقاتل متأخر 
ــ دخالت ذوق 
و تخيل فراوان 
است. چاشنی های 
شعر يا 
تصويرسازی های 
شاعرانه و 
عبارت پردازی ها و 
صحنه سازی های 
ذوقی، شائبه 
واقعی انگاری را 
در پی دارد. همين 
مسئله سبب شده 
است که گاه اهل 
منبر و مداحی، 
درون مايه شعر يا 
تصويرپردازی 
را به گونه ای بيان 
کرده اند که مخاطب 
آن ها را واقعی 
انگاشته و نقل 
کرده اند و سپس 
همچون نقل 
تاريخی و بخشی 
از رويداد تلقی شده 
است

کتاب های ذوقی
 در پنجاه سال اخير، نگارش داستان ها، مجموعه ها و منظومه ها، نمايشنامه ها 
و فيلم نامه های عاشورايی فراوان شده؛ مانند »خط خون« موسوی گرمارودی، 

»گنجشک و جبرئيل« سيدحسن حسينی، »ظهرروز دهم« قيصر امين پور و ...
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روایت فاجعه

همراه با فاجعه منا، از عيد قربان 
تا خاک سپاری  جان باختگان 

در گلزار شهدا

 حجی که 
ناتمام ماند...

یادداشت

يادداشتی از حجت االسالم 
والمسلمين عبدالحسين 

خسروپناه

اداره حج  با مشارکت 
کشور های اسالمی

اقتصاد عربستان

 تحليلی بر اقتصاد
 عربستان سعودی

میزان درآمد 
سعودي ها  از حج 

حادثه تلخ منا لزوم نظارت جهان 
اسالم بر مناسک حج ابراهيمی را 

يادآور شد

سنگ    بر شیطان

پرونده                         ویژه
قـربانیان منا
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روایت فاجعه

        روز واقعه
خبرهای اولیه از اتفاقی در منا خبر می داد که روز عید 
قربان در حین انجام اعمال حج منجر به کشته شدن 
تعدادی از زائران خانه خدا شده بود. کمی بعد از حادثه 
رئیس ســازمان حج و زیارت درباره حادثه منا اعالم 
کرد: در مسیر رمی جمرات در دو نقطه ازدحام شدید 
ایجاد شــد و در این موج جمعیت زائران کشورهای 
مختلف زیر دست و پا افتادند و تعداد باالیی از زائران 
کشته و مجروح شدند. در اطالعات اولیه، اوحدی از 
نبود آمار قطعی از تعداد کشته شدگان و هویت آن ها 
مبنی بر این که آیا زائران ایرانی هم هستند یا نه خبر 

داد.

       اقدام اول
مهم ترین اقدام در این حادثه رسیدگی به مجروحان 
و وضعیت کشته شده ها بود که به منظور رسیدگی 

فوری به زائران و حجاج ایرانی، با پیگیری های مكرر 
سازمان حج و زیارت، جمعیت هالل احمر، بعثه مقام 
معظم رهبری و وزارت بهداشــت برای امدادرسانی 
هرچه ســریع تر به زائــران مصدوم و شناســایی 

حادثه دیدگان این نهادها بسیج شدند.

       اخبار تكميلی
چند ساعتی بعد از حادثه به مرور اخبار کامل تر شد. 
آمار اولیه خبر از 43 کشته و تعدادی مجروح از ایران 
می داد. اما هنوز آمار دقیقی نه از علــت واقعه و نه از 
تعداد دقیق آسیب دیدگان در دســت نبود. فقط با 
گذشــت زمان بر تعداد کشته شــده ها و مجروحان 

اضافه و  اعالم می شد تعدادی هم  مفقوداند.

       آمادگی كامل هالل احمر 
دکتر امیرمحسن ضیایی، رئیس جمعیت هالل احمر 

بالفاصله پــس از وقوع حادثه در تشــریح جزئیات 
درمان حجــاج زخمی  اعالم کرد کــه کادر درمانی 
بیمارســتان هالل احمر ایران در مكه به طور کامل 
آماده باش است و امدادگران و پزشكان ایرانی نیز در 
بیمارستان به درمان سرپایی مجروحان می پردازند و 
حتی تعدادی از آن ها نیز در بیمارستان های سعودی 
حضور یافتند تا به مجروحان کشورمان و همچنین 
زخمی های حجاج دیگر کشــورها نیز کمك رسانی 

کنند.

       خدمت رسانی در ۷ گروه درمانی
رئیس مرکز پزشكی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
که از حاضران در مكه مكرمه بــود، درباره جزئیات 
خدمت رســانی هالل احمر به زائران آســیب دیده 
در منا، از کادر درمانی هالل احمر ایــران در 7 گروه 
۵ و 6 نفره شــامل پزشك، پرســتار، امدادگر و... که 
بالفاصله به محل حادثه اعزام شــده و در حال ارایه 
خدمات درمانی الزم به زائران هستند خبر داد. دکتر 
مرعشــی درباره خدمات ارائه شده  گفت؛ هم اکنون 
14 آمبوالنس مرکز پزشــكی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر در خدمــت همه زائران اعــم از ایرانی و 
غیرایرانی بوده و مجروحان را به مراکز درمانی منتقل 
می کنند و در این زمینه زائرانی که شــرایط جسمی 
آن ها برای ادامه اعمال مناسب باشد از بیمارستان ها 
به صحرای عرفات منتقل می کنند و با اشاره به این که 
هم اکنون بیمارستان جمعیت هالل احمر ایران در 
منا و مكه در آماده باش کامل اســت از مستقر شدن 
پزشكان مســلط به زبان عربی در بیمارستان های 
ســعودی خبر داد که آمار ورود و خروج مجروحان و 

حجی که ناتمام ماند...
زهرا فرآورده

شصت و چهار هزار زائر ايرانی امسال به حج اعزام شدند؛ مراسم امســال چند اتفاق تلخ داشت كه منجر به 
كشته و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از زائران خانه خدا شد. دردناک ترين آن ها ازدحام جمعيت در  مسير 
رمی جمرات بود كه باعث كشته شــدن  بيش از پنج هزار تن  از زائران در  منا شد.  روزهای پس از حادثه، ابعاد 

گسترده تری از وقايع تلخ و حوادث ناگوار اين روز آشكار گشت.

 برخوردی سخت و خشن
سخنرانی مقام معظم رهبری بازتاب گسترده ای داشت و بعد از سخنان ايشان 
به تأييد مسئولين حاضر در عربستان همکاری و پيگيری های دولت سعودی 

به شکل قابل توجهی تغيير جهت داد و سرعت گرفت.

همراه با فاجعه منا، از عيد قربان تا خاک سپاری  جان باختگان در گلزار شهدا
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اقدام فوری
مهم ترين اقدام  اول رســيدگی فوری به زائران و حجاج ايرانی بود. سازمان حج و 
زيارت، جمعيت هالل احمر، بعثه مقــام معظم رهبری و وزارت بهداشــت برای 

امدادرسانی به زائران مصدوم و شناسايی حادثه ديدگان  بسيج شدند.

بر اضافه شــدن تعداد کشته شده ها، تعداد مفقودان 
هم اضافه شد. با توجه به این که خانواده های زیادی 
از زائران شــان بی خبر بودند، سازمان حج لیستی از 
شماره تلفن همراه مدیران و معاونان کاروان های حج 

را منتشر کرد تا امكان خبرگیری فراهم شود.

       ضرورت حضور تيم های هالل احمر
در ادامــه کمك رســانی های هالل احمر، مهندس 
علی اصغر احمدی، دبیرکل جمعیت هالل احمر در 
رابطه با اقدامــات کادر درمانی هالل احمر در حادثه 
منا عنوان کرد: »بالفاصله پــس از اطالع از وقوع این 
حادثه، با دســتور رئیس جمعیــت هالل احمر در 
ارتباط مســتمر با رئیس مرکز پزشكی هالل احمر 
در عربســتان در جریان گــزارش عملكرد خدمات 
تیم های درمانــی هالل احمر قــرار گرفتیم، تمام 
امكانات الزم برای جراحی، درمان و معالجه در سطح 
عالی در اختیار تیم های حاضر وجود دارد، اما انتقال 
مجروحان در اختیار کشــور عربستان است که باید 

امكانات الزم را فراهم کند.« 

پيگيری های دولت برای رســيدگی به 
آسيب ديدگان

رئیس جمهور که در مجمع عمومی ســازمان ملل 
به ســر می برد، در گفت و گوهای تلفنی از جزئیات 
اقداماتی کــه برای انتقال ســریع پیكر پاک حجاج 
کشــورمان و نیز مجروحان حادثه و ســپس مداوا و 
رســیدگی های پزشــكی به مصدومان انجام شده، 
مطلع می شد.همچنین دکتر روحانی در نیویورک 
در دیــدار با دبیر کل ســازمان ملل، ضمــن انتقاد 

شــدید از عملكرد دولت عربســتان در قبال حادثه 
منا، اظهار داشت: متأســفانه ریاض همكاری الزم را 
برای رســیدگی به وضع مفقودین، انتقال اجساد و 
مجروحان انجام نمی دهد و ضروری است که سازمان 
ملل وظایف قانونی و انســانی دولت ریاض را در این 

زمینه متذکر شود.

       دفن جان باختگان در گلزارهای شهدا
با گذشت سه روز از فاجعه منا و باال رفتن تعداد کشته 
شده ها، حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی 
شــهیدی محالتی، نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران در نامه ای بــه رهبر معظم 
انقالب اسالمی با اشــاره به درخواست های نماینده 
ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و همچنین رئیس 
سازمان حج و زیارت در خصوص دفن جان باختگان 
فاجعه منا در گلزارهای شــهدا جهت تسكین آالم 
خانواده های داغدار آنان، آمادگی بنیاد شــهید را در 
این خصوص اعالم و از رهبر معظم انقالب کســب 
تكلیف کرد و رهبر انقالب در ذیــل این نامه مرقوم 
کردند: »دفن پیكر این عزیزان در گلزارهای شهدا کار 

شایسته ای است.« 

       تشكيل هشت كميته پيگيری حادثه
با باال رفتن تعداد کشته شده ها و همكاری نامناسب 
دولت ســعودی، در نشست شــورای برنامه ریزی و 
هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و 
زیارت که با حضور حجت االسالم والمسلمین قاضی 
عسكر، سرپرست حجاج ایرانی در مكه مكرمه برگزار 
شد، هشت کمیته برای پیگیری حادثه دلخراش منا و 

احیاناً فوتی های ایرانی را ثبت می کردند.

       مسئولين تسليت گفتند
با ارســال اخبار تكمیلی و روشــن تر شــدن ابعاد 
حادثه مسئوالن و شــخصیت ها ضمن همدردی 
با آســیب دیدگان، این فاجعه را تســلیت گفتند.

حضرت آیت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اسالمي در 
پي فاجعه مصیبت بــار در منا با صدور پیامي ضمن 
ابراز همدردي با مصیبت دیدگان این حادثه اندوهبار 
و تسلیت به بازماندگان آنان تأکید کردند: »دولت 
سعودي موظف است مسئولیت ســنگین خود را 
در این حادثه تلخ پذیرفته و به لــوازم و قاعده حق و 
انصاف عمل کند.« دکتر حسن روحانی هم که برای 
حضور در مجمع عمومی ملل متحد عازم نیویورک 
شده بود در پیامی ضمن تسلیت اعالم کرد قلبم با 
خانواده ها و قربانیان حادثه منا اســت. دولت آماده 
کمك است. در پیام حجت االسالم معزی، نماینده 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، ضمن تسلیت این 
فاجعه  آمده بود: »دولت عربستان ســعودی باید در 
برابر اتفاقات هولناک مراسم حج همچون فاجعه منا، 
پاسخگو باشــد و مطالبه جهان اسالم برای تشكیل 
کمیته حقیقت یاب جهت بررســی عوامل، ابعاد و 
پیامدهای این فجایــع را بپذیرد.«رئیس مجلس، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولین 
نهادها و ســازمان ها و ... در پیام هایــی جداگانه این 

حادثه را تسلیت گفتند.

       باال رفتن تعداد كشته شده ها
به مرور هر چه جلوتر آمدیم آمارها تغییر کرد و عالوه 
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روایت واقعه

بررسی شــده و تقریباً این اطمینان حاصل شده 
که مجروحی باقی نمانده اســت. مرعشی، رئیس 
مرکز پزشــكی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
در خصوص حال مجروحان گفت: در کل 30 نفر 
از مجروحان ایرانی حادثه منا در بیمارستان های 
جمعیت هالل احمر و بیمارســتان های سعودی 
در مكه، جده و طائف بســتری هستند که 12 نفر 
از آن ها با کمك دســتگاه تنفس مصنوعی قادر 
به نفس کشــیدن، هســتند و بقیــه مجروحان 
در وضعیــت خوبی قرار دارند.و درباره جســتجو 
برای یافتن مفقودیــن این حادثه عنــوان کرد: 
تمام بیمارســتان های طائف، جده، عرفات و منا 
را بارها جســتجو کرده ایم و حتی از کســانی که 
مجهول الهویــه بودند، عكس تهیــه کردیم و در 
اختیار مدیران کاروان ها و هم کاروانی ها قرار دادیم 
تا شناسایی شــوند. مجروحان مجهول الهویه ما 
شناسایی شده اند و تقریباً مطمئن هستیم که زائر 
ایرانی در بیمارستان های سعودی نیست که مورد 

شناسایی قرار نگرفته باشد.

       استقبال رسمی از جان باختگان منا
بــا تكمیــل شــدن اخبــار در مــورد وضعیت 
کشته شده ها و مجروحین، ســیدعلی هاشمی، 
اســتاندار تهران از برنامه ریزی هــای الزم برای 
برگزاری مراسمی ویژه، برای تشییع پیكر زائران 
جان باخته گفت و این که به محض مشخص شدن 
تعداد و زمان انتقال این افراد به صورت رســمی از 
آن ها استقبال خواهیم کرد. همچنین هاشمی از 
حضور رئیس جمهور، شــخصیت های کشوری و 

لشگری و ... در این مراسم خبر داد. استاندار تهران 
تأکید کرد؛ ابتدا تمامی زائران فوت شده به فرودگاه 
منتقل می شوند و سپس از همان جا، به استان های 
خودشــان منتقل و مراسم تشــییع نیز در آن جا 

برگزار خواهد شد.

       حضور وزير بهداشت و رئيس جمعيت 
هالل احمر در مكه 

بعــد از پیگیری های مكرر، باالخره سیدحســن 
هاشمي وزیر بهداشت، دکتر امیرمحسن ضیایي، 
رئیس جمعیت هالل احمر، اسدي الري، مدیرکل 
امور بین الملل وزارت بهداشت و حسن قشقاوي 
معاون کنســولي وزارت خارجه درمان و آموزش 
پزشكي براي بررسي وضعیت حجاج جان باخته، 
مفقود و مجروح ایراني در حادثه منا بالفاصله پس 

از ورود به فرودگاه جده عازم مكه مكرمه شدند. 

   مانع تراشی  عربســتان  در راه  انتقال 
كشته شدگان

با وجــود این که قــرار بــود اولین انتقــال پیكر 
کشته شــده ها، 7 مهر یعنی پنج روز بعد از حادثه 
اتفاق بیفتد و مراسم تشــییع روز بعد برگزار شود 
اما متأســفانه به دلیل همكاری نكــردن دولت 
ســعودی این اتفاق نیفتاد. با توجه به این موضوع 
سیدعلی هاشمی اعالم کرد مراسم ختم و تشییع 
جانباختگان فاجعه منا هنوز قطعی نشده، اما 12 
ساعت قبل از پرواز توسط وزارت امور خارجه ورود 
اجساد جانباختگان به ما اعالم می شود و ستاد ویژه 
تشــییع پیكر این عزیزان که کارش را آغاز کرده 

تعداد جان باختگان، مفقودان و مجروحان این حادثه 
تشكیل شد.

       بازگشت اولين گروه از حجاج
اولین گروه از حجاج ایرانی صبح دوشــنبه 6 مهر 
راهی میهن اســالمی شــدند. زائران ایرانی حج 
امســال با قلب های آکنده از اندوهِ فاجعه منا که  
در آن بســیاری از زائران کشــورهای اسالمی و 

هموطنانمان جان باخته بودند، به کشور آمدند.

       انتقال جان باختگان از ۷ مهر
بعد از گذشــت پنج روز از حادثه معاون سازمان 
حج و زیارت از انتقال پیكر جان باختگان حادثه 
منا از 7 مهر به کشــور و این که تالش تیم های 
جســت وجو همچنان برای شناسایی زائران در 
حال انجام اســت خبر داد.این در حالی بود که 
طبق اخبار هنــوز تعداد زیــادی کانتینرهای 
اجساد قربانیان منا، برای شناسایی، بازگشایی 

نشده بودند.

       افزايش تعداد قربانيان
ســعید اوحدی، رئیس ســازمان حج و زیارت از 
احتمال افزایش محســوس شمار قربانیان ایرانی 
فاجعه منا خبــر داد و اعالم کرد احتمــاالً تعداد 

قربانیان فاجعه منا مجموعاً به 4700 نفر می رسد.

       پايان شناسايی مجروحين 
رئیس مرکز پزشــكی حــج و زیــارت جمعیت 
هالل احمر اعــالم  کــرد، تمام بیمارســتان ها 

عزای عمومی
با مشخص شدن ابعاد فاجعه، فضای  عمومی و رسانه ای متأثر از اين  حادثه 
حال و هوای ديگری پيدا کرد. از تغيير در پخش برنامه هاي تلويزيون گرفته تا  

ابزار همدردی  کاربران شبکه های اجتماعی. 
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خبر تلقــی می کردند، با پایان یافتن شناســایی 
مجروحین این تعداد به 464 نفر رســید و به این 
ترتیب قربانیان ایرانی این فاجعه حدود ده درصد 

از کشته شده ها را شامل شدند.

       ادای احترام مسئولين در مراسم ورود 
جان باختگان 

مراسم استقبال رسمی از پیكر 104 نفر از حجاج 
جان باخته در فاجعه منا با حضور حجت االسالم 
حســن روحانی رئیس جمهور، علــی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اســالمی، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه، حجت االسالم 
محمدی گلپایگانــی رئیس دفتــر مقام معظم 
رهبری و دیگر مقامات کشوری و لشكری، صبح 
روز شــنبه 11 مهر در فرودگاه مهرآباد انجام شد. 
رئیس جمهور در این مراســم ضمن قدردانی از 
تالش های وزیر بهداشت، سازمان حج و زیارت و 
بعثه مقام معظم رهبری در این حادثه از وزیر امور 
خارجه به خاطر تالش های پیگیری در ســازمان 
ملل، تالش های وزیر کشــور و همچنین رؤسای 

سه قوه تشكر کرد. 

       حادثه ای دردناک كه همه را متأثر كرد
با  رســیدن خبر فاجعه منا، نگرانی و بی خبری 
از اتفاقی کــه هنوز جزئیــات زیــادی از آن در 
دســت نبود،  جامعه را فرا گرفــت. به خصوص 
خانواده هایــی که عزیــزی را در بیــن زائرین 
داشتند. با مشخص شــدن ابعاد فاجعه، هرکس 
به نوعی با این اتفاق همراهی کرد؛ به ویژه بعد از 
اعالم ســه روز عزای عمومی از طرف مقام معظم 
رهبری، فضای رســانه ای متأثــر از این فاجعه 
حال و هوای دیگری پیدا کرد. از تغییر در پخش 
برنامه هاي تلویزیون گرفته تا همراهی کاربران 
شبكه های اجتماعی؛ برنامه هایی مانند خندوانه 
پخش نشد و کاربران در شبكه های اجتماعی با 
راه اندازی کمپین، تغییر عكــس پروفایل خود 
و پیام های بســیاری از تســلیت و همدردی با 
حادثه دیدگان این اتفاق همراه شدند.همچنین 
به منظــور اداي احترام و گرامیداشــت تمامي 
حجاج ایراني که در حادثــه روز عید قربان در منا 
کشته شــده بودند، از سوي کلیه نمایندگي هاي 
جمهوري اســالمي ایــران در خارج از کشــور، 
دفتر یادبودی براي ایــن جان باختگان در محل 

نمایندگي هاي کشورمان گشوده شد. 

زمان و مكان تشییع را رسماً اعالم خواهد کرد.

       برخــوردی ســخت و خشــن كه 
سعودی ها را نگران كرد

ســخنرانی مقــام معظــم رهبری در مراســم 
دانش آموختگی دانشــگاه های افســری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، در دانشگاه علوم دریایی 
امام خمینی)ره( نوشــهر، بازتاب گســترده ای 
داشت و بعد از ســخنان ایشان به تأیید مسئولین 
حاضر در عربستان همكاری و پیگیری های دولت 
سعودی به شــكل قابل توجهی تغییر جهت داد و 

سرعت گرفت.
ایشان در این سخنان با اشاره به حادثه تأسف بار 
و خونین منا، آن را به دلیل جــان باختن هزاران 
نفر از حجاج به ویژه صدها نفــر از حجاج ایرانی، 
عزا و مصیبتی واقعی برای ملــت ایران خواندند 
و با اشــاره به لزوم تشــكیل کمیته حقیقت یاب 
با حضور کشــورهای اســالمی و از جمله ایران، 
گفتند: »دولت عربســتان در انتقال ابدان مطهر 
جان باختگان بــه وظایف خــود عمل نمی کند 
و جمهــوری اســالمی ایــران نیز تاکنــون با 
خویشتنداری و ادب اسالمی، حرمت برادری را 
در دنیای اسالم نگه داشته است، اما این را بدانند 
که اندک بی احترامی به ده هــا هزار نفر از حجاج 
ایرانی در مكه و مدینــه و عمل نكردن به وظایف 
برای انتقال ابدان مطهر، عكس العمل ســخت 
و خشــن ایران را در پی خواهد داشت.ایشان به 
مشكالت به وجود آمده در انتقال بدن های مطهر 
جان باختــگان حادثه منا و پیگیری مســئوالن 
کشــور اشــاره کردند و با تأکید بر لــزوم ادامه 
پیگیری های مسئوالن، افزودند: در این موضوع، 
دولت عربستان به وظایف خود عمل نمی کند و 

در برخی موارد نیز موذی گری انجام می دهد.

       فاجعه ای با 464 قربانی از ايران
یك هفته بعــد از فاجعه، صبح روز پنجشــنبه 9 
مهر، آخرین خبرها از تعداد کشته شده ها منتشر 
شدکه متأسفانه تعداد قربانیان این فاجعه را 464 
زائر ایرانی عنوان کرد. از ابتــدای حادثه به دلیل 
ابعاد وسیع این اتفاق، آمارها از تعداد مجروحین 
و کشته شده ها بارها تغییر کرد. با وجود این که در 
ابتدا خبرها حاکی از 43 کشته در این فاجعه بود، 
اما به مرور به تعدادشــان اضافه شد و درحالی که 
خیلی ها خبر حضور 228 کشته  ایرانی را آخرین 

 ادای احترام مسئولین 
 مراسم اســتقبال رســمی از پيکر 1۰4 نفر از حجاج جان باخته در فاجعه منا با 
حضور  رئيس جمهور و ديگر مقامات کشوری و لشکری، صبح روز شنبه 11 مهر 

در فرودگاه مهرآباد انجام شد.  

      كشتار حجاج ايرانی در سال 1366
در روز جمعه، 6 ذی الحجه ســال 1407 قمری )9 مرداد 1366(  پس 
از آن که حجاج ایرانی در تظاهرات برائت از مشــرکین، شعار مرگ بر 
آمریكا و مرگ بر اسرائیل سر می دادند، نیروهای امنیتی عربستان بر 

آنان آتش گشودند که 402 نفر کشته و 649 نفر زخمی  شدند.
      1426 كشته در سال 1990 ميالدی

در سال 1990 بر اثر ازدحام جمعیت در تونل منتهی به مسجدالحرام و 
افتادن حجاج زیر دست و پای دیگران 1426 نفر کشته شدند.

      بيشترين حوادث ناگوار در رمی جمرات
رمی جمرات شــاهد بیشــترین حوادث ناگوار برای زائران بوده و عمق 
ناتوانی آل ســعود در اداره این مراسم مذهبی را نشــان داده است. در 
مراسم رمی جمرات ســال 1994 )1414 قمری( به علت ازدحامی که 
به هنگام خروِج حّجاج از منا بر روی پل جمرات روی داد، 270 زائر جان 
خود را از دست دادند. چهار ســال بعد در سال 1998 بار دیگر حادثه ای 
مشابه تكرار شد که 118 تن از حجاج بیت اهلل الحرام جان باختند. در روز 
عید قربان ســال 1424 ق. )فوریه 2004( حادثه ای مشابه در منطقه 
رمی جمرات افتاد که به  کشته شدن 244 حاجی و مجروح شدن ده ها 
نفر دیگر انجامید.در ســال 2006 میالدی بر اثــر ازدحام جمعیت در 
ورودی شرقی پل رمی جمرات 34۵ نفر کشته و 289 نفر زخمی شدند. 

      آتش سوزی گسترده در ِمنا
در سال 1997 در آتش سوزی گسترده ای که در منا به وقوع پیوست، 

340 حاجی کشته و 1۵00 نفر دیگر نیز زخمی شدند.
      فرو ريختن ساختمان يک هتل 8 طبقه 

در ســال 2006 در اثر فرو ریختن ساختمان یك هتل 8 طبقه در مكه 
مكرمه، 76 نفر از زائران که همگی از حجاج آسیایی بودند، جان خود 

را از دست دادند. 
      سقوط جرثقيل

در روز جمعه 20 شهریور ماه 1394 )11 ســپتامبر 201۵(، سقوط 
یك دستگاه جرثقیل در محوطه مسجدالحرام، باعث کشته شدن 107 

نفر و مجروح شدن 238 نفر شد. 
      آتش سوزی در هتل حجاج در مكه

هتل حجاج یكی از کشــورهای آســیایی در منطقه »باب العزیزیه« 
مكه، 26 شهریورماه، دچار آتش  سوزی شــد. این آتش سوزی از یكی 
از اتاق های این هتل 11 طبقه آغاز شد و چند حاجی نیز در جریان این 

حادثه دچار جراحت شدند.
     حادثه منا 94

در جریان برگزاری مراسم حج در سرزمین منا حضور گسترده حجاج 
در این منطقه حادثه آفرین شد و هزاران نفر کشته و زخمی شدند.

اتفاقات ناگوار حج 
مهم ترین  حوادث  تلخ حج  در چند  دهه اخیر

آمار
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گزارش

   نمايشی عظيم از آدم تا خاتم
به لحاظ انسان شــناختی، حج اولین و آخرین 
صحنه نمایــش حقیقــی  بندگــی خداوند 
باری تعالی است که توسط بشر روی پرده بُرده 
می شود. ریشه قدمت مناسك حج به پیدایش 
بشــر و خلقت حضرت آدم)ع( بازمی گردد. بر 
طبق احادیث و روایات اســالمی، اولین کسی 
که خانه کعبه را بنا نهــاد و در آن نماز گزارد و 
طواف کرد، حضرت آدم)ع( بــود. بعد از او نیز 
به روایتی 7۵ و به روایتــی دیگر 700 پیامبر 
مراســم حج به جای آوردند؛ از جمله حضرت 
موســی)ع( پیامبر بزرگ کلیمیان )یهودیان 
اصیل(، با آن که که محــل زندگی آن حضرت 
)شمال مصر تا فلسطین امروزی( با محل خانه 
کعبه در حجاز فاصله ای بعید داشت. به روایت 
شیخ کلینی امام صادق)ع( می فرماید: »چون 
آدم در انجام حج خود به منا رسید، فرشتگان 
به دیدار او آمدند گفتند: ای آدم! حّجت قبول، 
بدان کــه دو هزار ســال قبل از تــو این خانه 
طواف شــده و بر آن حج گزارده شده است.« 
از مجموعــه احادیــث و روایات منتســب به 
معصومین)ع( چنین بر می آید که پس از آدم، 
نوح و ســلیمان همراه با جن و انس و پرندگان 
حج خانه خدا انجام دادند، موسی)ع( سوار بر 
شتری ســرخ حج گزارد، در حالی که »لّبیك 
لّبیك« می گفت و هــود و صالح نیز همچنین، 
در حالــی که خضر کــه آب حیات نوشــیده 
و هنوز زنده اســت، در دوران پس از حضرت 
خاتم محمــد)ص(، هر ســال در حج حضور 
می یابــد و در عرفات به دعــای مؤمنان آمین 
می گوید. حتی طبق برخی روایات، بســیاری 
از پیامبران کهــن در جوار خانــه کعبه دفن 
شــده اند.امام خمینی)ره( دربــاره تاریخ حج 
می گوید: »و از نكاتی که حجاج محترم باید به 
آن توجه کنند این که، مّكه معظمه و مشــاهد 
مشــرفه آینه حوادث بزرگ انبیاء و اســالم و 
رسالت پیامبر اکرم)ص( است، جای جای این 
ســرزمین محل نزول و اجــالل انبیاء بزرگ و 
جبرئیل و یادآور رنج ها و مصیبت های چندین 

ساله است...«

 حج ابراهيمی
اما پس از بنیــان خانه کعبه و مناســك حج 
توســط آدم)ع(، به تدریــج این مراســم به 

چنبره بی تدبیری بر
 بزرگ ترین میراث بشر

حميد طاهري

ماهی كه گذشت موســم َحّج بود، هرچند يكی از پرمصيبت ترين مناســک حج در تاريخ معاصر. در دهه اول ماه 
ذی الحجه زائران حرم الهی، رهسپار سفری می شوند كه سال ها، ثانيه ثانيه عمرشان را در آرزوی رسيدن زمان اين 
سفر ســپری كرده اند.حج در لغت عرب به معنی قصد و هدف قرار دادن كاری معين است و در اصطالح فقه اسالمی 
به قصد و رفتن به سوی مكه و خانه خدا در روزهای معينی از سال )ماه ذی الحجه( به هدف انجام تكاليف دينی گفته 
می شود. اين آئين زيارتیـ  عبادتی يكی از مهم ترين فروع دين اسالم است. حج بر سه نوع تمتع، قران و افراد است، 
كه حج قران و افراد وظيفه ساكنان مكه است. مسلمانان با داشتن شــرايطی مكلف اند در دهه اول ماه ذی الحجه به 

مسجدالحرام در شهر مكه در عربستان سعودی رفته و مجموعه ای از اعمال را به جا آورند.

در حصار آسمان خراش ها!
مکه مکرمه جايی اســت که در طول بيش از يک ماه، پذيرای هزاران مسلمان 
می شــود تا مدتی از ظواهر دنيا دور باشند؛ اما چند ســالی است حاجيان به 

محض ديدن کعبه، ناگاه چشمانشان به آسمان خراش ها و جرثقيل می افتد!

حادثه تلخ منا لزوم نظارت جهان اسالم بر مناسک حج ابراهيمی را يادآور شد
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غصب کعبه توسط آل سعود
پس از استقالل  مکه و مدينه از سلطه عثمانی در سال 1916، آل سعود غاصب 
که با توطئه انگليس قدرت گرفته بودند، در ســال 1926 بــه مقدس ترين مکان 

مسلمانان حمله کرده و آن را اشغال کردند.

برائت از مشرکین سر می دهند. همچنین این 
مراسم فرصت بسیار مناســبی برای عارفان و 
سالكان است تا با بهره  گیری از فضای معنوی 
آن بر مقامات معنوی شــان افــزوده گردد و 

مدارج توحیدی را طی نمایند.
امــام خمینــی)ره( در دوران معاصــر بــا 
یادآوری اصل برائــت از مشــرکین در حج، 
آن را مجــدداً احیا کردند. ایشــان در این باره 
می فرمایند:»اعالن برائت از مشرکان از ارکان 
توحیدی و واجبات سیاسی حج است... فریاد 
برائت از مشــرکان مخصوص به زمان خاص 
نیســت این دســتور اســت و جاوید... اعالن 
برائت در حج، تجدید میثــاق مبارزه و تمرین 
تشــكل مجاهدان برای ادامه نبرد با کفر و بت 

پرست هاست...«.

 غصب كعبه توسط آل سعود
مكه مكرمه، محــل خانه کعبــه و میعادگاه 
حاجیان، در قلب ســرزمین حجاز واقع شده 
که از صدر اســالم تا حدود 90 ســال پیش 
همواره حاکمیتی مســتقل از ســایر مناطق 
جزیره العرب داشــت. اموی ها و عباســی ها 
نتوانستند استقالل نسبی حاکمان مكه را که 
پرده دار خانه خدا محســوب می شدند سلب 
کنند و خلفای راشــدین نیــز مرکزیت خود 
را به حجاز منتقل کردند. در دوران ســلطه ۵ 
ســده ای مصری ها و عثمانی ها بر شبه جزیره 
عربســتان نیز امیران مكه و مدینه به عنوان 
خادمان حرمین شــریفین استقالل داشتند. 
اما پس از اســتقالل این دو شــهر از ســلطه 
عثمانی در ســال 1916، آل ســعود غاصب 
که با توطئه انگلیس قــدرت گرفته بودند، در 
ســال 1926 به مقدس ترین مكان مسلمانان 
حمله کرده و آن را اشغال کردند. فؤاد ابراهیم، 
مخالف دولت عربستان درباره غصب خانه خدا 
توسط آل سعود می نویسد: »حمله عبدالعزیز 
بن سعود بنیانگذار حكومت فعلی عربستان،به 
مكه و مدینه و اشغال این دو شهر باعث خشم 
جهان اسالم شــد و عبدالعزیز نیز چنین بهانه 
آورد که هدف از حمله این بوده که حكمرانی 
این دو شهر را به حجازی ها واگذار کند و خود 
وی صرفاً ناظر باشــد و نه حاکــم؛ او حتی در 
سال 192۵ در مورد اداره حرمین شریفین با 
یك هیأت هندی گفت و گو کرده و وعده داده 

شــرک گرایید. حضرت نــوح)ع( دوباره این 
مناســك را به ســامان کرد، اما تــا چند هزار 
ســال بعد که نواده اش حضــرت ابراهیم)ع( 
نبوت یافت، دوباره حج با شــرک آلوده شده 
بود. ابراهیم خلیل اهلل مناســك حج را دوباره 
زنــده ســاخت و خانه کعبــه را از نــو بنیان 
گذاشــت و به همین خاطر در میــان انبیاء و 
رســوالن جایگاه ویژه و خاصی دارد تا آن جا 
که خداوند متعال در قرآن کریــم 69 بار نام 
او را در 2۵ ســوره بیان و منعكس و به عنوان 
الگوی انسان ها و مؤمنین معّرفی نموده است. 
در حقیقت احیای حــج، مترادف احیای دین 
خدا بود. مناســكی هــم که تا امــروز پا برجا 
مانده، میراث این پیامبر اولوالعزم اســت و به 
همین خاطر حج ابراهیمی خوانده می شــود. 
با احیای مجدد خانه کعبه، حج رونقی دوباره 
یافت. اما پس از ایشان نیز دیگر بار این سنت، 
به مظاهر شرک و بت پرســتی آلوده گشت. با 
ظهور اسالم، انجام مراسم حج ابراهیمی احیا 
گردید، البته آئین های حــج و عمره، احرام و 
لمس حجراالســود، ســعی بین صفا و مروه، 
وقفــه در عرفات و رمی جمــره، همگی پیش 
از اســالم رایج بــود و تنها برخــی اصالحات 
در حج اســالمی نســبت به پیش از اســالم 
روی داده اســت. مثاًل اعــراب جاهلی هنگام 
طواف به بت های الت یا عــزی یا منات لبیك 
می گفتند و هر قومی بت خود را می خواند، اما 
در اســالم، »اللهم« جای بت ها را گرفت و شد 
»لبیك اللهم لبیك«. بــا این حال حرمت ماه 
ذی الحجه توسط پیامبر اسالم تأیید شد. پس 
از پیامبر )ص( نیز ائمه اطهــار)ع( و اولیاء اهلل 

همواره مروج این سنت ابراهیمی بودند.

 آداب حج
حج نیز مانند هر عبادتــی آداب مخصوص به 
خود را دارد از جمله: احرام بستن، طواف خانه 
خدا، وقوف در مشعر الحرام، وقوف در عرفات، 
رفتن به منــی و رمی جمــره، قربانی کردن، 
ســعی بین صفا و مــروه و نمــاز طواف.حج، 
مظهری از مظاهر توحیدی اســت. مسلمانان 
در این مراســم ضمن خودســازی و تمرین 
بندگی، از هواهای نفســانی دوری می جویند 
و درس برادری، برابری و اتحــاد می آموزند؛ 
از مظاهر شــرک دوری می گزینند و شــعار 

حادثه منا، ضربه بزرگی به فلســفه حج و شــكوه و 
عظمت اســالم و مســلمین وارد کرد، برای این که 
یكی از فلسفه های حج این اســت که مسلمین در 
یك جا اجتماع کنند و شكوه و عظمت اسالمی را به 
جهانیان نشان دهند. این حادثه باعث شد که ضربه 
بزرگی به این فلسفه حج وارد شــود، زیرا جهانیان 
می گویند این اجتماع بزرگ مســلمانان به محلی 
برای کشتار و به قتل رسیدن مسلمین تبدیل شده 
است، آن هم با وضع فجیعی که در تصاویر و فیلم ها 

پیداست. 
این فاجعه، بهانه ای شــد برای شــماتت دشمنان 
نسبت به اسالم و مســلمین. بنابراین باید به عنوان 
جرمی بزرگ از طرف دولت های اســالمی و علما و 
مراجع اسالمی چه شیعه و چه سنی پی گیری شود 
که چه کســی یا کسانی با چه ســوء مدیریت هایی 
باعث شــدند که این ضربه بزرگ به پیكر اســالم و 
مسلمین وارد شود. در رســانه ها و مطبوعات کمتر 
به این مســائل پرداخته شده اســت که این حادثه 
چه مقدار آبروی اسالم و مسلمین را در جهان و در 
نزد جهانیان برده اســت و مجرم و خطاکار و مقصر 

کیست، باید این امر پی گیری شود.
نكتــه دیگر این که مــا در جهان امروز یك ســری 
مجامــع بین المللی داریم، مثل شــورای امنیت و 
سازمان ملل که به مسائل کالن کشورهای مختلف 
می پردازد. جهان اســالم مجموعه بســیار بزرگی 
اســت و مســائل کالنی در جهان اســالم مطرح 
هســت که مهم ترین این مســائل، مسئله حرمین 
شــریفین )مكه و مدینه( و مناسك حج است. این 
مكان های مقدس باید با مشارکت همه کشورهای 
اسالمی اداره شود چون همه ملت های اسالمی در 
این امر دخیل هســتند، االن درآمــد هنگفتی که 
عربستان ســعودی از طریق این مراسم دارد، واقعاً 
سرسام آور اســت. وقتی دولت سعودی درآمدهای 
حج و دالرهای بســیار زیادی از جیب مســلمین 
کشــورهای مختلف دریافت می کند، در برابرش 
باید همه کشورها و دولت های اسالمی در مناسك 
حج حضور داشته باشند و در مدیریت آن مشارکت 
داشته باشــند. این مسئله هم مســئله مهم و قابل 
پی گیری است که ان شــاء اهلل باید تدبیری برای آن 

اندیشیده شود.

سوء مديريت های 
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گزارش

حجاز، گویا امــروز نوبت به خود مناســك 
حج رســیده تا مورد تحریــف و بی حرمتی 
سعودی ها قرار بگیرد. دیگر مسئله فقط این 
نیست که شیوخ دست نشــانده صهیونیسم 
در عربستان جلوی مراسم برائت از مشرکین 
حاجیان را بگیرند و چنــد صد تن از آن ها را 
هماننــد فاجعه 9 مرداد 1366 به شــهادت 
برســانند، بلكه ضربات آل سعود به معنویت 
مكه هر بار غیرقابل گذشت تر می شود. مكه 
مكرمه؛ جایی است که در طول بیش از یك 
ماه، پذیرای هزاران مسلمانی می شود که از 
کشــورهای دور و نزدیك، خــود را به حریم 
امن الهی می رســانند تا مدتی از ظواهر دنیا 
دور باشند؛ اما چند ســالی می شود حاجیان 
به محض دیدن کعبه، ناگاه چشمانشــان به 
آســمانخراش ها و جرثقیل هایــی می افتد 
که گویی بــرای به چالش کشــیدن فضای 
معنوی این مكان مقدس با یكدیگر مسابقه 
گذاشــته اند و هر روز بر تعدادشــان افزوده 
می شــود. خانه خدا که زمانی حتی ورود به 
آن برای غیر مســلمین ممنوع بــود، امروز 
مورد هجوم مشــهورترین معماران ماسونی 
شیطان پرست و مهندسین غربی قرار گرفته 
که از جهالت آل ســعود برای تبدیل هرچه 
بیشــتر فضای حج به فضایــی غیرمعنوی و 
صرفاً تجاریـ  توریســتی استفاده می کنند. 

کار به جایی رســیده است که از این پس چه 
ـ نظیر  در شب و چه در روز، از ارتفاعات مكهـ 
ـ که حاجیان بخــش مهمی از راز  کوه نورـ 
و نیازهایشــان را  در آن جا انجام می دهند؛ 
دیگر نمی توان خانه کعبــه را دید، در عوض 
برای پیــدا کردن جهت دقیــق قبله و محل 
کعبه، کافیســت برج ششــصد متری هتل 
ابراج البیت مشرف به حرم را دید و به سمت 

قبله ایستاد.
اما رخدادهای جنایت گونه حج امســال حتی 
این انحرافــات را هم تحت الشــعاع قرار داد. 
نخســت ســقوط باالبر جرثقیلی متحرک در 
مسجدالحرام در آســتانه آغاز مناسك عمره 
تمتع 1436 هجــری قمری، جــان بیش از 
120 زائر خانه خــدا از جمله 11 هموطنمان 
را گرفت و سپس در دهه اول ذی الحجه و روز 
عید قربان، بــا  بی تدبیری مقامــات و پلیس 
ســعودی در مســیر عادی حجــاج در منا به 
ســمت دیوار رمی جمرات، چند هزار تن در 
گرمای شدید و فضایی تنگ در خیابان  204 
به هم فشــرده شــدند و فاجعــه ای دردناک 
به وقوع پیوســت. طبق آخرین آمار دســت 
کــم 4700 حاجــی از جمله  بیــش از 400 
ایرانــی در آن قربانــی شــدند. در این میان 
بی مسئولیتی مسئوالن عربســتان در نجات 
و امــداد مصدومــان در ســاعات اولیه، خود 
جنایتی دیگــر را رقم زد و مــرگ بیش از دو 
سوم قربانیان حادثه را در پی داشت. اما از آن 
بی شرمانه تر نســبت دادن تقصیر این فاجعه 
به خود حاجیان قربانی شــده توســط دولت 

سعودی بود.
در چنین شــرایط وخیمی عربستان از ایفای 
نقش مدیریتی در اداره حج ســر باز می زند؛ 
در حالی که مؤسســات دینی ریشه داری در 
کشورهای اســالمی وجود دارد که می توانند 
در اداره این مكان های مقدس ســهیم باشند. 
امروز نیز کشورهای اســالمی بار دیگر مسئله 
اداره حج را مطرح کرده اند و ســعودی ها نیز 
به هر دری می زنند تا به مخاطبان کشورهای 
اسالمی اعالم کنند که عربستان در اداره حج 
موفق بوده اســت. به نظر می رســد تشكیل 
کمیته حقیقت یاب توســط دَول اســالمی، 
آخرین راه برای نجات حج از دســت  حاکمان 

بی تدبیر سعودی است. 

بود که اســتقالل حجاز را حفظ خواهد کرد. 
همچنیــن در 6 نوامبر 192۵ به پادشــاهان 
مصر، ایران، عراق، مراکش، یمن، افغانســتان 
و رئیس جمهور ترکیه و ســران و رهبران همه 
کشورهای اســالمی نامه نوشــته و وعده داد 
که یك همه پرســی تحت نظارت نمایندگان 
کشــورهای اســالمی در مورد انتخاب حاکم 
حجاز برگــزار کنــد و نوشــت: »امانتی که 
در دســت ماســت، به حاکم حجــاز تقدیم 
خواهیم کرد.« اما پس از ایــن نامه، هنگامی 
که ابن ســعود با حمایت اســتعمار انگلیس 
و مفتی های منحــرف وهابی توانســت همه 
قدرت خود را در شــبه جزیره عربستان بسط 
دهد، همه وعده های خود را زیر پا گذاشت. او 
شورای مشورتی را که برای اداره مكه و مدینه 
تعیین کرده بود تعطیل کــرد و خود را حاکم 
حجاز نامید و مكــه و مدینه جزئی از حكومت 

سعودی شد.

  حوادث حج و لــزوم نظارت جهان 
اسالم

پــس از 9 دهه دخــل و تصــرف مغرضانه 
آل ســعود و وهابیون مورد حمایتشــان در 
حرمین شــریفین )مســجدالحرام در مكه 
مكرمــه و مســجدالنبی در مدینــه منوره( 
و تخریــب مكان های مقدس مســلمین در 

نگاه

همفكری جهانی برای اداره حج
حجت االسالم  والمسلمين مرتضی جوادی آملی

 رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا 
 حج با توجه به جریان عظیم و جهانــی که به همراه دارد و از تمامی اقطــار عالم برای حضور در 
این عمل عبادی و جریان معنوی و دینی انجام می شود، ویژگی های خاصی دارد. بنابراین الزم 
است که پایگاه عظیمی برای اداره و مدیریت آن هم فراهم آید و جریان جهانی در آن جا صورت 
پذیرد تا همه افرادی که در بخش های مختلف حوزه انســانی حضور دارند بیاند و در آن پایگاه از 
منافعی که خدای عالم برای جامعه اســالمی در نظر گرفته بهره مند شوند. طبیعی است که نه 
تنها عربســتان، بلكه هیچ دولتی، این قدرت را ندارد که به تنهایی این کنگره عظیم حج را ایجاد و مدیریت کند. الزم 
است که یك هماهنگی فرهنگی در حوزه اداره حج اتفاق بیفتد و از این نقطه نظر بایستی زمینه هماهنگی و همفكری 
و هم اندیشــی برای برگزاری چنین جریانی صورت پذیرد. قطعاً آل ســعود در حد قبیله و عشیره فكر می کند و زمینه 
و توان الزم را برای این که بتواند ایــن حرکت جهانی را مدیریت کند، ندارد. از این رهگذر، مســئله احیای حج و اقامه 
حج نیازمند همفكری جهانی است و زمانی که این گونه مسائل و حوادث ســنگین رخ می دهد، زمینه برای این اتفاق 

جهانی فراهم می آید.

ناتوانی سعودی ها در اداره حج
مؤسسات دينی ريشه داری در کشورهای اسالمی وجود دارد که می توانند در اداره اين 
مکان های مقدس سهيم باشند. کشورهای اسالمی بار ديگر مسئله اداره حج را مطرح 

کرده اند و سعودی ها به هر دری می زنند تا اعالم کنند در اداره حج موفق بوده اند. 
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جهان اســالم باید در برابر حــوادث حج تدابیر 
الزم اتخــاذ کند. در حج امســال چندین حادثه 
ناگوار مثــل ســقوط جرثقیل در کنــار کعبه و 
ســقوط پنكه در صفا و مروه اتفاق افتاد و حادثه 
منــا بزرگ ترین آن ها بــود. وقتی از شــاهدان 
عینی، این مسئله را جویا شــدیم گفتند که اوالً 
بخشی از مسیر حجاج را بســته بودند. ثانیاً وقتی 
نگهبانان و مأموران و ســربازان حج مشــاهده 
می کنند که مردم در ازدحام به ســر می برند و به 
همدیگر فشار می آورند، حاضر نمی شوند موانع 
را بردارند تا مردم بتوانند در یك فضای آزادتری 
تنفس کنند. ثالثــاً اصاًل به ایــن صحنه ها نگاه 
می کردند و سیگار می کشــیدند و گاهی اوقات 
می خندیدند، یا مثاًل هلیكوپتر از باال حجاج را نگاه 
می کرد. تنها ازدحام و سقوط روی همدیگر نبود 
که باعث این اتفاق شده، تشنگی شدید و کمبود 
اکسیژن باعث خفگی جمعی از زائران شد. یعنی 
اگر مقداری آب روی سر این مردم می پاشیدند، 
شاید بسیاری از آن ها نجات پیدا می کردند. نكته 
دیگر این که وقتی این حادثه را مشاهده می کنند 
زیر دســت و پای مــردم، عده ای مصدوم شــده 

بودند، اما همه آن ها را جمــع کردند و در داخل 
کامیون هــا ریختند و بردند. حتی بــرای عبور از 
مسیر، وســیله هایی روی جنازه ها و مصدومین 
گذاشــته و روی آن ها راه می رفتنــد. نمی توانم 
درک کنم و بگویم ایــن اتفاق حاصل بی تدبیری 
دولت عربستان بوده اســت؛ نمی توان حادثه را 
این گونه تفسیر کرد و از کنار آن به راحتی گذشت. 
مخصوصاً این که بعد از این همه حوادث دست به 
توجیه مسئله زدند و گفتند: مثاًل قضا و قدر بوده 
است، مثل این که اراده انسان و اراده مسئوالن در 
بروز و یا عدم بروز اتفاقات نقشی ندارد. یا گفتند: 
به خاطر هجمه هایی که آفریقایی ها آوردند این 
اتفاق افتاد، یا گفتند: شــعار ایرانی ها باعث این 
اتفاق شــد. آیا واقعاً چنین مواردی می تواند این 

همه انسان را به کشتن دهد؟! 
آن ها با این کار خواســتند آســیب و ضربه ای به 
جهان اســالم وارد شــود. تدبیری بــرای ایجاد 
چنین اتفاقی وجود داشــته و این فاجعه معلول 
بی تدبیری نیســت، بلكه معلــول تدبیر عده ای 
از انســان های حیوان صفت و وحشی و بی ایمان 
اســت. افرادی که از طریق دوربین ها و مانیتورها 

و از طریق نظامیانی که مستقیم شاهد این ماجرا 
بودند این حادثه را دیدند، اگر ذره ای انســانیت 
داشــتند الاقل آب به این حجاج می رساندند تا با 

لب تشنه به شهادت نرسند. 
مســببان این حادثه دنبال چه هدفــی بودند؟ 
اولین تحلیل بنده این اســت که شــاهزاده هاي 
سعودي به دنبال قدرت هستند. دولت جدیدی 
که با کودتای مخملی موفق شد ســر کار بیاید، 
اما  حاکمان قبلی طرفــداران و مریدانی دارد که 
هنوز در بدنه دولت هســتند و قدرت دارند. آن ها 
این نقشه را کشیدند و این طراحی را انجام دادند 
برای این کــه بی کفایتی دولت فعلی عربســتان 
آشكار شود. تحلیل دیگر که بیشتر روی آن تأکید 
دارم نفوذی است که صهیونیست ها در عربستان 
پیدا کردنــد. چندین ســال پیش عربســتان 
اختالفات جدی با رژیم صهیونیستی پیدا کرده 
بود، ولی االن به شــدت رژیم صهیونیستی نفوذ 
کرده و داخل مجموعه دولت و قدرت این کشور 
شــده اســت.   نباید تصادفی باشــد که سالگرد 
11 سپتامبر جرثقیل بر ســر مردم در کنار خانه 
خدا بیفتد و مردم را تكه تكــه کند، به طوری که 
برخی از افراد قابل شناســایی نباشــند.  اوالً این 
همه جرثقیل در آن جا نصب شــده بود، چرا فقط 
این یكی افتاد؟ ثانیاً ایــن جرثقیل خالف جهت 
باد افتــاد. رژیم عربســتان کاماًل رژیــم عربی 
ـ صهیونیســتی شده اســت و در واقع تمام هم و 
غم اش هم ضربه زدن به اســالم است. به هر حال 
این صحنه های بسیار اســفبار را دنیا می بیند و 
این گونه اســتنباط و فهم می کند که مسلمان ها 
برای سنگ زدن به قطعه سنگی این طوری جان 
خود را از دست می دهند. چه تصویر بدی از اسالم 
و مســلمانان در دنیا به وجود می آید! این فجایع 
تنها فاجعه جان دادن جمعی از مسلمانان نبود، 
کریه نشان دادن چهره اسالم مهم ترین ضربه ای 
اســت که این ها به اســالم می زند.باید سازمان 
کنفرانس اســالمی به صورت جــدی وارد این 
مسئله شود. باید گروه کارشناس منصفی را اعزام 
کنند تا پیرامون این قضیه تحقیق و بررسی کند. 
در نهایت عدم صالحیت دولت عربستان را برای 
اداره حرمین شریفین صادر بكنند.باید  شورایی 
از جهان اسالم  در  اداره حج مشارکت داشته باشد 
تا امنیت مسلمانان برای ادای فریضه حج تأمین 
شود و آن ها با فراغ بال از این فضای معنوی بهره 

الزم را ببرند. 

اداره حج  با مشارکت کشور های اسالمی
حجت االسالم والمسلمين عبدالحسين خسروپناه

رئيس مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران 

تنها راه تامین امنیت مسلمان ها
بايد  شــورايی از جهان اســالم  در  اداره حج مشــارکت داشته باشــد تا امنيت 
مسلمانان برای ادای فريضه حج تأمين شــود و آن ها با فراغ بال از اين فضای 

معنوی بهره الزم را ببرند.
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گفت وگو
برجسته ترین مناسک حج و عمره

کعبه محور يکی از برجســته ترين و پرتکرارترين مناســک حج و عمره است.  
بسياری از احکام و معارف تکوينی و تشريعی مطرح برای مسجدالحرام و حرم 

الهی و ديگر اماکن حج، مانند امنيت تکوينی و تشريعی، به کعبه برمی گردد.

   حج تمتع به عنــوان يک عبادت 
جمعی كه هر ســال تنها يک بار برگزار 
می شود، چه جايگاه و اهميتی در مقابل 

ديگر عبادات فردی و جمعی دارد؟
حضرت استاد، آیت اهلل جوادی آملی مدّ ظله العالی 
می فرمایند: دین نزد خدای ســبحان اسالم است: 

إن الَدین عنــد اهلل اإلســالم، و همه انبیــای الهی 
علیهم السالم با شــرایع و منهاج های گوناگونی که 
داشــته اند، بر این دین بوده اند. اســالِم به این معنا، 
دینی کلی و ابدی، یعنی همگانی و همیشگی است 
و همه انســان ها را در همه زمان ها و همه مكان ها در 
برمی گیرد. بر پایه تبیین آیــت اهلل جوادی آملی در 

میان احكام اسالمی، حكمی که بهترین مظهریت را 
نســبت به این دو وصف، یعنی همگانی و همیشگی 
بودن دارد، حج است. استشهاد ایشان در این باره به 
نصوص فراوانی است که داللت دارند که حج از دیرباز، 
از زمان حضرت آدم)ع( بوده، بلكه پیش از آفرینش 
انسان، فرشتگان کعبه را زیارت و طواف می کردند. 
انبیاء الهی حج می گزاردند که در روایات به نام برخی 
انبیاء تصریح شده است. در دین حضرت خاتم)ص( 
که دین همگانی و همیشگی اســت نیز حج یكی از 
ارکان پنج گانه اسالم به شــمار آمده و  قرآن کریم با 
َلبَْیــٍتُوِضَعلِلنَّاِسللذی أََوّ تعابیری همچون  »إَِنّ
البَیِت«  به پیشینه کهن و  َعَلیالنَّاِسحُجّ ببکه«و»َوهلِلَِّ

دراز حج و همگانی بودن آن اشاره می کند.
   ويژگی های حج مقبــول يا پيش 

نيازهای حج مقبول  كدامند؟
در این اثر به ایــن موضوع، عنوانی ویژه و مســتقل 
اختصاص نیافته ولی با توجه بــه اوصافی که درباره 
حج گزار یا برخی از اماکن و مناســك آمده، می توان 
مطالبی را بیان کرد. به دیدگاه ایشــان اگر کســی 
بخواهد حج و طواف راستین داشته باشد باید بهره ای 
از این اوصاف را داشــته باشــد؛ برای نمونه خدای 
سبحان به حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السالم 
ِع  َکّ ائِِفیَن َوالَْعاِکِفیَن َوالُرّ َرا بَْیِتَی لِلَطّ می فرماید: »َطِهّ
ــُجوِد«، از این آیه و مانند آن اســتفاده می شود  الُسّ
که کعبه خانه پاک و مطاف پاکان است، پس کسی 
می تواند طواف و حج راستین و به تعبیر شما طواف 
و حج مقبول داشــته باشــد که بهره ای از طهارت 
داشــته و پیراســته از انواع آلودگی های ظاهری و 
باطنی، اعتقادی، اخالقی و  رفتاری در شئون و ابعاد 
گوناگون باشد. بر این اساس هرگونه آلودگی در حّد 
خود می تواند مانع طواف و حج راســتین و کامل و 
مقبول باشــد.  در خطابی دیگر به حضرت ابراهیم 
ن فِي الّناِس بِالَحِجّ  علیه الســالم آمده اســت: »َوأَِذّ
یَأتوَک«، مردم را به حج فرابخوان تا نزد تو آیند. بر این 
پایه حج گزار و عمره گزار باید نزد حضرت ابراهیم)ع( 
و در هر عصری نزد انسان کامل و حجت الهی معصوم 
آن عصر بیاید و همگام و همرام او متأســی به سیره 
او و متصف به اوصاف وی باشــد. اگر انســان کامل، 
حنیف و مسلم اســت و اعالم توحید و  اعالن بیزاری 
و برائت از شرک می کند، کســی که به حج می رود 
و در جایگاه آن انســان کامل می ایستد و به متأسی 
اســت باید بهره ای از این اوصاف را داشته باشد تا به 
حج ابراهیمی نائل و مراتب بــاالی از حج مقبول را 

بهره مند شود.

»حج«، مظهر کلیت و دوام اسالم
رضا سليمی نبی

كتاب »جرعه ای از صهبای حج« گزيده ای از مباحث گســترده كتاب »صهبای حج« آيت اهلل العظمی جوادی 
آملی است كه به همت مركز بين المللی نشر اسراء منتشر شده و توشه مفيد و ارزشمندی برای زائرين حرم امن 
الهی و ديگر عالقه مندان به مباحث معرفتی حج است. بخش نخست از بخش های چهارگانه اين كتاب، با عنوان 
»ابعاد حج« عهده دار تبيين جايگاه، اهميت و نظام حج در اسالم است. مباحث كلی اين بخش، بر ديگر مباحث 
كتاب پرتوافكن است. از اين رو، در بخش های ديگر، گاه مصاديقی از اين مباحث ارائه می شود. بخش های دوم 
و سوم با عناوين »اماكن حج« و »مناسک حج«، برخی از معارف و اسرار و ويژگی های اماكن و مناسک حج و نيز 
شرايط، اوصاف و مراتب حج گزاران و زائران را بيان می كند. بخش چهارم نيز با عنوان »زيارت« به بيان معارفی 
درباره زيارت اختصاص داده شده است. در گفت و گو با حجت االسالم حسن واعظی محمدی كه توفيق تحقيق، 

تنظيم و ويرايش اين اثر را داشته، به بررسی جايگاه حج در اسالم پرداختيم كه اكنون از نظر شما می گذرد. 

بررسی ابعاد عرفانی حج در گفت و گو با حجت االسالم حسن واعظی محمدی
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صهبای حج
بر پايه تبيين آيت اهلل جوادی آملی در کتــاب »صهبای حج«، در  ميان احکام 
اســالمی، حکمی که بهترين مظهريت را نســبت به ايــن دو وصف، يعنی 

همگانی و هميشگی بودن دارد، حج است.

قرآن کریم اســت که خداوند آن را برای همگان نازل 
فرموده اســت. دیگری وجود رسول اکرم)ص( است 
که رهبر جهانی هستند و سومین محور وحدت، کعبه 
است تا تمام کســانی که به این دین جهانی و کتاب 
جهانی و پیامبر همگانی و همیشگی معتقدند، بر گرد 
آن فراهم آمده و با هم پیوند داشــته باشند و مسائل 
و مشــكالت گوناگون جهانی و سرزمینی خودشان 
را مطرح و چاره جویــی کنند.  کعبــه تجلی عرش 
الهی است، منشأ این تعبیر روایتی از امام صادق)ع( 
است که کسی از حضرت پرسید: »چرا کعبه را کعبه 
می گویند؟« حضــرت فرمود: »چــون چهار ضلع 
دارد.« »چرا چهار ضلعی هســت؟« »چون محازی 
بیت المعمور هســت و بیت المعمــور هم محاذی 
عرش الهی است.« )البته محاذات در این جا طبیعی 
و جسمانی نیست(. این روایت اشاره دارد که پشتوانه 
چهار ضلعی بــودن کعبه تربیع عرش اســت که بر 
تسبیحات اربعه استوار و ابعاد چهارگانه آن تسبیح، 
تحمید، تهلیل و تكبیر است؛ سبحان اهلل والحمد هلل 
وال اله اال اهلل واهلل اکبر.کعبه که در محاذات عرش واقع 
شده، تجلی عرش اســت. تبیین اجمالی این مطلِب 
روایی بر اساس آیه شریفه »َوإِن ِمّن َشــْيءٍ إاِلَّ ِعنَدنَا 
ْعُلوٍم« چنین اســت: همه  لُُه إاِلَّ بَِقَدرٍَمّ َخَزائُِنُه َوَمانَُنِزّ
اشــیاء نزد خداوند خزائن غیبی دارند و از آن جا نازل 
می شوند. در این نزول، عوالم چهارگانه، یعنی عالم اله 
و اسمای حسنای الهی، عالم مجردات تام، عالم مثال 
و عالم طبیعت، هر یك به ترتیب یاد شده مایه تحقق 
عالم پایین تر است. همه اشیاء از آن خزائن غیبی نازل 
شده اند. یكی از این اشیاء کعبه است. البته نزولی که 
در این جا گفته می شود نزول به نحو تجلی هست نه 

به نحو تجافی. 
   در مورد تفاوت اين دو نوع از تجلی 

توضيح می دهيد؟
نمونه نزول به نحو تجافی، نزول باران از آسمان است، 
آن گاه که در آسمان و ابر اســت در پایین و در زمین 
نیست و وقتی پایین آمد دیگر در آسمان نیست. در 
نزول به نحو تجلی این چنین نیست که پس از نزول، 
مبدأ از آن شــیء تهی و خالی شده و شیء به صورت 
مادی از باال بــه پایین فروافتاده باشــد؛ برای نمونه 
چنین نیست که حجراالســودـ  که بر پایه روایات،  
سنگ بهشــتی و  یكی از بزرگ ترین فرشتگان الهی 
بوده که خدای آن را در حكم دســت راست خود در 
زمین نهاده تا محل میثاق و عهدســپاری بندگان با 
خدا باشدـ  به صورت قطعه سنگی از آسمان طبیعت 

به زمین افتاده باشد. 

   جايگاه برائت از مشــركين در حج 
ابراهيمی تا چه حد است و استاد جوادی 
آملی تا چــه  اندازه بــر روی آن تأكيد 

دارند؟
ایشان در بخشی که از این کتاب که به ابعاد سیاسی 
حج می پردازند و در تبیین یكی از ابعاد چهره سیاسی، 
یعنی برائت از مشــرکان، با استشــهاد به آیه شریفه 
َن اهللِّ َو َرُسولِِه إِلَی الَنّاِس یَْوَم الَْحِجّ األَْکَبِرأََنّ  »َوأََذاٌن ِمّ
َن الُْمْشِرِکیَن َوَرُسولُُه« که صریح در برائت  اهللَّ بَِريٌء ِمّ
است، می فرمایند: اگر توحید بخواهد تجلی تام داشته 
باشد تجلی تامش در حج به اعالم برائت است. بر پایه 
بیان ایشان، حج توحید مجسم، نبوت مجسم و معاد 
مجسم اســت.  محور اساسی رســالت انبیای الهی، 
توحیــد و نفی و طرد شــرک و اجتنــاب از طاغوت 
و انزجار و تبری و برائت از سرکشــان و مستكبران و 
ُسواًلأَِناْعبُُدواْ أَُمٍّةَرّ طاغوت هاست: »َولََقْدبََعْثنَافِيُکِلّ
اُغوَت« است و حج به عنوان مظهر تام  َواْجتَنِبُواْالَطّ اهللَّ
اوصاف اســالم جامع که همه پیامبران مبعوث به آن 
بودند باید در این بُعد، یعنی تبری از شرک و مشرکان 
و طاغوت نیز مظهریتش تام باشد که آیه 3 سوره توبه 

به صراحت گویای آن است. 
   بخشی از كتاب به اســرار برخی از 
مهم ترين اماكن حــج اختصاص داده 
شده است، در مورد اســرار خانه كعبه 

توضيح می دهيد؟
محوری ترین بحث در بخش اماکن، کعبه اســت که 
قرآن کریم تصریــح دارد: »إَِنّ أََوَّل بَْیٍت ُوِضَع لِلَنّاِس 
َة ُمَباَرًکا« نخســتین پایــگاه عبادی که  لَلَّــِذي بَِبَكّ
خدای متعالی برای مردم قرار داد، کعبه اســت. کعبه 
به گونه ای محور حرمت هایی اســت که دیگر اماکن 
حج دارنــد؛ همچنین محور یكی از برجســته ترین 
و پرتكرارترین مناســك حج و عمره اســت. قبله نیز 
که همه مســلمانان در همه جهان رو بدان می کنند، 
فضایی است که کعبه در آن واقع شده است. بسیاری 
از احكام و معــارف تكوینی و تشــریعی مطرح برای 
مســجدالحرام و حرم الهی و دیگر اماکن حج، مانند 
امنیت تكوینی و تشریعی، به کعبه برمی گردد. آن جا 
نیز که سخن از سرپرستی، والیت و اداره حرم است، از 
نقطه محوری و مرکزی آن یعنی کعبه و مسجدالحرام 

است: ما کانوا أولیاءه إن اولیاؤه اال المتقون. 
استاد، کعبه رایكی از محورهای اتحاد موحدان جهان 
را می شناسند و می فرمایند دینی که گفته شد جهانی 
و همگانی و همیشگی هست، باید محورهایی را برای 
وحدت همگانی داشته باشــد؛ یكی از این محورها 

آنچه مــورد عنایت ذات اقدس الهــی در صحنه غدیر 
بود آن اســت که خلیفه خود را به وسیله رسول خود 
مشــخص کند و این ِســمت غدیری، وجود مبارک 
امیرمؤمنــان)ع(، ِســمت ُملكی آن حضرت اســت 
نه ِســمت ملكوتی و چیزی که صبغه ُملكی داشــته 
باشد قابل نصب و غصب اســت و امامت وجود مبارک 
امیرالمومنین)ع( از نظر ُملكی رســماً در غدیر اعالم 
و حضرت نصب شــد و در ســقیفه هم غصب شد ولی 
امامت ملكوتی آن حضرت کــه خالفت واقعی او و علم 
غیب اوست، این ها ســر جایش محفوظ بوده و این ها 

قابل نصب اعتباری یا غصب سقفی نیست.
خدای سبحان انسان را به کرامت ستود و فرمود: »لََقْد 
َکرْمنا بَنی آَدَم« و کرامت انسان هم ذاتی نیست چون 
انسان خلیفه خدای کریم و از کرامت برخوردار است؛ 
لذا فرمود: »إِنیجاِعٌلفِیاأَْلْرِضَخلیَفًة«.خلیفه های 
راستین همان انسان های کامل معصوم هستند که در 
قلمرو خالفت آن ها مردان با ایمان ســهمی از خالفت 
خواهند داشــت و وجود مبارک امیر)ع( هم ســعی 
می کرد امت اسالمی را به کرامت برساند و کرامت آن ها 
را در ســایة خالفت آن ها تأمین کند و خالفت آن ها را 

در سایه آزاد بودن دین تثبیت کند.
خود علی  بن  ابیطالب)ع( دین آزادی داشــت و سعی 
می کرد دین جامعــه را نیز آزاد کنــد. آزاد بودن دین 
علوی در بخش اندیشــه از گزند وهم و خیال بود و در 
بخش انگیزه از آسیب شهوت و غضب. آن حضرت سعی 
می کرد این دین آزاد را با همین وضع به جامعه معرفی 
کند لذا در عهدنامه ای که برای مالــك هنگام اعزام به 
مصر مرقوم فرمود چنین نوشتند که: »َفإِن هذا الدیَن 
َقْد َکاَن أَِســیراً فِی أَیِدی اأْلَْشــَرارِ یْعَمُل فِیِه بِالَْهوی َو 
تُْطلَُب بِِه الدنْیا« انسان در ســایه دین کریم می شود، 
در سایه دین خلیفه خدا می شود و در سایه دین از عزت 
بهره دارد و مانند آن؛ ایــن دین پیش از تصدی خالفت 
توسط وجود مبارک امیرالمؤمنین)ع( به اسارت رفته 
بود و برخی ها نگذاشتند دین در جامعه گسترش پیدا 
کند؛ برخی ها دین را تحریف کرده و در جامعه منتشر 
کردند درست مثل همین وضعی که خاورمیانه کنونی 
مبتالســت و برخی ها دین را مصــادره کردند یعنی با 
اینكه مسلمان اند اهل نماز و روزه اند ولی قرآن و سنت 
معصومین)ع( را آن طوری که مایل اند تفسیر می کنند 

و آن طوری که حق است تفسیر نمی کنند.

امير المومنين)ع(
و کرامت انسانی

لی
ی آم

واد
هلل ج

ت ا
آي
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اقتصاد عربستان

عربســتان بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان 
است و بیشترین منابع انرژی جهان را در اختیار 
دارد به همین علت اســت که در اجالس اوپك، 
عربســتانی ها همواره با غرور خاصی شــرکت 
می کنند و حتی مصوبات اوپك را عماًل به سخره 
می گیرند. در اواخر ســال گذشته سعودی ها در 
حالی که قیمت نفت ســقوط کرده بود و همه 
انتظار کاهش صادرات را داشتند، رکورد تولید 
را شكست و روزانه 10 میلیون بشكه نفت تولید 
کرد. این رقم خیره کننده در حالی روی داد که 
عربســتانی ها در تدارک جنگ با یمن بودند و 
از این طریق می خواســتند به غربی ها اطمینان 
دهند کــه در صورت برپایی جنــگ در جنوب 
شبه جزیره عربســتان قیمت نفت گران نخواهد 
شــد. به همین علت بود که وقتــی بمب های 
عربستانی بر سر یمنی ها فرود می آمد، عربستان 
جهان را تهدید کرد که اگر نفت کش هایشان در 
سواحل یمن پهلو بگیرد صادرات نفت را متوقف 
می کند.تولیــد دیوانــه وار روزانــه 10 میلیون 

میزان درآمد سعودي ها  از حج 
محسن   جندقی

عربستان سعودی، كشوری كه يک سوم ايران جمعيت دارد، ســاليانه 246 ميليارد دالر نفت صادر می كند، 
در حالی كه مقدار صادرات نفتی ايران حدود 54 ميليارد دالر اســت. برای اين كه بدانيم آمار و ارقام اقتصادی 
در عربستان به چه معناست ناگزير به قياس هستيم. ســرزمين حجاز از نظر وسعت )2،149،690 متر مربع( 
چهاردهمين كشور جهان محسوب می شــود در حالی كه از نظر جمعيت )2۷،136،99۷ نفر( در رده چهل و 
ششم قرار می گيرد و اين يعتی تراكم جمعيتی در سعودی بسيار كم اســت. اگر نقشه جغرافيای جمعيتی را 
تصور كنيد جمعيت عربستان فقط در چند شهر خاص وجود دارد و با وجود منابع سرشار انرژی و ثروت بالقوه، 
اين كشور همچنان بيابانی و لم يرزع است. اين در حالی است كه ســازمان ملل بر برنامه های بيابان زدايی در 
كشورهايی مانند عربستان اصرار دارد اما اين كشور عجيب برای اداره خود با مشكالت بسياری مواجه است 
و دولتمردان و حكام آن برای مديريت های خرد نيز با موانع بسياری مواجه هستند. بررسی وضعيت اقتصادی 

عربستان و عملكرد اقتصادی آن ها به خوبی می تواند وضعيت فعلی سعودی ها را نشان دهد.

تحليلی بر اقتصاد عربستان سعودی
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درآمد عربستان از حج
عربستان قطب گردشگری مذهبی در جهان  است و ساليانه حدود 15 ميليون نفر 
برای برگزاری مناسک مذهبی به اين کشور سفر کنند. درآمد عربستان از حج و 

گردشگری بيش از 45 ميليارد دالر در سال است.

ســالیانه حدود 1۵ میلیون نفر بــرای برگزاری 
مناســك مذهبی به این کشــور ســفر کنند. 
درآمــد عربســتان از حج و گردشــگری بیش 
از 4۵ میلیارد دالر در ســال اســت. مقایسه ها 
نشان می دهد که گردشــگرانی که به عربستان 
سفر می کنند، ســود بســیار زیادی نسبت به 
سایر کشــورها به جیب ســعودی ها می ریزند. 
برای روشــن  شــدن موضوع می تــوان درآمد 
ترکیه و عربســتان و تعداد گردشــگران آن را 
مقایسه کرد. ترکیه تقریباً ســالیانه میزبان 41 
میلیون گردشــگر اســت، اما درآمد این کشور 
از گردشــگری حدود 3۵ میلیارد دالر اســت 
و عربســتان درآمد 46 میلیارد دالری را با 1۵ 
میلیون گردشگر به دست آورده است. از طرفی 
دیگر ترکیــه چنین درآمدی را از گردشــگری 
غیرمذهبی به دست آورده و عربستان از این نوع 
گردشگری سود چندانی نمی برد؛ یعنی با توجه 
به محدودیت هــای مذهبی، عربســتان چنین 
درآمدی را کسب کرده است. در ایام حج تمتع 
بیشترین ســود گردشــگری نصیب عربستان 
می شود؛ یعنی در مدت یك ماه عربستان حدود 

1۵ میلیارد دالر سود می کند. 

 وضعيت مردم
عربســتان در حوزه هــای دیگر اقتصــادی نیز 
فعال است که آن هم به علت میزان قابل توجه 
گردشــگران اســت. مثاًل عربســتان در زمینه 
تولید انواع نوشیدنی ها و خوراکی های صنعتی 
در حال خودکفایی اســت، اما احتیاج فراوان به 
مواد غذایی دارد. بدین ترتیب نفت و گردشگری 
برای عربســتان حكم مرگ و زندگــی را دارد 
و این کشــور بیابانی با همین دو حوزه ســرپا 
نگه داشــته شده اســت. نگاه دقیق تر به اوضاع 
اقتصادی عربستان نشــان می دهد که این همه 
ثروت فقط برای درصد معــدودی از اهالی این 
کشور هزینه می شود و اکثر جمعیت عربستان 
از این ثروت سرشــار بی نصیب هستند. درست 
است که عربستان بزرگ ترین صادرکننده نفت 
و چهاردهمین کشــور از نظر جذب گردشــگر 
است. مردم عربســتان یا مناصب دولتی دارند و 
حقوق بگیر دولت هســتند و یا این که بی کارند 
و با آینده ای نامعلوم. در عربســتان ثروتمندان 
ــ که یا از شاهزادگان هســتند و یا ارتباطی با 
ـ هر روز ثروتمند می شوند.  شــاهزادگان دارندـ 

مردمی که شــغل نظامــی و حكومتــی دارند، 
حقوق هــای مكفی می گیرنــد و فقیرها هر روز 
فقیرتر می شــوند. رشــد اقتصادی این کشور 
وابســتگی شــدیدی به نرخ جهانی نفت دارد؛ 
اگر قیمت نفت بیش از 100 دالر باشــد نه تنها 
بودجه عربستان دچار کســری نمی شود، بلكه 
شاهد بودجه فزاینده نیز می شود؛ اتفاقی که در 
سال های 2012 و 2013 رخ داد و عربستان 10 

میلیارد دالر بودجه فزاینده آورد!
دولت عربســتان سعودی، در ســال های اخیر، 
مخارجــش را به انــدازه چشــم گیری افزایش 
داده اســت و به این خاطر که قیمت نفت باید 
با بودجه دولت در تعادل باشد، الزم است قیمت 
نفت به بیش از 100 دالر در هر بشــكه افزایش 
یابد، در حالی که قیمت کنونی نفت در هر بشكه 
کمتر از ۵0 دالر اســت و به همین دلیل دولت 
عربستان با کســری بودجه بزرگی مواجه شده 
است. رشد اقتصادی عربستان کند است؛ کندتر 
از آن که فكر کنید، اما نفت مانند اکسیری است 
که دولت و حكام فرتوت عربســتان را سر پا نگه 
داشته است، ولی اقتصاد این کشور را به نابودی 
کشانده است. شــاهزادگان سعودی بین خود و 
مردم حصاری از پول و نفت کشیده اند و با ایجاد 
یك فضای امنیتی و پلیســی، اجازه خودنمایی 
به مردم خــود را نمی دهند و کمتر کســی فكر 
می کند که چنیــن رژیمی از هم بپاشــد. اما با 
وجود این همه ثروت همین اقتصاد اســت که 

عربستان امنیتی را می تواند سرنگون کند.
در عربســتان ســعودی بیــش از 11 میلیون 
شــهروند مرد و زن وجود دارند که ســن آن ها 
باالی 1۵  ســال اســت.  اما در عین حال نیمی 
از آنان اصاًل وارد بازار کار و تولید نمی شــوند؛  یا 
بدین دلیل که زن هســتند یا بــه این علت که 
از یافتن شغل مناسب ناامید شــده اند. از میان 
این پنج میلیون تن چیزی قریب به یك میلیون 
و هفتصد هزار نفر شــهروند در ادارات دولتی و 
ارتش مشــغول کارند. همچنین نیمی دیگر از 
جمعیت عربستان ســعودی در بخش آموزشی 
مشــغول به انجــام کارند )و این ســخن بدین 
معناســت که حكومت حقوق آن ها را پرداخت 
می کند( و تقریبا 300 هزار نفر شــهروند دیگر 

در بخش بهداشت و درمان کار می کنند.
هدف از بیان این آمار مشــخص اســت: اغلب 
شهروندان ســعودی در پســت های دولتی کار 

بشكه نفت و اســتقبال کشورهای بزرگ از نفت 
ارزان موجب شده عماًل ســعودی  به یك کشور 
قدرتمند و تعیین کننده اقتصادی تبدیل شود. 
اقتصاد عربستان اعتیاد شدیدی به نفت دارد و 
شرکت نفت این کشور با نام »سعودی آرامكو« 
وظیفه اجرای اســتراتژی های نفتی سعودی ها 
را بر عهده داد. حال اســتراتژی نفتی سعودی 
چیست؟ پاسخ به این سؤال اصاًل سخت نیست 
چراکه استراتژی نفتی عربســتان فقط و فقط 
تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی است. 

8۵ درصد درآمــد صادراتی عربســتان از نفت 
تشــكیل می شــود. نفت همچنین برای درآمد 
مالی دولــت نیز اهمیــت فراوانــی دارد و 9۵ 
درصد منابــع تأمین مالــی دولــت را به خود 
اختصاص داده اســت. نفت بیش از 40 درصد 
تولید ناخالص داخلی را تشــكیل داده اســت 
و این مســئله که دولت درآمد نفتــی دارد، به 
آن هــا اجازه می دهــد مخارج شــان را افزایش 
داده و محــرک اصلی بخــش غیرنفتی اقتصاد 
باشد. عربستان در سال 2014 موفق شد 246 
میلیــارد دالر نفت صادر کند یعنــی 2.۵ برابر 

ذخیره ارزی ایران! 
آمار و ارقام از درآمد نفتی عربستان بسیار است 
و مجال مطرح کردن آن نیســت، اما بهتر است 
بدانید که ســعودی ها فقط خام فروش نیستند 
و آن هــا بزرگ ترین صادرکننــده فرآورده های 
نفتی هم هســتند و بازار جهانی فرآورده را نیز 

در اختیار دارند.

 حج و درآمد هنگفت
ســرزمین حجاز از همان ایــام جاهلیت، قطب 
گردشگری مذهبی بوده اســت و سالیان سال 
برگزاری مراســم های مذهبی در مكه به برکت 
وجود کعبه، ســود خوبی را نصیــب اهالی این 
ســرزمین می کرده اســت. با ظهور اســالم در 
حجاز، گردشــگری مذهبی در این ســرزمین 
ساماندهی و متحول شد و این تحول با افزایش 
تعداد مســلمانان جهان همراه شد. حاال 1400 
ســال بعد مكه هنوز پایتخت معنــوی جهان 
اســالم با جمعیت یــك میلیارد نفری اســت 
و طبیعی اســت مســلمانان جهــان خواهان 
سفر معنوی به این شهر باشــند. این موقعیت 
فوق العاده در جهان موجب شــده عربســتان 
قطب گردشــگری مذهبی در جهان باشــد و 

عربستان در 
زمينه توليد انواع 

نوشيدنی ها و 
خوراکی های 

صنعتی در حال 
خودکفايی است، 
اما احتياج فراوان 

به مواد غذايی 
دارد. بدين ترتيب 
نفت و گردشگری 

برای عربستان 
حکم مرگ و 

زندگی را دارد و 
اين کشور بيابانی 
با همين دو حوزه 
سرپا نگه داشته 

شده است
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اقتصاد عربستان

برای حمایت اجتماعــی مبلغ کالنی اختصاص 
می یابد.

یعنی این که دولت عربستان سعودی باید روزانه 
هشت ملیون بشكه نفت صادر کند و نیز قیمت 
نفت بیش از صد دالر برای هر بشــكه باشــد تا 
بتواند نیازهــای خود را در خصــوص پرداخت 
حقوق کارمنــدان و نیز گذرانــدن روند جاری 
در کشــور تأمین کند. حال با این توصیف باید 
پرســید در صورتی که قیمت نفــت رو به نزول 
رود یا این که تولید عربســتان با مشكل مواجه 

شــود،  چه اتفاقی خواهد افتــاد؟ چگونه دولت 
خواهد توانســت نیازهای مالی میلیون ها نفر از 
شهروندان سعودی را که در سال های آینده وارد 
بازار کار می شــوند تأمین کند؟ چنانچه منابع 
مالی این کشــور به طرز صحیــح صرف بخش 
آموزشی می شد، باید میلون ها نفر از شهروندان 
در دانشگاه های پیشــرفته مدرک خود را اخذ 
می کردند و کشور به ســمت توسعه و پیشرفت 
گام می نهــاد؛  حال آن کــه بخــش اصلی که 
آل سعود با سیاســت های خود از آن غافل شده 
همان بخش آموزشــی و تعلیمی است که تنها 
به دادن مدارکی بــی ارزش اکتفا می کند که در 
رشته هایی بسیار محدود و خاص فارغ التحصیل 

می دهد.
اقتصاد این کشــور به شــدت نفتی و دولتی 
اســت و با تغییر موازنه سیاســی و اقتصادی 
به شدت آسیب پذیر می شــود. جنگ با یمن، 
سقوط قیمت جهانی نفت و اختالفات داخلی 
در عربستان و همچنین دخالت این کشور در 
بحران های منطقه ای مانند ســوریه و عراق، 
عربستان ثروتمند را به کهنسالی تبدیل کرد 
که پول دارد، اما گیج اســت و حــال و جان 

ندارد! 

می کنند و دولت حقوق آنان را پرداخت می کند. 
به دیگر ســخن یعنی جیره بگیــر دولتند و از 
این رو نتیجه نیز مشــخص است؛  بودجه دولت 
عربســتان ســعودی در ســال جاری به 220 
میلیارد دالر رسیده اســت و این در حالی است 
که در مدت مشابه همین زمان در سال 2003 
هفتــاد ملیــارد دالر از مبلغ کنونــی پایین تر 
بوده اســت. و این مبلــغ از خزانــه درآمدهای 
فروش نفــت تأمین می گــردد. همچنین برای 
دیگر شــهروندان که در بازار آزاد جایی ندارند،   

نگاه

بنی سعود همان بنی اميه سابق  است
آيت اهلل سيدهادی خسروشاهی

سفیر سابق ایران در واتیكان 
بنی سعود با زور و سرنیزه و کشــتار و قتل عام مردم طائف و مدینه و مكه سر کار آمد. نتیجه پیروی 
از ابن تیمیه همین خواهد شد. آنها زمانی قصد داشــتند تمام کشورهای اسالمی را بگیرند و از این 
رو عراق، کربال و نجف را به آب بســتند و مردم آن را قتل عام کردند. االن هم داعش را مأمور کشتن 
مردم کرده اند؛ خودشــان هم فجایع حج را راه اندازی می کنند. برای این که ولیعهدشان از خیابان 
رد شود، راه حجاج را بســتند و این فجایع را به وجود آوردند. این اتفاق دردناک اصاًل جای توجیه و 

بحث ندارد چرا که سوء مدیریت عربستان مسلم است. بنی سعود همان بنی امیه سابق  است.

درآمد عربستان از نفت
۸5 درصد درآمد صادراتی عربستان از نفت تشکيل می شود. نفت همچنين 
برای درآمد مالی دولت نيز اهميت فراوانی دارد و 95 درصد منابع تأمين مالی 

دولت را به خود اختصاص داده است.
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اتفاق ویژه

عروسک های ما  لبخند 
آفرينان كودكان و نوجوانان 

فلسطينی و سوری 

 هالل احمر ایران
 سفیر مهرورزی

گفت وگو

روايتی تكان دهنده  از اسارت 
 كودكان فلسطينی

 در زندان های اسرائيل

بازنمایی چهره   واقعی 
صهیونیست ها

دیدگاه

تغيير نقش بنيادين صليب سرخ 
و هالل احمر با توجه به وخامت 

بحران های بشری 

   در فراسوی 
شکاف های جنگ

نقش بنيادی صليب سرخ         و هالل احمر 
در    رفع بحران های بشری

امداد رسانی
فراتر از مرز ها

ص(
( هلل

ل ا
سو

در
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م م
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اتفاق ویژه
عروسک های خاموش

تابستانی که گذشت شاهد يک کمپين انسان دوستانه موفق بوديم. در اين کمپين 
عروسک های پارچه ای يا همان »عروســک های خاموش« در مراسمی شاد به 

کودکان آواره سوری و فلسطينی اهدا می شد.

کمك های خیرخواهانه 7۵ تنی شــامل 
ده هــا تخته پتــو، زیرانــداز و چادرهای 
اضطراری، مواد غذایــی و به ویژه نیازهای 
حیاتــی پزشــكی و دارویــی قربانیــان 
جنایت های رژیــم صهیونیســتی که با 
هواپیما به قاهره منتقــل و بعد از طریق 
گذرگاه رفح به نمایندگان مردم فلسطین 

تحویل شده بودند.
این در حالی بــود که شــبكه الجزیره از 
رسوایی بزرگ شــیوخ سعودی و خلیجی 
در ارســال کمك هــای تاریــخ مصرف 
گذشــته و کفن برای کــودکان غزه پرده 

برداشته بود.
پس از جنایات ۵1 روزه اســرائیل در نوار 
غزه کــه ویرانی ها و تلفات بی ســابقه ای 
به بار آورد، مســئوالن وزارت بهداشــت 
غزه گفته بودنــد که تنهــا 30 درصد از 
کمك های پزشــكی و بهداشــتی که از 

 هالل احمر ایران
 سفیر مهرورزی

نازنين محمدی

در روزهايی كه  داعيه های داعش و ســعودی مبنی بر خالفت جهان عرب گوش همه را كر كرده است، كودكان 
آواره فلســطينی و ســوری از اعراب كفن هديه می گيرند و از ايرانی ها عروســک.در روز های  تدارک انتشار 
چهارمين شماره مهروماِه مهر ماه باخبر شديم عروسک های ايرانی به دست  كودكان مظلوم سوری و فلسطينی 
در دمشق رسيده اند. اين هدايا در قالب كمپين »عروســک های خاموش« و برای اعالم همبستگی با كودكان 
جنگ طراحی و ساخته شده و در ماه ســپتامبر  لبخند آفرينان كودكان سوری و فلســطينی شده اند. اين ماه 
همچنين سالگرد ارسال محموله بزرگ كمک های دارويی و غذايی هالل احمر جمهوری اسالمی ايران برای غزه 

برجای مانده از حمالت 51 روزه اسرائيل در تابستان 1393  است.

عروسک های ما  لبخند آفرينان كودكان و نوجوانان فلسطينی و سوری 

نی
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دولت های عربی که به دست آن ها رسیده، 
برای مصرف در بیمارستان ها و درمانگاه ها 
قابل مصرف بوده و در عوض ارسال مقادیر 
زیادی کفــن مخصوص کــودکان غزه از 
عربســتان و حوزه خلیج فارس را شرم آور 

خواندند.

   قاصدک های لبخند
تابستانی که گذشت شــاهد یك کمپین 
انسان دوســتانه موفق بودیم که توســط 
گروهی از فعــاالن ایرانی برپا شــده بود. 
در ایــن کمپین عروســك های پارچه ای 
یا همان »عروســك های خامــوش« در 
مراســمی شــاد به کودکان آواره سوری 
و فلســطینی اهدا می شــد تا لبخندی بر 

چهره های رنج کشیده شان بنشاند.
نــام  بــه  مراســم  مشــهورترین  در 
»قاصدک های لبخند« بــا حضور بیش از 
1۵0 کودک جنگ زده سوری و فلسطینی 
در شهربازی ســندباد دمشق، این بچه  ها 
نقاشــی هایی را  برای تشــكر از خیرین 
ایرانی رســم کرده و به نمایندگان ایرانی 

حاضر در مراسم اهدا کردند.
همچنین با مشــارکت گروه های مردمی 
»ســنگ، کاغــذ، قیچــی«، »اتحادیــه 
بین المللــی امــت واحــده« و »جمعیت 
امدادرســانی به ملت فلســطین« اقدام به 
توزیع کیف مدرسه و سایر هدایایی شد که 
از محل کمك های مردمی خریداری  شده 
بود و همچنین موسیقی دوزبانه »بی پناه« 

با خوانندگی »طه چوگان باز« اجرا شد.
طه پس از اجــرای اثر »بی پنــاه« گفت: 
»هنر باید به رســالت خودش عمل کند 
و اعالم همبســتگی با کودکان جنگ زده 
و کاســتن از آالم ایشــان کمترین کاری 
بود که از دســت من بر می آمد و امیدوارم 
توانسته باشیم با رقم زدن یك روز خوش، 
اندکی از رنج های این کودکان که چندین 
سال است در شرایط بسیار سختی به سر 

می برند کاسته باشیم.«

  هالل احمر ايران سفارتخانه ای 
در قلب انسان ها

چندی پیــش رئیس جمعیت دوســتی 

فلســطین و ایــران و مســئول کمیتــه 
میهمــان  فلســطینی  اردوگاه هــای 
ســاختمان صلح )مقر مرکزی هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایــران( بودنــد و با 
تأکید بر این که مردم فلســطین در داخل 
و خارج از فلســطین متحمــل رنج های 
بسیاری هســتند از جمعیت هالل احمر 
ایران درخواســت ارســال 3 هزار و 200 
ســبد غذایی اظطراری به همــراه کیف 
کمك هــای اولیــه را کرده بــود که این 
خواسته توســط ســازمان برآورده شد. 
در آن دیــدار عبدالكریم شــرقی، رئیس 
جمعیــت دوســتی فلســطین و ایــران 
خواســته بود در صورت امكان کمك های 
بشردوســته هالل احمر ایران به آوارگان 
فلســطینی در قالب کمك هــای نقدی 
باشــد تا هزینه بارگیری و ارسال محموله 
را نداشته باشــد. با اشاره به انسان دوستی 
ایرانیان که بر همگان مشهود است گفته 
بود: »نهاد شــما همانند یك سفارتخانه 
مردمی اســت و به واســطه فعالیت های 
انسان دوســتانه بار ســنگینی را به دوش 

می کشد.«
علی موسی، مســئول کمیته اردوگاه های 
فلســطینی در ســوریه نیز در آن جلسه 
گزارش داد که »در حــال حاضر 400 تا 
4۵0 هزار تــن از آوارگان فلســطینی در 
اردوگاه های موجود در ســوریه ســاکن 
هســتند، اما وضعیت مطلوبــی ندارند و 
این آوارگان چشــم انتظار کمك از سوی 
جمعیــت هالل احمــر ایران هســتند. 
به گفتــه علی موســی، تــا آن مقطع 3 
مرتبه کمك های بشردوســتانه از سوی 
هالل احمر جمهوری اســالمی ایران برای 
آوارگان فلســطینی ســاکن در ســوریه 

ارسال شده بود.«
موســی همچنین از جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران تقاضــا کرد تا 
آموزش کمك های اولیه و اورژانس را نیز 
برای نیروهای امدادی فلسطین ارائه دهد 
چرا که شاهد سطح پایینی از بهداشت در 
اردوگاه های آوارگان فلسطینی در سوریه 
و لبنان هســتیم که زیر نظر سازمان ملل 

اداره می شوند. 

اجرای موســیقی دوزبانه »بی پناه« همــراه با خوانندگی 
هنرمند کشــورمان »طه چــوگان باز« از جملــه برنامه 
هایی بود که در دمشــق برگزار و با استقبال باال روبرو شد. 
شعر این اثر که با حمایت اداره موســیقی سازمان بسیج 
مســتضعفین تولید شــده را احمد کاری ســروده است.

موسیقی و تنظیم اثر بر عهده حســین نظری و کالرینت 
توسط بابك نظری نواخته شده است.

 بعد از این مراســم طه چوگان باز که با موزیك ویدئوهای 
»هفت ســین« و »بــی صبــری« در عرصه موســیقی 
درخشــیده اســت ابراز امیدواری کرد: نهادهای خیریه 
بین المللی حضور فعال تر و جدی تری در بحران انســانی 
سوریه داشته باشند و  برای بهبود شرایط زندگی آوارگان 

سوری و فلسطینی تالش کنند.
شعر فارسی و عربی »بی پناه« به این شرح است:

نَْحُن ااْلَیتاْم،َعِن الَْوفا، إِْرَحْم بِنا
َّنا! إِْرَحْم بِنا اُنُْظْر إِلَْینا،َرب

)پروردگارا ما یتیم هستیم، از روی کرامت به ما رحم کن 
و بر ما نظر نما(

  اُنُْظْر الهی )نگاه کن خدای من(
نحن الَْغریٌب )ما غریب هستیم(

اُنُْظْر إِلی آهی )به آه من نظر کن(
َقَتلُوا أَبی
َقَتلُوا اُّمی

َقَتلُوا أَهلی
َقَتلوُهْم بَِأیِّ َذنْْب

 )پدر و مادر و خانواده من را کشــتند، به راستی آنها را به 
چه جرمی به قتل رساندند؟(

 لُْطٌف َو َرأَْفة،دینی )لطف و رافت دین من است(
دیُن الُْمَحبَّة،دینی )دین محبت، دین من است(

ال دیَن لَُهْم،ال َریَْب فیه ) آنها بدون شك دین ندارند(
ْحُم بِااْلَیتاِم )رحم کردن به ایتام در   أَلَْفْرُض فی االِْسالِم،أَلرَّ

اسالم واجب است(
ال دیَن لَُهْم،ال َریَْب فیه )آنها بدون شك دین ندارند(

با غم شنیدم،بی پناه و بی گناه، درد دالشو،سوز صداشو
با گریه می گفت کودکی با سوز و آه

یارب،یارب، تویی پناه هر بی پناه

 يارب، تويی پناه 
هر بی پناه

شعر
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دیدگاه
مصائب بی شمار

فجايع و مصائب، تکان دهنده و در مقياسی وســيع قرار دارند. مردم به  
نحوی کوچ می کنند که پيــش از اين هرگز ديده نشــده بود، در غباری 

مملو از ترس و عدم اطمينان.

هیچ کس در امان نیست. تنها چند روز پس 
از بازگشتم دریافتم که دو تن از کارکنانمان 
در صلیب سرخ جهانی در این کشور هنگام 
کمك به دیگران هدف گلولــه قرار گرفته و 
کشته شده اند. ســاختار جنگ یمن مسائل 

را پیچیده تــر و اوضاع انســانی را متزلزل تر 
ساخته است. خدمات حیاتی مثل سالمت، 
برق و آب که در شــرایط عادی هــم  به تار 
مویی بند بودند، حاال کاماًل گسسته اند. با هر 
موج تازه ای از جنگ، راه حل های فروکاهش 

درگیری هــا رنگ می بازند. تــازه یمن فقط 
یكی از چند کشــور خاورمیانه است که در 
آن خشــونت ترکتازی می کنــد: امروز ما 
همین ویرانی و آشــوب را در سوریه و عراق 
نیز شاهد هســتیم. ورای خاورمیانه، آفریقا 
به خونریزی وحشتناکی دچار شده، از مالی 
تا لیبی، از شمال شــرقی نیجریه تا جنوب 

سودان. در اوکراین هم درگیری ادامه دارد.
مصائب، تكان دهنده و در مقیاســی وسیع 

هستند. 
مردم به شــكلی کوچ می کنند که پیش از 
این هرگز ندیده بودیــم، در غباری از ترس 
و عدم اطمینان می گریزنــد. در مقابل این 
پشت صحنه، ســازمان ملل تالش می کند 
»اهداف توســعه پایدار« را دنبال کند. این 
اهداف مشخص شــده در زمینه هایی مثل 
سالمت، آموزش، فقر و ارتقای سطح زندگی 

در شهرهایمان است.
 آن ها اســالف برنامه »اهداف توسعه هزاره 
جدید« هستند که امســال)201۵( پایان 
می یابد. این اهداف که برای 1۵ سال آینده 
برنامه ریزی شــده اند، به شــكلی تحسین 
برانگیز نذر کرده اند به نیت توســعه جهانی 
هیچ کس را از قلــم نیاندازند. اما این اهداف 
در عمل برای جاهایی مثل یمن، ســوریه، 
لیبی یا ســودان جنوبی که بقای روزانه در 
صدر، میانه و ذیل همــه الویت ها قرار دارد 
چه معنایی خواهند داشــت؟ امروز چگونه 
چنین جاهایی می توانند توســعه یابند در 
حالی که جوامع اصیل متعلق به آن ها از هم 

می پاشند؟
مردم می گویند حقیقت نخســتین قربانی 
جنگ اســت. اما آن یك معلــول دیگر هم 
دارد: اعتماد! با باال گرفتن درگیری، اعتماد 
خرد می شــود، همان گونه که شب تالی روز 
اســت. خالئی به وجود می آید. ســرزمین 
پوســت کنده می شــود، ملــت می میرد و 
اعتماد فراموش می شود. در چنین محیطی، 
ســازمان های بشردوستانه نقشــی حیاتی 
بازی می کنند؛ آن ها امداد می کنند و مردم 
را زنده نگاه می دارند. امــا وقتی درگیری ها 
بیشــتر کش پیــدا می کننــد و پیچیده تر 
می شــوند، و در حالی کــه توانایی دولت ها 
برای حفظ اصالت جوامعشان رنگ می بازد، 

 تورهای ایمنی امداد
  در فراسوی شکاف های جنگ

پتير ماورر| رئيس كميته بين المللی صليب سرخ
ترجمه: شروين طاهری

مصيبت چهره عوض نمی كند. می تواند به شكل يک درگيری بشری چندين ســاله باشد. من آن را اخيراً در 
يمن يافتم. در شهر باستانی صنعا پايتخت از مردی عيادت كردم. بمب خانه اش را ويران كرده بود و جان چهار 
عزيزش را گرفته بود. او تنها و متروک مانده بود. می توانستی اين را در نگاهش بخوانی. چهارصد كيلومتر آن 
سو تر، در طول خط مقدم جنگ، از پســر نوجوانی عيادت كردم كه داشتند به اتاق اورژانس بيمارستان عدن 
منتقلش می كردند، سوختگی های وحشتناک، بدنش را درنورديده بودند؛ يک مين. همان سردرگمی و يأس 

در چهره اش بود.

تغيير نقش بنيادين صليب سرخ و هالل احمر با توجه به وخامت بحران های بشری 
دن 
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نما

رسالت صلیب سرخ
صليب سرخ قادر است به مکان هايی برود که هيچ کس ديگر قادر نيست و کارهايی بکند 
که ديگران نمی توانند. اين به خاطر اصولی است که از 15۰ سال پيش که به موجوديت 

درآمديم بنيان های سازمانمان را شکل دادند؛ بی طرفی، انصاف و استقالل.

آن گاه نقش ســازمان های بشردوستانه ــ 
ـ تغییر  به ویژه صلیب ســرخ و هالل احمرـ 
می یابد و آن هم به شــكلی بنیادین. دیگر 

مقطعی گرایی فایده ندارد.
اجازه بدهید به اوضاع یمــن بازگردم. یكی 
از بیمارانی که عیادت کردم در بیمارستانی 
مداوا می شــد که توســط خدمه پزشــكی 
کمیته بین المللی صلیب سرخ اداره می شد: 
دکترها، پرســتاران و متخصصین بیهوشی. 
تنها دلیل ادامه کار بیمارســتان این بود که 
ما آن جا بودیم. در جاهای دیگر، مهندسان 
ما در حــال کار روی آب محــل و همكاری 
بهداشــتی بــرای تعمیــر لوله هــای آب و 
سیستم فاضالب بودند که در جریان جنگ 
خراب شده بودند. خدمه کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ داشــتند نقاط توزیع جدید 
آب شرب را بنا می گذاشــتند که دسترسی 
طوالنی تری به آب را فراهم آورند. در شهری 
دیگر، ما مشغول روند ساختن یك کلینیك 

ارتوپدی هستیم. خدمه ما در آن جا در عین 
حال در کار مشــكل دفع زباله هــا بودند. به 
عبارت دیگر ما با مســائلی فراتر از نیازهای 
فوری و اساســی کوتــاه مدت مثــل پتو و 
چادر دســت و پنجه نرم می کنیم. ما روی 
هر خدماتی که یك جامعه یا یك شــهر را 
زنده نگاه مــی دارد کار می کنیم، میان مدت 
تا بلندمدت. و فقط در یمن این کار را انجام 
نمی دهیم که در کشــورهای ســرار جهان. 
تالشمان این اســت که جوامع اصیل را گرد 
هم نگاه داریم. با طوالنی تر شدن درگیری ها 
و افزایش ابعــاد نیازها، ما بایــد خودمان را 
تطبیق بدهیــم. تفاوت میــان کمك های 
بشردوستانه و نیازهای توسعه بلندمدت به 

سرعت در حال محو شدن است.
و چرا صلیب ســرخ جهانی چنین می کند؟ 
زیرا ما موقعیتــی بی همتا داریــم. صلیب 
ســرخ قادر اســت به مكان هایی بــرود که 
هیچ کس دیگر قادر نیست و کارهایی بكند 

که دیگران نمی تواننــد. این به خاطر اصولی 
است که از 1۵0 سال پیش که به موجودیت 
درآمدیم بنیان های ســازمانمان را شــكل 

دادند؛ بی طرفی، انصاف و استقالل.
با دنبال کردن مو به مــوی این اصول، قادر 
خواهیم بــود با جنگجویــان دو طرف خط 
مقدم دربــاره نیاز به احترام به شــهروندان 
ســخن بگوییم. قادر خواهیم بود بخشــی 
از اعتماد از دســت رفته را بازگردانیم و این 
به ما توانایــی خدمات بیشــتر می دهد. با 
پروراندن اعتماد، در حالی که بیمارستان ها 
برقرار می مانند، خدمات آب رســانی تعمیر 
می شــوند و بــرق تأمین می شــود، آن گاه 
می توانیم تــوری ایمنی را بر فراز شــكاف 

زیرین فراهم کنیم. 
بدینوسیله برای تحقق اهداف توسعه پایدار 
زمینه چینی می کنیم تا آن گاه که تفنگ ها 
ســاکت شــوند، کشــور دوباره روی پای 

خودش بایستد. 

 )iTunes( این روزها پاتوق مجازی معروف اپل بازها یعنی آی تیونز
که به پشــتیبانی نرم افزاری گوشــی های هوشــمند و آیفون های 
این شــرکت آمریكایی اختصاص دارد، حال و هوای بشردوســتانه 
هم پیدا کرده اســت، چراکه با باال گرفتن بحــران آوارگان در اروپا، 
شــرکت اپل در ابتكاری مشــترک با صلیب ســرخ ایاالت متحده، 
نســل های مختلف دنیای ارتباطات را به کمك فراخوانده اند .البته 
این پنجمین سالی است که شــرکت اپل بخشی از مقر مجازی خود 
را در اختیار صلیب ســرخ قرار می دهد، اما این موضوع از آن جهت 
ارزشی مضاعف یافته که نشــان دهنده گســتره جغرافیایی دامنه 
دارندگان گوشی ها و تبلت های هوشــمند اپل در جهان است که به 
همان میزان دایره عالقمندی آن ها به رویدادهای گوشه و کنار دنیا 
نیز اضافه می شود. اپل از اواســط ماه سپتامبر گذشته روی ویرایش 
آمریكایی آی تیونز بخش کمك مالی به آوارگان و پناهندگان را در 
روزهایی که ده ها هزار پناه جو از سوریه و افغانستان و آفریقا از طریق 
مدیترانه و بالكان و اروپای شرقی به قاره ســبز هجوم آورده بودند، 
فعال کرد. بدین ترتیب این شــرکت عظیم ساخت ادوات رایانه ای و 
ارتباطی، بار دیگر با صلیب ســرخ شاخه آمریكا همكاری بین المللی 

تنگاتنگی را به منظور جمع آوری کمك هــای مردمی در قالب های 
پرداختــی ۵ ، 10 ، 2۵ ، ۵0 ، 100 و 200 دالری آغاز کرده اســت. 
قباًل هم اپل در حوادث غیرمترقبه بســیار بزرگی مثل زلزله هائیتی 
)2010(، سونامی ژاپن )2011(، هوریكان سندی آمریكا )  2012(، 
گردباد تایكون فیلیپین )2013( و زلزله امسال نپال با صلیب سرخ 
همكاری کرده بود. جا دارد که شــرکت های ارتباطاتی، اپراتورهای 
تلفن همراه و رســانه های بزرگ در ایران نیز بــرای همكاری های 
بشردوســتانه با هالل احمر از اپل الگو بگیرند و از این طریق اعتبار 

اجتماعی و برند خود را ارتقاء دهند.

كمک سيب محبوب به صليب سرخ
فراخوان برای كمک به بحران آوارگان در اروپا روی آی تيونز 

تنها چند روز 
پس از بازگشت 
دريافتم که دو 

تن از کارکنانمان 
در صليب سرخ 
جهانی در اين 
کشور هنگام 

کمک به ديگران 
هدف گلوله قرار 

گرفته و کشته 
شده اند.  نحوه 
يکسويه جنگ 
يمن  معضالت 
را پيچيده تر و 

اوضاع انسانی را 
متزلزل تر ساخته 

است. ارائه خدمات 
حياتی مثل 

سالمت، برق و 
آب که در شرايط 
عادی هم  به تار 

مويی بندند، حاال 
کامالً گسسته 

شده اند
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گفت و گو
درد  دل های کارگردان سوری 

عميقاً باور دارم مشــکالتی که به عنوان يک ســوری با آن ها مواجه هستم با 
مشکالت فلسطينی ها هم ريشه هستند. همه پذيرفته اند که سوريه با يکی از 

بدترين بحران های بشری معاصر مواجه است.

    چه چيزی به شــما شهامت داد اين 
برنامه را آغاز كنيد؟

من ابتدا از طریق کمیته خدمات دوستان آمریكایی 
که پروژه ای در مورد صلح پایــدار و عدالت در قالب 
کمپین »هیــچ راهی برای تهدید یــك کودک« را 
معرفی می کرد آشنا شدم. آن ها از من پرسیدند که 
آیا دلم می خواهد ویدئویی درباره سیستم بازداشت 
اسرائیلی ها بسازم، چمبره ای که کسی چیز زیادی 
از آن نمی دانست، همین قدر می دانستیم که ساالنه 
حدود 700 کودک فلسطینی به صورت غیرقانونی 
توســط دو دادگاه اسرائیلی بازداشــت و بازجویی 
می شوند. این شــوکه ام کرد، چون کل این سیستم 
فقط برای اســارت کودکان )زیر 18 ســال( به راه 
انداخته شــده بود و بعد در جریان کار فهمیدم که از 
هر 4 کودک بازداشت شــده، سه تایشان در معرض 
صدمات جسمی و روحی ناشی از آن قرار گرفته اند.

با خودم گفتم اگــر با برادر کوچــك خودم چنین 
می کردند چه می شــد؟ اگر او را از زندگی و خانواده 
و رؤیاهایش محروم می کردند، چه کار می کردیم؟ 
این فكر مرا واداشت تا مســتند »بازداشت رؤیاها« 
را بسازم چون مهم اســت که بازداشت و بازپرسی و 

شكنجه غیرقانونی کودکان را برجسته کنیم.
     آرزو داريــد با اين پــروژه به كجا 

برسيد؟
می خواهم این فیلم جرقه ای برای ایجاد یك جنبش 
باشد تا مباحثاتی در حلقه فعاالن به وجود آورد. این 
پروژه به هیئتی از اعضای کنگره )آمریكا( ارائه شد 
و ما برای آن ها عناصر ســاختاری و قانونی سیستم 
نظامی و شرایط بازداشــت کودکان فلسطینی در 
ابعاد وسیع را بیان کردیم. متأســفانه اسرائیل به 4 
بچه ای که مصاحبه هایشان در فیلم بود اجازه پرواز 
به آمریكا نداد تا حضوراً در مورد وحشــیگری هایی 
که به سرشــان آمده شــهادت دهند. امیدوارم این 
فیلم به عموم مردم درباره حقایق اشغال)فلسطین( 

چیزهایی بیاموزد.
     چطور می توانيــد تجربه تان را از 

سراسر پروژه در يک كلمه بيان كنيد؟
سخت اســت چون کلمات زیادی به ذهنم خطور 
می کنند، ولی مــن روی کلمه »افســرده کننده« 
متمرکز می شوم. باید اعتراف کنم زمان هایی بود که 
به خاطر جزئیات وحشتناکی که در جریان بازبینی 
یا ویرایــش بخش هایی از فیلم می شــنیدم خوابم 
نمی برد. یكی از این موارد مربــوط به زمانی بود که 
روی ویرایش تجربیات »عبد« که در زمان بازداشت 

بازنمایی چهره واقعی صهیونیست ها

پايگاه »اس ام پلستاين«
ترجمه:  وحيد شهرياری

يكی از تبعات پنهان قريب ۷ دهه اشغال فلسطين، پديده ضد بشــری زندانيان خردسال در بند رژيم صهيونيستی 
است. اين قربانيان كم  سن وسال كه در بسياری موارد به داليل واهی و نه حتی رفتار مبارزاتی توسط نظاميان اشغالگر 
قدس بازداشت می شوند، در حقيقت آسيب پذيرترين بخش جامعه در بند فلسطينی را تشكيل می دهند كه دژخيمان 
اسرائيلی آگاهانه برای زير فشار قرار دادن خانواده های مبارز از آن ها به عنوان گروگان سياسی استفاده می كند. اين ها 
فرضيات و افسانه نيستند، بلكه حقايقی هســتند كه »عمر خوجی« و همراهانش در كمپين »هيچ راهی برای تهديد 
يک كودک« در خالل چندين ماه مستندسازی آمار و اطالعات مربوط به زندان های كودكان در سرزمين های اشغالی 
بدان رسيده اند. عجيب اين كه ابعاد ماجرا به قدری وحشتناک است كه گروهی از فعاالن اسرائيلی نيز برای افشای آن 
به تكاپو افتاده اند و بر اساس برآوردهای اين گروه با نام »بت سلم«، تا سه ماه نخست سال ميالدی جاری )حدود شش 
ماه پيش( تنها 182 كودک و نوجوان در زندان های رسمی رژيم صهيونيستی اســير بوده اند كه اين به غير از اسيران 
كوچک بازداشتگاه های مخفی و همچنين تعداد بسيار زياد زير 18 ســاله هايی اند كه وارد چرخه دادگاه های نظامی 
ـ آمريكايی در مورد  طرح ها و ايده هايش برای ساخت  شده اند. پايگاه »اس ام پلستاين« با اين فيلمســاز جوان عرب 
نخستين مستند جهانی از وضع اين اسرای كم سن و سال و ضبط و ثبت تجاربشان از روزهای سياه زندان پس از آزادی 

گفت وگويی  انجام داده است كه گزيده ای  از آن  از نظر می گذرد.

روايت »عمر خوجی« سازنده مستند »بازداشت رؤياها«  از اسارت 
كودكان فلسطينی در زندان های اسرائيل
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روزگار تلخ »عبد«
زمان هايی بود کــه به خاطر جزئيات وحشــتناکی که در فيلــم می ديدم خوابم 
نمی برد. يکی از اين موارد مربوط به »عبد« بود که در زمان بازداشــت 15 ســال 

داشت. او در يک سلول تنها و بدون غذا و لباس بود.

1۵ ســاله بودـ  یعنی جوان ترین مصاحبه شــونده 
فلسطینیـ  کار می کردم. او شرح می داد که چطور 
تنها در یك ســلول تنها و بدون غذا و لباس و پنجره 
و بدون دسترسی به جهان خارج حبس شد و وقتی 
درخواســت کرد که با پدرش صحبت کند سربازان 
اســرائیلی جواب رد دادند. حتی وکیل تســخیری 
خودش ســعی کرد با کتك از او اعتراف بگیرد. این 
یك سیستم است و من اگر به نوبه خودم کمك نكنم 

نمی توانم به تنهایی در آن زندگی کنم.
     و سخت ترين بخش تهيه اين فيلم؟

وقتی می دیدم بچه ها درباره بازداشــت، شكنجه و 
حبس ظالمانه شان حرف می زنند، ضربه می خوردم. 
من تا حدودی از بدرفتاری و حق کشــی اســرائیل 
علیه بازداشت شدگان فلسطینی خبر داشتم، ولی 
با حجم جزئیاتی که بچه ها از تجربیاتشــان تحت 
بازداشت نظامی می گفتند، متوجه تمام آن چیزی 

که در مجموعه زندان ها می گذرد شدم.
اما ســخت ترین بخش قطعاً آن جا بــود که خودم 
مصاحبه ها را می گرفتم. نمی توانســتم تصور کنم 
چقدر این بچه های فلســطینی درد کشــیده اند. 
تماشای بریده فیلم ها در ابتدا دشــوار بود. داستان 
مشترک این نونهاالن بسیار دردآور بود تا جایی که 
دو دفعه ای از رایانه ام فاصله گرفتم. بازداشت و زندانی 
کردن بچه های فلســطینی توسط اســرائیلی ها ۵ 
مرحله داشت: بازداشت، انتقال، بازپرسی، محاکمه 
و صدور حكم. من باید مطمئن می شدم که هر یك 
از این مراحل توســط بچه ها در مصاحبه شان ذکر 
شود. اما همان قدر که شنیدن این مراحل برای من 
دردناک بود، یــادآوری آن تجربیات تلخ برای آن ها 
بسیار غم بار تر بود و اصاًل آسان نبود که دوباره به یاد 

آورند چه بالیی سرشان آمده است.
     آيا اين فيلم يک تالش شخصی بود 

يا كسی هم كمک تان می كرد؟
من نمی توانم تمام اعتبار این پروژه را به نام خودم 
 )AFSC( کنم. کمیته خدمات دوستان آمریكایی
بود که ابتدا به من رجوع کرد و در حقیقت مأموریت 
من، شكل دادن به چشــم انداز آن ها بود. من تهیه 
کننده فیلم بودم ولی نقش مدیر برنامه خاورمیانه 
کمیته خانم جنیفر بینگ و همراهش نوال مصلح 
و البته دو داوطلب بین المللی از ســوی نهاد »دفاع 
برای کــودکان«، جان و جویس کاســل که برای 
تنظیــم کارها و ضبــط مصاحبه هــا همراهم به 
فلسطین سفر کردند را نباید فراموش کرد و من به 

همه آن ها مدیونم.

     فكر می كنيد اين فيلم چه تأثيری بر 
متن تالش های فلسطينيان برای آزادی 

بگذارد؟
به گمانم تأثیری بسیار منحصر به فرد بر تالش های 
فلســطینیان دارد. علی رغم این کــه این عرصه ای 
جوان و در حال رشد است، ولی فیلم های داستانی یا 
مستند زیادی در مورد موضوع فلسطین دیده ایم که 
توجهات بین المللی را بر انگیخته اند و از جمله برخی 
نامزد اسكار هم شــده اند. این همان عمومی سازی 
است که نیاز داریم. فیلم های بلند یا حتی ویدئوهای 
کوتاه واقعاً کمك می کنند پیاممان را بفرســتیم. 
مردم داســتان هایی روی پرده بزرگ می خواهند 
و خیلی ها با دیــدن آن ها احســاس تأثیر پذیری 
می کنند. این موقعیتی بی نظیر برای درس دادن و 

بیان کردن است.
     پيشــينه تان چه تأثيــری روی 

خروجی كار داشته است؟
خب من یك سوری ـ آمریكایی هستم و پیشینه ام 
صرفاً نمی تواند بیانگر تالش فلســطینی ها باشد. 
اما عمیقاً باور دارم که مشــكالتی کــه به عنوان 
یك ســوری با آن ها مواجه هســتم با مشكالت 
فلسطینی ها هم ریشه هســتند. همه پذیرفته اند 
که ســوریه با یكی از بدترین بحران های بشــری 
معاصر مواجه اســت. اما دو رویی بود اگر فقط روی 
مصائب مردم سوریه تمرکز می کردم و به فلسطین 

نمی پرداختم.
     پروژه، برنامه يــا اهداف آينده تان 

چيست؟
برنامه هــای آینده من شــامل پروژه هایی بزرگ تر 
و جســتن موقعیت هایی بیشــتر برای به اشتراک 
گذاشتن داستان هایی اســت که کمتر مورد توجه 
رســانه های کم انصاف امروز قــرار می گیرند. این 
شامل مسائل فلسطین، سوریه و فرگوسن )جنبش 
ضد نژادپرستی سیاهان آمریكا( می شود. این یكی 
از دالیلی است که »بازداشت رؤیاها« برایم این قدر 
اهمیت دارد. من دارم نقشی بازی می کنم تا داستانی 
را با مردم به اشــتراک بگذارم که هرگز نشنیده اند یا 
چیزی درباره اش نمی دانند. در آینده نزدیك یكی از 
طرح های بالقوه من ســفر به همراه  پزشكانی است 
که به کمپ های آوارگان ســوری گسیل می شوند. 
این گونه می توانم زندگی آوارگان سوری را از وقتی 
که خانه شان را ترک کرده اند مستند کنم و امیداوارم 
نتیجه کار آن قدر تأثیرگذار باشد که جامعه جهانی را 

به اقدامی برای کمك به آن ها وادارد. 

طبق آخرین برآوردها طی کمتر از یك سال و نیم اخیر و از زمان 
حمله و قتل عام اســرائیلی ها در نوار غزه و ســپس سرکوب های 
شــدید در کرانه باختــری و قدسـ  جــدای از ایــن که حدود 
600 کودک و نوجوان بی گناه زیر 18 ســال فلســطینی توسط 
صهیونیست ها به شــهادت رســیده اندـ  بیش از 1000 کودک 
و نوجوان توسط اشــغالگران بازداشت شــده اند که هنوز حدود 
200 تن از آنان در بند هســتند. پدیده شــوم زندانی کردن افراد 
کم سن و ســال در حقیقت تفاوت چندانی با قتــل روان آن ها در 
نخستین مراحل زندگی شــان ندارد و جنایتی اســت که تنها از 
مخوف ترین دیكتاتوری های معاصر مثل نظــام نازی در آلمان، 
استالین در روســیه، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و البته رژیم 

عبری اشغالگر در فلسطین سر زده است.
طبق آن چه از زندان های اســرائیلی برای کودکان به بیرون درز 
کرده است، حبس و شكنجه روحی و روانی آن ها با تكنیك هایی 
کاماًل مشــخص و بر اســاس اهدافی از پیش تعیین شده صورت 
می گیرد که متأســفانه دستگاه های حقوق بشــری غرب بر این 
فرآیند ضدانســانی چشــم بســته اند. بر مبنای این روش شوم، 
صهیونیست ها عمداً به مناسبت های مختلف کودکان و نوجوانان 
فلســطینی را به بهانه های واهی مثل پرتاب ســنگ، شعار دادن 
و حتی دویدن و راه رفتن نزدیك به ســربازان اشــغالگر دستگیر 
کرده و وارد چرخه ای از شــكنجه های روحــی و روانی می کنند 
که شــامل اعمال خشــونت،کتك زدن جمعــی در حالت غل 
و زنجیر و چشــم بســته، قطع ارتباط با جهان خارج، تهدید دو 
طرفه این بازداشت شدگان کم سن و سال و شكننده نسبت به آزار 
خانواده، همسایگان و دوستانشان و بر عكس و دیگر تكنیك های 
فروپاشی روانی و شخصیتی است. فرض شكنجه گران اسرائیلی 
این است که با این روند بســیاری از خانواده های فلسطینی را از 
ترس سرنوشت دلبندان شــان در حالت بی عملی و ترک مبارزه 
نگاه می دارد و همچنین نسل آینده فلسطینی ها را از اوان زندگی 
ترســو بار آورده و دچار مشــكالت روانی و حتی معلولیت های 

جسمی می سازد.

به کدامين گناه؟!

نکته
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تاریخ
شهادت 560 کودک فلسطینی

ارديبهشــت امســال وزارت بهداشــت فلســطين با صدور بيانيه ای آماری 
وحشتناک از شــهادت 56۰ کودک و مجروحيت هزاران نفر ديگر در در غزه، 

کرانه باختری و قدس اشغالی طی سال ميالدی گذشته )2۰14( ارائه  کرد.

  جنايت های دنباله دار
اما ســگ های هار صهیونیست پس از شهادت 
الــدره باز هم به طور مكرر دســت به کشــتار 
گروهی کــودکان و زنان فلســطینی در غزه 
و کرانــه باختــری زده اند. نمایش شــهادت 
خانواده هفــت نفره هــدی غالیــه در اواخر 
خرداد سال 138۵ در شــبكه های تلویزیونی 
جهان، از جمله این جنایت هــا بود. پس از آن، 
کشتار کودکان روســتای قانا در جنگ لبنان 
نیز برگ ســیاه دیگری را از تاریــخ پرجنایت 
صهیونیســت ها رقــم زد. زنده ســوزی علی 
سعد دوابشــه کودک شــیرخواره فلسطینی 
و خانــواده اش نیز مؤخر ترین جنایت مشــابه 
یهودیــان افراطی تحت حمایت غرب اســت. 
اما از میان همه این ها، صحنه های مســتند و 
نمادین شهادت محمد الدره بی دفاع در آغوش 
پدرش بود که حدود یك دهه تبعات رسانه ای 
و قضایی بسیاری برای اسرائیل و طرفدارانش 
به دنبال داشت تا جایی که رژیم تل آویو منكر 
قتل محمد شــد و پــای شــهادت فیلمبردار 
فرانسوی صحنه مشــهور مزبور به میان آمد. 
با این حال طــی تقریبــاً یك دهــه ای که از 
 تعیین تاریخ شــهادت نمادیــن محمد الدره 

پدرش پشت یك بشــكه مخفي شــده بود تا از 
شــلیك نظامیان صهیونیســت در امــان بماند 
و در حالی کــه پدرش دســت های خالی خود را 
ملتمسانه به اسرائیلی ها نشــان می داد، یكی از 
تلخ ترین صحنه هایی اســت که شاید میلیاردها 
بار از شبكه هاي تلویزیوني مختلف جهان پخش 
شده و اسباب رســوایي رژیم اشــغالگر قدس و 

حامیان آنان را دردنیا فراهم آورده است.

امســال کمی بیش از یك هفته از زنگ شــروع 
مدارس ما رفته، برای پانزدهمین ســال ناقوس 
مرگ محمد الُدِرّه، کودک بی گناه فلســطینی 
به صدا درمی آید. محمد الُدِرّه فقط 12 ســال 
داشت وقتی سی ام سپتامبر 2000 در نوار غزه 
در پناه پدرش هدف تیراندازی عمدی سربازان 

صهیونیست قرار گرفت. 
 تصویــر لحظه شــهادت او هنگامي کــه همراه 

»یه کودک، زیر چکمه سیاهی...«

علی نيک سيرت

... يه كودک، زير چكمه سياهی می ميره / يه مادر، دوباره ناله رو از سر می گيره / گلوله، سينه برادرم رو می دره / 
شهادت، كفن گلی می شه كه پرپره .  با نزديک شدن به نهم مهر ماه اين ترانه زيبا بار ديگر در ذهن تداعی و زير 
لب ترنم می شود. اگر روزهای ابتدای مهر ماه برای بچه های ايرانی موعد تپش قلب ها برای بازگشت به مدرسه 
و تحصيل و پی گرفتن روند عادی زندگی است، اما برای  كودكان فلسطينی يادآوِر از تپش ايستادن قلب های  

دوستان كوچكشان است.

9 مهر، روز هم بستگی با كودكان و نوجوانان فلسطينی است
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اسباب رسوایي رژیم اشغالگر قدس
 تصوير لحظه شــهادت محمد الُدرِّه از تلخ ترين صحنه هايی اســت که شايد 
ميلياردها بار از شــبکه هاي تلويزيوني مختلف جهان پخش شــده و اســباب 

رسوايي رژيم اشغالگر قدس و حاميان آنان را دردنيا فراهم آورده است.

)روز ســی ام ســپتامبر( توســط جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان »روز همبســتگی با 
کودکان و نوجوانان فلسطینی« می گذرد، این 
مناسبت فقط در معدودی کشــورها از جمله 
خود ایران و نوار غــزه )و نه حتی کرانه باختری 
و بیت المقدس( گرامی داشته می شود و بس. 
تشــكیالت خودگردان فلســطین رسماً روز 
پنجم آوریل را که توسط یونیسف »روز کودک 

فلسطینی« نامگذاری شده گرامی می دارد.

  نمادی از دادخواهی دانش آموزان 
ايرانی از مستكبران

نامگــذاری ســی ام ســپتامبر به نــام »روز 
همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی« 
کــه بــه پیشــنهاد جمعیــت دفــاع از ملت 
فلســطین صورت گرفت، نمادی از دادخواهی 
دانش آموزان ایرانی از مستكبران جهان و اعالم 
همدردی و همبســتگی میــان دانش آموزان 
ایرانی و کودکان و نوجوانان مبارز فلســطینی 
است اما به نظر می رسد که عماًل تالش زیادی 
برای جهانی ســاختن این روز انجــام نگرفته 
اســت که شــاید دلیل آن تنوع مناسبت های 
بین المللی مشــابه باشــد. در حــال حاضر ما 
ســه مناســبت بین المللی برای همدردی و 
همبســتگی از کودکان و نوجوانان فلسطینی 
و همچنین در دفاع از آن ها داریم که الزم است 
کشورهای حامی آرمان فلسطین روی یكی از 
این سه مناسبت متمرکز شــده و اجماع افكار 

عمومی را روی یك تاریخ خاص انجام دهند.
از همان بدو اشــغال فلســطین توسط دولت 
عبری خونخــوار و زمین خوار دست نشــانده 
آمریــكا و انگلیــس، کــودکان بی خانمــان 
فلســطینی به نمــاد آوارگی ایــن ملت بدل 
شدند. عالوه بر آن در قتل عام هایی مثل حیفا 
و دیر یاســین چنان جنایت هــای تاریخی و 
نسل کشــی های آشــكاری علیه خانواده ها و 
طبیعتاً کودکان و نوجوانان بومی فلســطینی 
صورت گرفت که برخی دولت ها در ســازمان 
نوپای ملل بــه فكر اعــالم روز همــدردی با 
قربانیان کم سن و ســال قصابانی مثل موشــه 

دایان و آریل شارون افتادند.

  بيداری وجدان جهانی 
در سال 1947 ســازمان ملل طی قطعنامه ای 

روز 29 نوامبــر را روز همبســتگی بــا مردم و 
کودکان فلسطینی اعالم کرد. تا سال ها در این 
روز بود که افكار عمومــی جهانی توجه خود را 
به فلسطین و کودکان مظلومش ابراز می کرد. 
از دهــه 1960 یك مناســبت مــوازی دیگر 
توسط یونیســفـ  صندوق کودکان سازمان 
ملــل متحدـ  خاص همبســتگی بــا مصائب 
کودکان فلسطینی تحت اشــغال اسرائیل در 
پنجم آوریل بنا نهاده شد. دردآور این که حتی 
یونیســف نیز هر ســال در گزارش هایی که به 
مناســبت »روز کودک فلسطینی« از وضعیت 
بغرنج آنان منتشر می کند، به این موضوع اشاره 
می کند که آالم آن ها آن قدر سنگین است که 
»یك روز برای بچه های ستمدیده فلسطینی 

کم است.«
در ســال 2013 »روز کودک فلســطینی« با 
مقطعی همزمان شــد که موج دستگیری های 
بی دلیل و فله ای کودکان و نوجوانان فلسطینی 
توســط نظامیان صهیونیســت بــه اوج خود 
رســیده بود. از جمله اتفاقی که چند روز قبل 
از پنجم آوریل افتاد و موجی از خشم و نفرت را 
در الخلیل، در کرانه باختری برانگیخت چرا که 
سربازان بچه کش ارتش عبری هنگام تعطیلی 
بچه های یك مدرســه به آن ها حمله کردند و 
30  نفر را بــی هیچ دلیلی دســتگیر کرده و با 

خود به مكان نامعلومی بردند.

  آمارهای تكان دهنده
امــا اردیبهشــت امســال وزارت بهداشــت 
فلســطین با صدور بیانیه ای به مناسبت »روز 
کــودک فلســطینی« آماری وحشــتناک از 
شهادت ۵60 کودک و مجروحیت هزاران نفر 
دیگر در در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی 
طی سال میالدی گذشته )2014( ارائه داد. بر 
این اساس تنها حدود ۵۵0 کودک فلسطینی 
در خالل حمله ۵1 روزه اسرائیل به نوار غزه در 
ماه های مه و جوالی 2014 به شهادت رسیده 
بودند و از هــزاران کودک مجــروح آن جنگ 
دژخیمانه، برخی به معلولیت های دائمی مانند 
از دست دادن اعضای بدن خود از جمله دست 
و پا دچار شــده بودند. همچنین اعالم شد طی 
سال میالدی گذشــته 11 کودک فلسطینی 
دیگر نیز در بخش های مختلف کرانه باختری 
به شهادت رسیده و 800 کودک نیز بازداشت 

شده اند.
وزارت بهداشــت دولت خودگــردان اعالم 
کــرد: روز کــودک فلســطینی، توجــه به 
واقعیت سخت کودکان فلسطینی زیر سایه 
اشغالگر ظالم را می طلبد. این نهاد از تمامی 
سازمان های حقوقی و انسانی خواست رژیم 
صهیونیســتی را به خاطــر جنایاتش علیه 
کودکان به محاکمه بكشانند و آن را مجبور 
به آزاد کردن بــدون قید و شــرط کودکان 

زندانی کنند.
در همان روز نیز باشگاه »االســیر« ویژه امور 
اســرا و آزادگان فلســطینی اعالم کرد 200 
کودک فلســطینی زیر 18 سال در زندان های 
رژیم صهیونیســتی به ســر می برند.کودکان 
مزبور در زندان های »عوفــر« نزدیك رام اهلل، 
»مجدو« و »شــارون« واقع در شمال اسرائیل 
زندانــی هســتند و دو دختر نیــز در بین این 
زندانی ها وجود دارند. بر اســاس این گزارش 
عملیات بازداشت کودکان از نیمه سال گذشته 
)2014( شــدت گرفته و مقامات اسرائیلی در 
روز حداقل دو کودک را بازداشــت می کنند. 
کودکان ســاکن قدس اغلب بــا جریمه مالی، 
دادن تعهد یا کفالــت طرف ســوم و یا تغییر 
محل زندگی آزاد می شــوند، امــا در الخلیل 
کرانه باختــری که در رتبــه دوم پس از قدس 
قــرار دارد از ابتدای امســال )201۵( تا پنجم 
آوریل حدود 70 کودک بازداشت شده اند، اما با 
توجه به قانون ظالمانه افزایش مجازات پرتاب 
سنگ توسط کنیســت، تا اواخر ماه سپتامبر و 
انتشار این شــماره، قطعاً رقم دو رقمی مزبور 
به چند صد مورد بازداشــت کودکان انتفاضه 

رسیده است.
قطعاً بــا توجه بــه جنایت هایی کــه ائتالف 
کودک کش ســعودی از ماه مــارس در یمن 
مرتكب شــده )شــهادت دســت کم 1000 
کودک( و در کنــار آن جنایت هــای داعش، 
جبهــه النصره و دیگــر گروه هــای تكفیری 
تروریســتی مــورد حمایت غــرب در خالل 
ماه های گذشته علیه کودکان سوری و عراقی 
و لبنانی و مصری، رژیم تل آویو در سال 201۵ 
موقعیت خود در صدر جدول کودک کشــی را 
از دســت داده اســت، اما هنوز روزگار کودک 
فلسطینی زیر چكمه ســیاهی اشغال تاریك 

است. 

در سال 2۰13 
»روز کودک 

فلسطينی« با 
مقطعی همزمان 

شد که موج 
دستگيری های 

بی دليل و فله ای 
کودکان و نوجوانان 

فلسطينی 
توسط نظاميان 
صهيونيست به 
اوج خود رسيده 

بود. از جمله اين 
که  هنگام تعطيلی 

بچه های يک 
مدرسه به آن ها 
حمله کردند و 

3۰  نفر را بی هيچ 
دليلی دستگير 

کرده و با خود به 
مکان نامعلومی 

بردند
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گزارش

کودکان و نوجوانان فلسطینی معرفی شد.

   فيلمبردار شجاع
یكی از برجســتگی های این پرونده اما شجاعت 
و مقاومــت »طــالل ابورحمــان« تصویربردار 
عرب تبار بود کــه حتی در دادگاه ســوگند یاد 
کرد کــه حوادثی را کــه تصویربــرداری کرده، 
واقعی بوده اســت. این در حالی بود که البی های 
صهیونیســتی قدرتمند در فرانسه چند سال به 
شدت او و شــبكه دوی این کشــور را زیر فشار 

گذاشته بودند.
فیلیپ کارسانتی فعال رسانه ای یهودی نزدیك 
به این البی کــه اســرائیل را کشــور اول خود 
می دانســت نه فرانســه و رئیس یك گروه ناظر 
رســانه ای در فرانسه بود، در ســال 2004 ادعا 
کرد که فیلم پخش شــده در شبكه دوی فرانسه 
از صحنه کشته شــدن محمد الدره، پسربچه 12 
ساله فلسطینی، ساختگی بوده است. البته عدم 
انجام کالبدشكافی پیكر محمد و گم شدن پوکه 
گلوله ها در بیمارستان فلسطینی نیز بر شبهات 

افزوده بود.
اما دو ســال بعــد دادگاهــی در فرانســه علیه 
کارســانتی رأی داد، اگرچــه یــك دادگاه 
تجدیدنظــر در ســال 2008 آن رأی را باطــل 
کرد. ســال 2007 نیز دفتــر مطبوعاتی دولت 
تل آویو رسماً مدعی شــد که براساس تحقیقات 
و استشــهاد مراجع درمانــی و قانونی ذی ربط، 
تصاویری که توسط فیلمبردار عرب شبكه دوی 
فرانسه منتشر شده جعلی اســت و جهت ضربه 
زدن به وجه بین المللی نیروهای صهیونیســت 
ســاخته شده اســت. اما نهایتاً در سال 2013 
مزدور رســانه ای اســرائیل محكوم به پرداخت 
جریمه به خاطر افترا به شــبكه دوی فرانسه شد 
و ادعای تل آویو در مورد ساختگی بودن تصاویر 
هم دروغ تشخیص داده شد. این در حالی بود که 
جمال الدره هم که به رغم آســیب دیدگی شدید 
از آن تیراندازی جان به در بــرده بود اعالم کرد 
حاضر است تلخی نبش قبر و کالبد شكافی پیكر 
دلبندش را به جان بخرد تا جنایت اســرائیلی ها 

ثابت شود.
امروز محمد الُدره در فلســطین شهید انتفاضه 
دوم خوانده شــده و مزارش در شــهرک بامكو 
زیارتــگاه مردم اســت. چهره او همیشــه نماد 

مظلومیت کودکان فلسطینی خواهد بود.

را از طریق رســانه های مدرن به نمایش گذاشت 
و داغ بچه هــای مظلوم فلســطینی را در جهان 
دوباره زنده کرد. این چنین شــد که شــهادت 
»محمد الُدره« در داخل مرزهای فلســطین به 
نماد جنبش جدید مقاومت علیه اشــغالگری یا 
همان انتفاضه دوم بدل شــد و در سطح جهانی 
نیز احساسات عمومی را علیه جنایت های دولت 
اهود باراک، نخســت وزیر وقت رژیــم تل آویو و 
قصاب صهیونیســت برانگیخت بــه طوری که 
در ادامه به ابتكار ایران، ســالروز شهادت محمد 
الُدره )9 مهر( به عنوان روز نمادین هم بستگی با 

انقالبی که البتــه دیگر تنها به پرتاب ســنگ و 
شــعارهای حماسی علیه اشــغالگران اسرئیلی 
محدود نمی شــد، بلكــه بخاطر ماهیــت نادر، 
زنده و رســانه ای اش، به پرتاب موضوع اشــغال 
فلســطین به صحنه افكار عمومی جهانی منجر 
شــد. اهمیت شــهادت محمد به ضــرب گلوله 
نظامیــان صهیونیســت و در آغــوش پدرش 
در روز ســی ام ســپتامبر 2000 از آن رو بود که 
دو دهــه پس از پــس از قتل عام صبرا وشــتیال 
)اردوگاه فلســطینیان در جنوب بیــروت( در 
دهه 1980، بار دیگر کودک کشــی اسرائیلی ها 

اشتعال دگرباره »انتفاضه«

آزاده  شهرياری

15 سال پيش انتفاضه دوم فلســطين را يک كودک اهل غزه كليد زد. انتفاضه اول يا قيام سنگ هم 12 سال 
پيش از آن توسط بچه های سنگ آغاز شده بود اما اين بار »محمد الُدره« 12 ساله دومين قيام را نه مانند ديگر 

بچه های فلسطينی با دستان كوچک شان، بلكه با خون خود به راه انداخت.

شهادت محمد الُدره جنايتی  بود كه به رسوايی و تزلزل مداوم رژيم 
كودک كش اسرائيلی انجاميد

نماد جنبش مقاومت
شــهادت »محمد الُدره« در داخل مرزهای فلســطين به نماد جنبش جديد 
مقاومت عليه اشغالگری يا همان انتفاضه دوم بدل شد و در سطح جهانی نيز 

احساسات عمومی را عليه جنايت های نخست وزير وقت رژيم  برانگيخت.
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خوشنویسی

ديدگاه سه هنرمند درباره تاثيرپذيری 
خوشنويسان از امام علی )ع(

 خطی که با عشق 
زیبا وخوش می شود

شعر

اجمالی  بر ويژگی های شعری شاعران 
شاخص انقالب

انتهای
شب یلدا

نقاشی

 گفت و گو با حبيب اهلل صادقی درباره
 » نقاشی دفاع مقدس« 

 راویان صادق 
و نیک اندیش

تامالتی در نقاشی » دفاع مقدس«

بوم حماسه

ادب و هـنر
قی
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خوشنویسی

مجيد   احمدی

 خوشنويســي ايراني بخشي از خوشنويسي اســالمي است كه در 
كشورمان و سرزمين هاي وابسته يا تحت نفوذ آن همچون كشورهاي 
آسياي ميانه، افغانستان و شبه قاره هند به تدريج و براساس فرهنگ 
و هنر ايراني شــكل گرفت و نه تنها مايه افتخار هنــر ايراني بلكه 
مايه افتخار هنر اســالمي و حتي هنر جهان به شمار مي آيد. عالوه 
بر تاثير فرهنگ دينی در اين عرصه كــه رحمانيت ويژه اين هنر را 
موجب شده است، هنر خوشنويســی را می توان به عنوان يكی از 
نشانه ها و نمادهای جدی تمدن اسالمی برشمرد. نكته ای كه تمامی 
كارشناسان و هنردوســتان بر آن اتفاق نظر دارند. هنرمندان ما از 
انديشه شــيعه و حضرت علی )ع( تاثير می گيرند. امام اول شيعيان 
اولين كاتب قرآن بود كه با خطی خوش نمود صوت كالم اهلل را كتابت 
كرد، از اين رو امام علی )ع( اســوه خوشنويســان است. گزارش 
پيش رو شامل ديدگاه سه هنرمند عرصه خوشنويسی است كه سه 
موضوع را دربر می گيرد: تاثير پذيری خوشنويسان از حضرت علی 
)ع(، سير تاريخی خط و وضع اين هنر در دنيای امروز. اين موضوعات 

كالن در شماره های آينده بستر بحث های جزئی تر خواهند بود.

 خطی که با عشق 
زیبا وخوش می شود
ديدگاه سه هنرمند درباره تاثيرپذيری 

خوشنويسان از امام علی )ع(

شاید اولین و تاثیرگذارترین اتفاق مهم در 
هنر اسالمی، نوشــتن قرآن کریم به خط 
کوفی و به دســت مبارک مــوال علی)ع( 

بود، که امیرالمومنیــن)ع( به 
شــكل مطلوب و با خط زیبای 
این کار را انجــام دادند و حال آن 
قرآن در موزه ها دیده می شود. 
ولی می توان گفت که آغاز هنر 
خوشنویســی در دین اســالم 
زمانی بود که پیامبر اکرم)ص( 
کلمه »اقــرا« را شــنید و این 
ســرآغاز هنر خوشنویسی در 
کتابت قرآن کریم بــود. اما آن 
چیزی کــه در متن بــه عنوان 
محــور در دیــن اســالم دیده 
می شــود کتابت قــرآن مجید 
اســت و پس از آن خوشنویسی 
و خط زیبــا به خدمــت دین و 
مذهب و در مســاجد گسترش 
پیدا کــرد . تمامــی هنرمندان 
خوشــنویس در کنار پرداختن 

به مذهب نام متبرک حضــرت علی )ع( را 
با عشق و عالقه نوشــته اند. به عبارت دیگر 
هنرمندان خوشــنویس ناخــود آگاه نام 

امام علی )ع( را در آثار هنــری خود دارند. 
نوشــتن نام متبرک حضرت علــی )ع( نه 
تنها در بین خوشنویســان ایران، بلكه در 
بسیاری از کشورهای عرب نیز 
مرســوم است.خوشــنویس با 
نوشــتن نام امام علی )ع( خود 
و هنرش را متبــرک  می کند.  با 
گسترش دین اسالم و جمعیت 
مسلمان، هنرهای دیگر اسالمی 
به وجــود آمد که همــه آن ها از 
خط سرچشمه می گرفتند که 
می توان به هنرهــای تذهیب و 
تشیع اشــاره کرد. اما نكته قابل 
توجه اینجاســت کــه کاربرد 
ایــن هنرها در اماکــن مذهبی 
به عنوان تزیین نیســت بلكه به 
عنوان تجلیل است. اگر ما در یك 
روبنای مكان مقدس و یا گنبدی 
را با هزینه های باال طالیی و روبنا 
های آن را تذهیب می کنیم این 
امر بابت تزییــن آن مكان و برای 
نمایش نیســت، بلكه برای تجلیل و فاخر 
شــدن آن مكان اســت و ما به این وسیله 
عظمت و بزرگی آن مكان را نشان می دهیم. 

 تبرک خوشنویسی
 با نام امام علی )ع(

ی 
جه ا
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صرا
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ن
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هنر خوشنویســی از ابتدا ایــن افتخار 
را داشــته که با کالم خداونــد در قرآن 
مانــوس باشــد و کتابت کتــاب وحی 

کار بــزرگ و تاریخــی بود که 
توســط هنرمندان این عرصه 
انجام شد. به همین دلیل هنر 
خوشنویسی همواره به عنوان 
یك هنر مقدس مطرح است. 
این تاثیر شگرف تاریخی حتی 
زمانی که بــه بناهای مذهبی 
و مســاجد توجه می کنیم به 
چشــم می خــورد و خطوط 
ثلث، کوفی و نستعلیق بر پیكر 
بناها نقش بسته است. از جمله 
دیگر شیوه های خوشنویسی 
می تــوان به خدمــت ریحان 
نویسان اشــاره کرد که در این 
زمینه قابل تامل بررسی به نظر 
می رســد.   از ابتدا خط کوفی 
را منتســب به حضــرت موال 
علی )ع( می داننــد و خطوط 

قرآن خطی هم به حضرت علی)ع(، امام 
حسین)ع(، امام حسن)ع(، امام باقر )ع( و 
امام رضا )ع( منسوب است که نمونه های 

آن در موزه های جهان وجود دارد. نكته 
جالب این است که در نهج البالغه دقیقا 
اصول خوشنویسی رعایت شده و موال به 
نكات دقیقی اشــاره می کند.

فاصله بین خطوط، اشــاره  به 
شــیوه تراشــیدن قلم، زاویه 
قلم و شكاف آن از جمله نكات 
قابــل تامل در شــیوه کتابت 
نهج البالغه اســت و این نشان 
می دهد ما با هنرمندی مواجه 
هســتیم که از نظــر تكنیكی 
به فن مســلط بــوده و نظریه 
ابداع خط ثلث توســط موالی 

شیعیان را اثبات می کند.
به دلیــل توجه شــاه عباس 
صفوی به هنرهــای چندگانه 
از دوران صفویــه بــه عنوان 
هنرهایــی  طالیــی  دوران 
مانند خوشنویسی و کتابت و 
معماری اسالمی یاد می شود. 
هنرمندان بزرگی مانند استاد 
میرعماد در همان دوران رشد می کنند و 
آثار بزرگی را از خود به یادگار می گذارند 

که همچنان ادامه پیدا کرده است.

 اصول خوشنویسی
 در کتابت نهج البالغه

ن  
 تـ

لی
ــ

ع

هنر خوشنویسی و خطاطی همواره این 
قدرت را داشــته که متناسب با تغییرات 
اجتماعی و تاریخــی دوران خود پیش 

مــی رود و در دوران گوناگون 
تاثیر خــود را می گذارد. اصوال 
مقاومت در برابــر چنین هنر 
اثرگــذاری بیهوده بــه نظر 
می رســد چرا که بســیاری 
از هنرمنــدان در دوره هــای 
گوناگــون وظیفــه انتقــال 
فرهنگ را برعهده داشــته و به 
هر ترتیب کار را پیش برده اند. 
هنر خوشنویســی به ویژه در 
دوران معاصــر و گســترش 
تكنولوژی های نوین مســائل 
خاص خود را داشته و هنرهای 
دیجیتال شــرایط متفاوتی را 
ایجاد کرده اســت. در دوران 
معاصر انتــزاع در آثــار رو به 
گسترش است که کار کتابت 
را دســتخوش تفاوت هایــی 

می کند. به این دلیل که جهان معاصر با 
سرعت بســیار پیش می رود و کتابت به 

شیوه قدیم زمان زیادی می طلبد.

هنر خوشنویسی از سده های گذشته تا 
امروز به عنــوان یك ظرفیت پیش برنده 
فرهنگــی - هنری مطرح بــوده که آثار 
غیرقابــل انكار آن مشــخص 
اســت. تنها کافی است کتابت 
آثار بزرگان و کتاب های دینی 
را مد نظر قرار دهیم تا توانایی ها 
و ظرافت های این هنر را شاهد 
باشــیم. نكته جالب توجه این 
اســت که امروزه و با توجه به 
گسترش تكنولوژی های نوین، 
هنر خوشنویسی همچنان به 
اثرگذاری خود ادامه می دهد 
و در پیشــبرد فرهنگ دینی و 
قرآنی نقــش آفرینی می کند. 
امروز  هنرمندان خوشنویس 
یــاران کمكی بیشــتری در 
اختیار گرفته انــد و نرم افزارها 
نیز به عنــوان یــاری دهنده 
مطرح هســتند. این که هنر 
خوشنویســی نتواند در آینده 
ادامه پیــدا کند و نتواند با قــدرت به کار 
خود ادامه دهد بیشــتر کاستی هنرمند 

محسوب می شود و نه هنر. 

 تاثیرات خوشنویسی
 در دوران معاصر 
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نقاشی

   به عنــوان مقدمــه اين بحث 
می خواهيم درباره نحوه شكل گيری 
هنــر دفــاع مقــدس و عوامل 
ايجاد كننده آن و محورها و مفاهيم 

واالی آن سخن بگوييد.
در دوران دفاع مقدس همه مــردم برای دفاع 
از کشورشــان وظیفه ای داشــتند که باید آن 
را به درســتی انجام مي دادند . به همین دلیل 
به ســوی جبهه های جنگ رفتند و با دستان 
خالی مقابل دشن ایســتادگی کردند. دشمن 
هم شروع به حمله های وحشــتناک کرد و در 
نهایت یك نظام جهانی علیه ما شــكل گرفت. 
بنابرایــن در عرصه های مختلف بــه مقابله با 
دشمن پرداختیم. از جمله در جبهه فرهنگی، 
هنرمندان عالقه مند بــه فرهنگ دفاع مقدس 
و فرهنگ بســیجی که جبهــه فرهنگی ما را 
تقویــت می کردند، آثاری را خلــق کردند که 
زیســت هنرمندانــه بســیجیان را در جبهه 
جنگ توصیف می کرد. هنرمندان در این دوره 
تالش کردند که هــم واژگان بیانی و تصویری 
هنر دینی و معناگرا را تعریف و نمونه ســازی 
کنند و هــم صورت کار را بــا حقیقت معنایی 
انقالب اســالمی پیونــد بزنند و ایــن امر کار 
بسیار سختی بود، به دلیل این که پیش از این 
نمونه سازی نشده بود. در این دوران هنرمندان 
همانند بسیجیان جبهه حق علیه باطل سعی 
کردند با هنر خود وارد جبهه ها شوند و با پیدا 
کردن معرفــت و آگاهــی الزم از جبهه های 
جنگ، شروع به خلق آثار کردند. در این دوران 
اســت که هنر دفاع مقدس آغاز و بخش های 
نقاشی، گرافیك، کاریكاتور و حجم سازی رنگ 
دفاع مقدســی به خود می گیرد. از این روست 
که وقتی ما بــه هنر دفاع مقــدس می نگریم، 
متوجه تفاوت اساســی ویژگی هــا و واژگان 
بیانی و مفهومی آثــار هنرمندان دفاع مقدس 
با هنرمندان سراسر جهان می شویم. به عنوان 
مثال در نمایشــگاهی که فرهنگستان هنر با 
همكاری حوزه هنری، با موضوع بررســی هنر 
انقالب و دفاع مقدس سه ســال پیش برگزار 
کرد؛ دســت اندرکاران و کارشناسان هنر دفاع 
مقدس به این نتیجه رسیدند که نشانه شناسی 
مفهومی و ارزشی که هنرمندان انقالب دنبال 

کردند در نوع خود نشانه شناسی خاصی است.
   وضع كلی هنــر دفاع مقدس 

راویان صادق و نیک اندیش

حسين سليمی

پيروزی انقالب اسالمی در سال 135۷ منجر به تغييراتی  اساسی در بيشتر زمينه های سياسی، اجتماعی، 
فرهنگی و... در جامعه  ايرانی شد كه به تبع آن جريان های هنری نيز تحت  تأثير اين نگرش  قرار گرفتند. 
اين حركت با آغاز جنگ تحميلی از سوی صدام شكل  تازه ای به خود گرفت و هنرمندان جوانی پا به عرصه 
گذاشتند كه امروزه  آن ها را با نام  »هنرمندان انقالب و دفاع مقدس« می شناسيم. اين هنرمندان با خلق  
آثاری در رابطه با جنگ تالش می  كردند تا ابعاد مختلف اين فضا را در ذهن تاريخ ثبت كنند. در تاريخ هنر 
انقالب اســالمی، دوران دفاع مقدس دارای تأثيرگذاری  بيشتری در هنرهای تجسمی ايران است كه در 
اين ميان نقاشی  توانســت به عنوان يک جريان پويا نقش مهمی در ترويج اهداف  انقالبی بر عهده گيرد. 
نقاشان انقالبی پابه پای ســاير قشرهای مختلف در جبهه ها حاضر شــدند و با به تصوير درآوردن ابعاد 
مختلف جنگ، نقش  تبليغی مهمی را عهده دار شدند. حبيب اهلل صادقي يكي از همين نقاشان است. با او 

درباره هنرهای تجسمی دفاع مقدس به گفت و گو نشسته ايم.

 گفت و گو با حبيب اهلل صادقی درباره » نقاشی دفاع مقدس« 
و جايگاه آن در جامعه امروز

انتقال تجربه  های گرانسنگ
وظيفه نســل ما اين اســت که بتوانيم راوی نيک انديش و صادقی باشــيم تا 
بتوانيم دالوری ها را بدون هيچ کم و کاستی به نسل جديد انتقال بدهيم. در حال 

حاضر نسل سوم ما از تجربيات نسل اول و دوم بهره مند شده است.
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   هنرمندان بــرای خلق يک اثر 
با مفاهيــم ايثار وشــهادت حتمًا 
بايد جنگ را تجربه كرده باشــند 
يا به بيان ديگر برای ترســيم اين 
دالوری ها حضور در جبهه ضروری 

است؟
خیر، اما برای نســل اول انقالب فضیلتی بود 
که چهره نورانی امام )ره( و شــهدای بسیجی 
را دیدند. اگــر ما به عنوان نســل اولی که این 
شــرایط را دیدیم، رفتار انســانی و منصفانه و 
عدالت خواهانه ای داشــته باشــیم، می توانیم 
این فضیلــت و معنا را به نســل جــوان ارایه 
دهیم. بنابراین ما امروز صرفاً یك نمونه ســاز 
آثار هنری نیســتیم و رفتار و کردار هنرمندان 
نســل اول به عنوان یاران انقــالب و فداکاران 
این عرصه و یاران سردارانی مثل شهید همت 
و شهید حسن باقری و شهید شــیرازی، باید 
برای نسل جوان الگو باشد تا این نسل متوجه 
شوند که این آثار برآمده از باورمندی در رفتار 

و اخالق ما نشأت می گیرد.

   گفته می شــود آنچه امروز هنر 
دفاع مقدس به ويژه نقاشی را سرپا 
نگه می دارد، سفارشــی كار كردن 
است؛ در اين رابطه چه نظری داريد؟

خیر این چنین نیســت. خود بنده بدون هیچ 
سفارشی کار می کنم. در مورد دیگر هنرمندان 
نظری ندارم اما هیچ یك از آثاری که تا به حال 

خلق کردم، به سفارش جایی نبوده است.
   پس چه انگيزه ای باعث می شود 
هنرمندان به دفاع مقدس بپردازند؟

سلوک انســانی و تعالی خواهی که در شهدا و 
فرماندهان بسیجی مشــاهده کردیم، ما را به 
خلق اثر دعــوت می کند. این دایــره المعارف 
معرفتی که در وجود آزادگان و بســیجیان و 
شهدا هست، بهترین انگیزه است که هنرمند 
را ترغیب بــه خلق اثر هنری بــا این مضامین 

کند.
   شما چند تابلو با مضامين دفاع 

مقدس خلق كرديد؟
در عرصــه نقاشــی و گرافیك بی شــمار کار 
انجام داده ام و در عرصه کاریكاتور هم شــاید 
پرکارترین فردی باشــم که در مطبوعات کار 
کرده، در دوران هشت ســال دفاع مقدس هم 
هر روز چندین کاریكاتور در روزنامه ها داشتم. 
امیدوارم هر روز که می گذرد بتوانم با دانشــی 
کــه از آن دوران کســب مي کنم، یك ســیر 
تحولی و تدبری در هنر دفاع مقدس ایجاد کنم 
و نقاشی دفاع مقدس را به یك صورت معنایی 
از یك ســاحت معرفتی که در وجــود نازنین 
شــهدا و فداکاران اقلیم دفاع مقدس اســت، 

تبدیل کنم.
   نقاشــی دفاع مقدس آن قدر 
قوی اســت كه ما برای آن سبک و 

گونه ويژه ای قايل شويم؟
بله نقاشــان انقالب با نشانه شناسی هایي که 
می کردند از همان ابتدا به دنبال مراقبت از این 
جریان بودند که تجربه های ســاده هنرمندان 
وارد این ســبك خاص و فرایند هنری نشود. 
هنرمندان انقالب بســیار مقاومــت کردند تا 
آسیبی به این جریان نرسد. شاید در دهه اول 
نقص هایی در آثار وجود داشــته باشــد اما در 
دهه دوم و سوم آثار به ســمت تجربه می روند 
و نقاشــی دفاع مقــدس را دارای شــخصیت 
می کنند. هم اکنــون که ما در آســتانه دهه 

را در دوره جديــد چگونه ارزيابی  
می كنيد؟

خوشبختانه تالش گران دور اول که این هنر را 
آغاز کردند، در حال حاضر هم دغدغه ای جز به 
تصویر کشیدن لحظه های فداکاری بسیجیان 
دوران دفاع مقدس ندارنــد و کماکان در حال 
تبییــن نشانه شناســی آن دوران و به دنبال 
تقویت واژگان و نشــانه های آثار دوران جنگ 
هســتند. به همین خاطر امروز هم هنرمندان 
زیادی در این عرصه فعالیــت می کنند. البته 
ما وقتی ســیر تحولی و تدبری هنر نقاشــی 
دفاع مقدس را بررســی کنیم )با مقایسه آثار 
دوران گذشــته و این دوره( متوجه می شویم 
که هنرمنــدان در دوره های اخیر به مســایل 
دفاع مقدس عمیق تــر و ژرف تر نگاه می کنند 
و نشــانه های کلیدی تصویــر را خیلی عمیق 
وحســاس دنبال می کنند. نمونه بارز این گونه 
آثار در جشــنواره ها و نمایشــگاه هایی که به 
بهانه هفتــه دفاع مقدس برپا می شــود، قابل 

رؤیت است.

نکته

برگی از زندگی
حبیب اهلل صادقی در سال 1336 در تهران در خانواده ای سنتی در محله تهران نو چشم 
به جهان گشود. از همان سال های کودکی در محل کار پدر با نام روزنامه اطالعات آشنا 
شــد، همان جایی که ســال ها بعد او و یكی از برادرانش به عنوان روزنامه نگار در بخش 
تحریریه مشغول به کار شدند. نخســتین بار نقاشی را در 8 سالگی شروع کرد و از همان 
دوران جرقه های عالقه وافر او برایش روشن شــد. هم زمان به نقاشی، عطش و نیاز او به 

ادبیات نیز اوج گرفت.
در سال 13۵2 در امتحان ورودی هنرســتان هنرهای زیبا پسران تهران پذیرفته شده 
و در سال 13۵۵ موفق به دریافت دیپلم شــد. در همان سال پس از قبولی در کنكور در 
دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران پذیرفته شــد. دوره تحصیالت کارشناسی ارشد 
را در دانشــگاه تربیت مدرس به پایان رساند و پس از توقفی چند ســاله دوره دکتری 
پژوهش هنر خود را نیز در همان دانشــگاه به پایان رســاند. صادقی از محضر استادانی 
همچون اصغر محمدی، محمود فرشچیان، مهدی حســینی، مجید مهرگان، هانیبال 
الخاص، مارکو گریگوریان، پرویز تناولی، حبیب اهلل آیت اللهی، جواد حمیدی و محمود 
جوادی پور بهره جسته است. عضویت در هیئت های علمی دانشكده های هنری، برپایی 
نمایشــگاه های متعدد آثار، دبیری و داوری نمایشــگاه های هنرهای تجسمی، تدریس 
در دانشــگاه و دریافت جوایز مختلف داخلی و بین المللی از جمله فعالیت های صادقی 
محسوب می شوند. این هنرمند نقاش در ســال 1384 به ریاست موزه هنرهای معاصر 
تهران انتخاب شــد که موزه هنرهای معاصــر تهران در تاریخ خود، یكــی از دوره های 
طالیی خود را تجربه کــرد. صادقی آثار بســیاری را با موضوع دفــاع مقدس، جنگ و 

حماسه خلق کرده است. 

برای نسل اول 
انقالب فضيلتی 

بود که چهره 
نورانی امام )ره( و 

شهدای بسيجی 
را ديد. اگر ما به 

عنوان نسل اولی که 
اين  وضع  را ديديم، 

رفتار انسانی 
و منصفانه و 

عدالت خواهانه ای 
داشته باشيم، 
می توانيم اين 

فضيلت و معنا را 
به نسل جوان ارايه 

دهيم

مسیر پرطالطم نقاشی دفاع مقدس
نقاشــان انقالب با نشانه شناســی هايي که می کردند از همان ابتدا به دنبال 
مراقبت از جريان نقاشی دفاع مقدس بودند که تجربه های ساده هنرمندان 

وارد اين سبک خاص و فرايند هنری نشود. 



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره چهارم   |       مهر 1394 70    

نقاشی

رفته رفتــه آثــار جوانان مــا به یــك واژگان 
تصویری غنی دست پیدا می کند.

   چطور می توان هنر نقاشــی و 
به طور كلی هنرهای تجسمی را به 
تعالی رســاند و به طوری كه مفهوم 
ايثار و شهادت هنوز با عاليق ابتدای 

جنگ و انقالب حفظ شود؟
هنرمنــد باید خویشــتن فرما باشــد و به خود 
ســفارش دهد که ال به الی این همه مضامینی 
کــه در عالــم وجــود دارد، دفاع مقــدس را 
شناســایی، و پاک نهادی، زیبایــی، فداکاری 
و رســتگاری را که در جبهه ها وجود داشت را 
تأیید کند. و البته قابلیت و توانایی این را داشته 
باشد که تصویرهای خوبی برای ستایش انقالب 
و دفاع مقدس انتخاب و در ستودن آن ها دریغ 
نكند. اثــر هنرمند باید آیینه ای باطنی باشــد 
برای نشــانه های معنوی که در چهره شــهدا و 
فداکاران انقالب بود. در حقیقت مسئولیت یك 

هنرمند واقعی هم همین است.
   نقاشی دفاع مقدسی كه امروز 
در كشور ما وجود دارد می تواند به 

زبان جهانی هم مجهز شود؟
هم اکنون ما هنرمندانــی داریم که در عرصه 
جهانی عرض انــدام کرده اند. از ســوی دیگر 
هنر دفاع مقــدس هنوز به آن هنــری که مد 
نظر ماندگاری تاریخی اســت دســت نیافته، 
زیرا هنوز عینی گرایی آن بر زبان ســمبلیك 
و پوشــیده اش غلبه دارد. مطمئن باشــید با 
مســیری که هنر دفاع مقدس در پیش گرفته 
و مفاهیمی که قصد انتقــال آن را دارد، خیلی 

زود زبانی جهانی هم پیدا می کند.
   پيشــنهاد شــما بــه عنوان 
پيشكسوت نقاشــی دفاع مقدس 
برای حفــظ و رونق اين رشــته، 

چيست؟
البته من فقــط خدمتكار این حوزه هســتم و 
خود را پیشكســوت نمی دانم. باید بســتر را 
فراهم کرد تا نقاشان ما بدون مشكالت خاص 
به ایــن هنر بپردازنــد. دفاع مقــدس آن قدر 
ارزشــمند و آن قدر زنده اســت که باید برای 
آن بیشتر و بهتر سرمایه گذاری و برنامه ریزی 

کرد. 

چهارم قرار داریم، فكر می کنم هنر بالغ شــده 
دفاع مقدس رادر آینده نزدیك شاهد خواهیم 
بود. امیدورام در این دهــه بتوانیم حرف های 
نا گفته تصویری دفــاع مقدس را بر چهره هنر 

دفاع مقدس پدیدار کنیم.
   مهم ترين تفاوتی كه شــما در 
ميان نســل امروز در پرداخت به 
موضوع دفاع مقدس نسبت به نسل 

خود می بينيد، چيست؟
هیچ تفاوتی نیســت، تنها نكتــه ای که وجود 
دارد این اســت که ما اتفاقــات دوران جنگ 
را از نزدیك دیدیم. در واقــع همه هنرمندان 
این عرصه در یك کالبد و پالــت فرهنگی که 
انقالب اسالمی است، رشــد کرده اند. وظیفه 
نسل ما این است که بتوانیم راوی نیك اندیش 
و صادقی باشــیم تا بتوانیم دالوری ها را بدون 
هیچ کم و کاســتی به نســل جدیــد انتقال 
بدهیم. در حال حاضر نسل سوم ما از تجربیات 
نســل اول و دوم بهره مند شــده و نســبت به 
پدیدارشناســی نقاشــی دوران دفاع مقدس 
بی تجربه نیســت، به همین دلیل اســت که 

به سوی  جهانی شدن
هم اکنون ما هنرمندانی داريم که در عرصه جهانی عرض اندام کرده اند. مطمئن 
باشيد با مسيری که هنر دفاع مقدس در پيش گرفته و مفاهيمی که قصد انتقال 

آن را دارد، خيلی زود زبانی جهانی هم پيدا می کند.
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پیشگامان
هنرمندانی مانند کاظم چليپــا، ابوالفظل عالی، حبيب اهلل صادقی و حســين 
خســروجردی نخستين کســاني بودند که دوشادوش شــاعران و نويسندگان 

انقالب، نداي روح جمعي کشور ايران را لبيک گفتند.

هنرمندانی مانند کاظــم چلیپــا، ابوالفضل عالی، 
حبیب اهلل صادقی و حسین خسروجردی نخستین 
کساني بودند که دوشــادوش شاعران و نویسندگان 
انقالب، نــداي روح جمعي کشــور ایــران را لبیك 
گفتند . شــاعران در مضمون با مشكل روبه رو بودند، 
اما نقاشان دو مشكل داشــتند؛ هم باید مضامیني نو 
خلق مي کردند و هم صور متناسب با این مضامین را 
مي یافتند. در این دوران هنرمندان حوزه هنری که 
از بنیان گذاران هنرهای تجســمی دفاع مقدس نیز 
بودند، هم چون دیگر هنرمندان ، آثاري آفریدند که 
گواهي توان مندي شــان در هنرهای تجسمی بود. 
البته همین آثار هــم در صورت و هــم در مضمون، 
وجه رباني و دیني داشتند. نقاشان این آثار طی سال 

های جنگ تحمیلی در صحنه هــای جبهه و جنگ 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم حضور داشتند. برای 
همین وقتی که به آثار ایــن دوره نگاه می کنیم تاثیر 
مســتقیم فضای دفاع مقدس را در آثــار می بینیم.

وقتی به این آثار که در دوران دفاع مقدس خلق شده 
با نگاهی عمقی تری بنگریم متوجه  اشــاره مستقیم 
نقاش به مسایل و مقوله جنگ و حضوربی پیرایه وقایع 
ناخوشایند آن که از جمله ویژگی های خاص هنر سال 
های اول جنگ است، می شویم. با مقایسه و بررسي 
این آثار، مشاهده مي شود که در بســیاري از موارد، 
عناصر و الگوهاي کهن )ســنتي( در آثار هنري این 
دوره حضور جدي دارد. از طرفي هم با روشي گزینشي 
و با حفظ ویژگي هاي هنري خویش، ضرورت توجه به 

هنر مدرن که در فرهنگ و هنر معاصر رسوخ کرده را 
نیز نادیده نگرفته اند. در این آثار نه آن شیفتگي بیش 
از حد نســبت به میراث گذشــته خود و نه هجومي 
متعصبانه به هنــر مدرن دیده مي شــود. هنرمند با 
شناخته میراث هنري خویش، به هنر غرب از منظر 
فرهنگ و ســنت خود و در چارچوب میراث گذشته 
نگاه مي کند. هنرمند با این گزینش سعي در بازسازي 
و به روز کردن میراث کهن خویــش دارد. به عبارتي 
هنرمند، آموزه ها هنري خــود را منطبق بر ارزش ها 
و سنت هاي کهن تعدیل کرده اســت. نقاشی دفاع 
مقدس و به طور کل هنرهای تجسمی دفاع مقدس 
رفته رفته با نزدیك شدن به سال های پایانی دهه 60 
واتمام جنگ تحمیلی به نوعی نگاه معرفت شناسانه 
درباره جنگ تحمیلی نزدیك می شود . آثار این دوره 
دیگر به حضور توپ و تانك و خون  و ... در آثارشــان 
اکتفا نمی کنند. بلكه برای پرداختن به موضوع دفاع 
مقدس از نمادهــا و المان های خاصــی بهره گرفته 
اند. این آثار رفته رفتــه از بیان صریح جنگ تحمیلی 
به عنوان یك واقعه نا خوشــایند و ضد انسانی فاصله 
می گیرد وپیام های دیگــری را القا می کند. صحبت 
از بسیجی جوان، پیشــانی بند مقدس معراج، ایثار و 
شــهادت عمده مفاهیم و موضوعاتی اســت که به 
تدریج با دور شــدن از حقیقت تاریخی جنگ در آثار 
هنرهای تجســمی دفاع مقدس متجلی می شــود.  
نقاشــی ایران راهی دراز و طوالنی را آرام آرام آمده و 
هنوز پرتوان و شاداب،در مسیر سر باالیی تا رسیدن 
به اوج،عالقه مندان  خود را دعوت به تماشای بیرقی 
می کند که در دوردســت انتظار آنها را می کشــد.با 
بروز و ظهور انقالب اسالمی،نقاشی ایران  حداقل در 
مضمون و موضوع شگفتی ساز شد و هنرمندان دلگرم  
بازگشت به مسیری شدند که سال ها دچار گیجی و 
سر در گمی  شده بودند.تجربه پشت تجربه و انتخاب 
راه و رســم هایی که  چندان تعلق خاطــری در آنها 
دیده نمی شد. فرزندان هنرمند انقالب اسالمی،آشنا 
به قلم مو و رنگ و کمپوزیســیون،در جســت وجو 
و شــكار مضمون هایی که ریشــه در عمق جان آنها 
داشت،نمایشگاه پر برکتی را در همان سال های  اولیه 
پیروزی انقالب اسالمی تدارک دیدند که چشم ها را 
روشن  و دل ها را منورنمود.این نمایشگاه توقع مردم 
را باال برد،و هنرمندان نیز بر پیمانه خود با مردم صادق 
ماندند و همه،هّم و غم خود را برای پاسخ به خواست 
مردم انقالبی و فطرت خویش  به کار گرفتند.نقاشی 
ایران در مســیر تازه ی خود،آغاز فصل نوینی  را اعالم 

و پیگیری کرد. 

حمـاسه  رنـگ ها ...

با آغاز جنگ تحميلی در شهريور سال 1359 شرايطي به وجود آمد كه بســياري از هنرمندان آثار بديعي با 
موضوع دفاع مقدس به وجود آورند. در چنين شــرايطي، هنرمندان بر اساس فضاي معنوي همسو با فرهنگ 
اســالمي، كيان هنر دفاع مقدس را پي نهادنــد. در حقيقت، هنر دفاع مقدس را بايســتي يكي از دوره هاي 
درخشان فرهنگ و هنر در تاريخ ايران به شمار آورد. هنرمندان اين دوره با برداشتي ماهرانه از مباني هنر كهن 
ايرانيـ  اسالمي، منطبق با مبادي نوين هنرهاي معاصر پا به عرصه وجود نهادند تا بر اساس عناصر هنر ايراني 

و فضاي معنوي همسو با فرهنگ اسالمي، شاكله هنر دفاع مقدس را پي نهند.

اجمالی بر نقاشي دفاع مقدس
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شعر

انتهای
شب یلدا

ياسر نوروزی

شمار شاعران انقالب قطعًا بيش از اين اســت كه در يكی دو صفحه بتوان به آن ها پرداخت، 
اما به خاطر محدود بودن صفحات تصميم گرفتيم از بين شــاعران به آن هايی بپردازيم كه 
شهره ترند. در هر حال پيش از اشاره ای كوتاه به زندگی و آثار شاعران زير بايد توجه داشت 
كه جای نام هايی مثل مهرداد اوستا، نصراهلل مردانی، سيدحسن حسينی، احمد عزيزی و... 
در اين نوشته خالی است كه در شــماره های آينده به ويژگی های شعری و جايگاه آن ها در 

ادبيات ايران خواهيم پرداخت.

اجمالی  بر ويژگی های شعری 
شاعران شاخص انقالب

      قيصر امين پور
هرچنــد گفته اند کــه شــعر و شــعار دو مقوله 
جداگانه اند، اما گاهی شاعر، شعار خود را شاعرانه 
بیان می کند. نگاه کنید به شعر »طرحی برای صلح 
)3(« از زنده یاد قیصر امین پور. او یكی از شــاعران 
آزاده ای بود که پس از مرگش جناح های مختلف 
آمدند تــا مصــادره اش کنند، اما شــعر امین پور 
همچنان زنده اســت و خود گواه خویش اســت. 
وقتی می گوید: »شــهیدی که برخاک می خفت / 
سرانگشــت در خون خود می زد و می نوشت / به 

امید پیروزی واقعی / نه در جنگ / که بر جنگ«
او از جملــه شــاعرانی بــود که تحــول فكری و 
شــعری اش را می توان پی گرفت و به فردی رسید 
که در ســال های زندگی اش بــه پختگی و کمال 
رســید. امین پور اواخر عمرش دیگر آن شــاعر 
روزهای نخســتین نبود. بــا این حال او با شــعر 
معروف »و قاف حرف آخر عشق اســت / آنجا که 
نام کوچك من آغاز می شود« آغاز کرد و در نهایت 
دوباره رسید به »دستور زبان عشق«. شعر او درباره 
بنیانگذار انقالب اسالمی نیز تا مدت ها بر سر زبان 
شــاعران متعهد بود و همچنان نیز تبدیل به یكی 
از مثل های آثار عاشقانه شده اســت: »لبخند تو 
خالصه خوبی هاســت / لختی بخنــد، خنده گل 
زیباســت / پیشــانی ات تنفس یك صبح است / 

صبحی که انتهای شب یلداست«

   علی معلم دامغانی
 علی معلم یكی از تكنیكی ترین شاعران انقالب است. 
ارادت او به خاقانی بی جهت نیست. او با پیچ و خم های 
زبانی آشنا بوده و حتي در ساده ترین قالب های شعری 
هم تالش کرده این دست قابلیت ها را نادیده نگیرد. 
او با مثنوی بلند »هجرت« به شــهرت می رسد و در 
تمام اشعارش دست از سبك و سیاق خود بر نمی دارد. 
هنجارشكنی های معلم در شعر از او شاعری قدرتمند 
و توانا ساخته است. نگاه کنید به شعر »شب مرقس، 
شب پولس، شب برنابا....« که چطور اوزان سنگین و 
بحور غریب را مثل موم در دستش به بازیچه می گیرد 
و استادانه پیش می رود. او بعدها در ترانه ها هم همین 
روش را پیش گرفت که با استقبال مردم مواجه شد. 
اصاًل از ابتدا بعید بود چنین ذهنیتی بتواند عوام را نیز 
با خود همراه کند، اما ترانه های او با صدای اخشــابی 
نشــان داد که در این زمینه نیز موفق بوده اســت. به 
عنوان مثال ترانه تیتراژ ســریال »خانه به دوش« به 
کارگردانی رضا عطاران یكی از همین نمونه هاست؛ 
جایی که می گوید: »زخمی تیغ و ترنجه حسن یوسف 
/ شاهدم پیراهنای پاره تونه / آهنه اون که دلش سرد و 
سیاهه / آینه روی دلش ماته یه آهه / همه مون رو ازگل 
و خار آفریدن / ماها عاشقیم فرشته بی گناهه / نازنین 
ســمند رو زین کن...« در تمام این ترانه تسلط زبان 
آرکائیك همچنان به چشم می آید و کلمات و تعابیر 

ادبیات کالسیك بر آن سنگینی دارد.

   علی موسوی گرمارودی
گرمارودی شعرش را اواخر دهه چهل با چاپ 
کتاب »سایه« شروع کرد. او متولد 1320 در 
قم است و دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی 
از دانشــگاه تهران. از او تاکنــون کتاب های 
شعر فراوانی به چاپ رســیده که از آن جمله 
می توان به »در سایه سار نخل والیت«، »چمن 
الله«، »تا ناکجا آباد« و گزیده شــعرهایش به 
انتخاب »بهاء الدین خرمشــاهی« اشاره کرد. 
او در ســال 13۵2 به جهت فعالیت سیاســی 
توسط ساواک دستگیر شــد و 4 سال بعدی را 
در زندان گذراند. گرمــارودی همچنین یكی 
از بنیانگذاران حوزه هنری امروز است. او اوائل 
انقالب »کانون فرهنگی نهضت اســالمی« را 
دائر کرد کــه تا امروز با عنــوان »حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی« ادامه کار می دهد. 
او در سال 13۵8 »چهره ماندگار بخش شعر« 
و در سال 1390، به عنوان یكی از مفاخر ایران 
زمین معرفی شد. او همچنین با مهدی اخوان 
ثالث آشنایی و رفت و آمد داشــت و او شعری 
برای گرمارودی ســروده بود. کتاب »درباره 
هنر و ادبیات امروز« نیز گفت و شــنودی میان 
مهدی اخوان ثالــث و گرمارودی اســت که 
در ســال 1368، قبل از مرگ اخوان به چاپ 

رسید.
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   حميد سبزواری 
حمید ســبزواری شــاعری آرمانگــرا بود و 
آرمانگرا ماند. اتوپیای ســبزواری، گویی که 
تغییرناپذیر اســت و در این ســال ها دستی 
در آن برده نشــده اســت. نگاه کنید به اولین 
ترانه سبزواری که در روز تسخیر صدا و سیما 
توسط نیروهای انقالبی همان جا سرود: »این 
بانگ آزادی ســت / کز خاوران خیــزد / فریاد 
انسان هاســت...« اوج شــعر زمانی است که 
می رسد به »آتشفشــان قهر ملت های در بند 
اســت« آرمانشهر ســبزواری با انقالب شكل 
می گیرد و در ســال های بعد به همان شــكل 
باقی می ماند. او همچنان شــاید مثل خیلی 
از ما دنیایی برســاخته دارد و اعتقاد راســخ 
به این که ایــن جهاِن ذهنــی »حبل المتین 
توده هــای آرزومند اســت« و می تواند تبلور 
بیرونــی داشــته باشــد. ســبزواری تجلی 
این جهان ذهنــی را انقالب اســالمی ایران 
می دانست. او همزمان با ورود امام خمینی به 
ایران، شــعر »خمینی ای امام« را سرود و به 
دل های مردم ایــران راه پیدا کرد. بعدها هم با 
شعر »ای مجاهد شــهید مطهر« مورد تقدیر 
و تحسین رهبر انقالب قرار گرفت. سبزواری 
همچنین از معدود کســانی اســت که مقام 
معظم رهبری، مقدمه ای بر کتابش نوشــته 
است. حســین ممتحنی متخلص به حمید، 
متولد سال 1304 در ســبزوار است و جوایز 
فراوانی در این سال ها به خود اختصاص داده. 
از مهم ترین شان می توان به انتخابش به عنوان 
چهره ماندگار شعر و ادبیات کشور در سومین 
دوره از همایش چهره های ماندگار کشــور در 
سال 1382 اشــاره کرد. او متأســفانه مدتی 
است به بیماری آلزایمر دچار شده و همسرش 
از مردم خواسته تا برای شفای استاد دعا کنند. 

امیدوارم به صحت و سالمت برگردند.

   سلمان هراتی
ســلمان هراتی زود رفت. او ســال 1338 در 
شمال ایران به دنیا آمد و سال 136۵ در سانحه 
رانندگی درگذشت. عمر کوتاهی داشت اما در 
این همین زمان اندک نشــان داد که شاعری 
خــالق و تواناســت. او را متأثــر از ســهراب 
سپهری می دانســتند و خودش نیز شعری در 
تقدیم به این شــاعر دارد. دوستی اش با قیصر 
و سیدحسن حســینی هم زبانزد بود؛ تا جایی 
که حســینی بعــد از مرگش، کتــاب »بیدل، 
سپهری و ســبك هندی« را به او تقدیم کرد. 
قیصر امین پور هم کلیاتش را منتشــر کرد. او 
در واقع شــاعری متفاوت به شــمار می آمد؛ 
شاعری که در بین شــاعران انقالب زبانی تازه 
و سبكی نو داشــت. نمونه این نوآوری هم یكی 
از مشــهورترین غزل هایش است که می گوید: 
»پیــش از تو آب معنی دریا شــدن نداشــت 
/ شــب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت« 
مضامیــن اجتماعــی و دفاع مقــدس نیز در 
اشــعار ســلمان جایگاه ویژه ای داشت. در کل 
بایــد گفت مخاطب شــعر ســلمان در همان 
اولین برخورد با جهان بینی او آشــنا او می شود 
و شاعر تمام تالشــش را می کند تا راهی را که 
رفته بــه خواننده اش نشــان دهــد؛ راهی که 
همواره به نظر ســلمان روشــن و ملموس بود. 
با وجــود فرصت اندکی که زندگی به ســلمان 
هراتی ارزانی داشــت، او اما یكــی از بهترین و 
تأثیرگذارترین شــاعران انقالب است. با زبان 
ســاده و صمیمانه ای که دارد هر خواننده ای را 
به خواندن اشــعارش می خواند و کسی نیست 
که در ارتباط برقرار کردن با او با مشكل مواجه 
شود. 27 سال سن و قریب به یك دهه شاعری، 
عمر زیادی نیست اما سلمان هراتی ثابت کرد 
که عرض این فرصت بــه مراتب مهم تر از طول 

آن است. یادش گرامی.

   طاهره صفارزاده
مرحوم طاهره صفــارزاده زندگــی غریبی 
داشت. در بدو امر از جریان های روشنفكری 
دهه چهل و پنجاه ســر برآورد، مدتی را در 
خارج از کشــور به تحصیــل گذراند و چند 
سال بعد از انتشار ترجمه قرآن کریم به زبان 

فارسی و انگلیسی، درگذشت. 
او را شاید بتوان مهم ترین بانوی شعر انقالب 
دانست. تســلط او در بین شاعران هم تایش 
به زبان انگلیســی و همچنین جریان شعری 
خارج از کشــور، چنــدان بود کــه محمد 
حقوقــی و احمد شــاملو نظــرش را صائب 

می دانستند. 
درســت اســت که صفارزاده از جریان هایی 
خــارج از شــاعران انقالب اســالمی به این 
جریان پیوســت، اما از همان ابتدا شــاعری 
متعهد بــود. به عنــوان نمونه می تــوان به 
شــعر »کودک قرن« اشــاره کرد؛ جایی که 
شــروع می کند به نقد زن معاصر و می گوید: 
»کودک این قرن / هر شب در حصار خانه ای 
تنهاست...« و نوعی ســبك زندگی را مورد 
نقد قرار می دهد که در آن ســال ها به تأسی 
از فرهنگ غرب در حال شــكل گیری است؛ 
کودکانی که در خانه تنها می مانند و مادرانی 
که فرزندانــی بی هویــت را در خلوت مهر 

مادری شان می پرورند. 
اشعار مربوط به خارج از کشور هم دور از این 

قاعده نیست.
 در همان سال ها هم می خوانید که: »شب در 
لندن، بومی ست / غربت در من« تا می رسد 
به »ســفر عاشــقانه« و می گوید: »تبت یدا 
ابی لهب وتــب / و این صدا / کــه از بضاعت 
سلســله ی  صوتی بیرون اســت / راهی در 
رگ هایم دارد / بــه راه باید رفــت / بیهوده 

ایستاده ام...« خدایش بیامرزد...
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پاتوق

... برای عباس این فقط یك مشــك آب نیســت، قیمتی ترین محموله 
عالم است. این فقط یك مشك آب نیست، رسالت تاریخی عباس است. 
در آینه این آب، پدرش علی نشسته اســت، مادرش ام البنین رخ نموده 
است، زهرای مرضیه تجلی کرده اســت. همه پیامبران اکنون در کربال 
صف کشیده اند و بی تاب تشنگی فرزندان محمداند. چشم آدم ابوالبشر 
خیره به این مشك اســت، نگاه نوح نگران این مشك است. اجر رسالت 
محمد و مودت ذی القربای او متجلی در این مشــك است و عباس اگر 
شده با فدیه جانش این آب را برســاند، کار دیگری در این جهان ندارد. 
حكیم بن طفیل که از کمین نخل ها درآمد و چندی اســت که سایه به 
ســایه عباس می تازد، ناگهان شمشــیرش را فرا می آرد و دست راست 

عباس را که در دایره ای کامل در گردش  است، از ساعد قطع می کند.
تنها کاری که عباس می تواند بكند این اســت که پیش از افتادن دست 
راست، شمشیرش را در هوا با دست چپ بستاند. دست راست بر زمین 
می افتد اما دست چپ و شمشــیر همچنان باقی است. عباس با رنگی از 
فریاد در کالم رجز می خواند، می جنگد و پیش می تازد: دســت راست 
را از خدا گرفته ام برای حمایت از حســین. حســینی کــه دین و آیین 
من است دادن دســت در راه حسین که کاری نیســت هزار جان فدای 
حســین. نه من از زنان مصر کمترم که به دیدن جمال یوسف، دست از 

ترنج بازنشناختند، نه یوسف از حسین من زیباتر و شكوهمندتر است. 
یوسف، جلوه ای از جمال حسین من اســت. حسین من، یوسف آفرین 

جهان است. حسین من به یك نگاه، جهان را یوسفستان می کند. 
در این هنگام زید بن رقاد که تاکنون در کمین به دست آوردن لحظه ای 
برای فرود آوردن شمشــیر بوده اســت، ناگهان دســت چپ عباس را 
از ســاعد قطع می کند. اکنون نه دســتی مانده اســت و نه سپری و نه 
شمشیری، اما مشك آب مانده اســت و چه باک اگر هیچ چیز جز مشك 
نماند، حتی خود عباس، به شــرطی که بتواند این مشك را به خیمه ها 

برساند. 
اکنون تیر از همه ســو باریدن گرفته اســت. اما عباس بــا حایل کردن 
جوارح خود، از کتف و بازو و پا و پهلو و پشــت، تیرها را به جان می خرد و 
مشــك را همچنان در امان نگه می دارد و بر بال های قلب خویش آن را 
پیش می برد. ده ها تیر بر بدن عباس نشســته است و خون چون زرهی 
سرخ، تمام بدنش را پوشانده است. اما عباس انگار هیچ زخمی را بر بدن 
خویش احســاس نمی کند چرا که مشــك همچنان ... اما نه ... ناگهان 
تیری بر قلب مشــك می نشــیند و جگر عباس را به آتش می کشد. تیر 
بر مشــك نه که بر قلب امید عباس می نشــیند و عبــاس در خود فرو 

می شكند و مچاله می شود...

سقای آب و ادب

برشی از كتاب 
سيد مهدی 

شجاعی 

قطعه 
ادبی

نسوز با غزل گریه چشم های عزا را
کمی حماسه بخوان سوگ کشتگان منا را 

اگر صالح بدانی بیا و روضه نخوان باد 
 بچرخ و شعله بزن آه های سینه گشا را 

اگر تو گریه کنی، من بنالم، آب بموید
 رها کنیم به دست که بیرق شهدا را؟ 

شب از غالف برون است و ما سكوت غالفیم
 صریح تر شده ظلمت عزا بس است خدا را 

در این جنایت بی انتها به خون شهیدان
قسم که خسته نمودیم دست های دعا را 

کلید کعبه به دست اینك این ابولهب است آه
 که جای داده در این خانه »الت« بی سروپا را 

کجاست عزم محمد)ص( که با لبانی از اعجاز 
 ندا دهد دم »تبت یدا ابی لهبا« را 

سوار بر خر دجال قوم آل  سعودند
 که بسته اند ره موج های رو به سما را 

درست موسم »قربان« به پای بسته شیطان
 چگونه کشته ببینیم حاجیان منا را؟ 

ماه محرم آمده باید دگر شوم
 باید به خود بیایم و زیر و زبر شوم

باید سبك عبور کنم از خیال سود
 باید خالص از تب و تاب ضرر شوم

باید عوض شوم چه به چپ چه به راست،  ها 
 بهتر اگر نمی شود از بد بتر شوم

از بد بتر چرا شوم اما؟ محرم است 
 از خوب می شود که در این ماه، سر شوم

این ماه می شود که شوم چیز دیگری
 یك چیز دیگری که ندانم اگر شوم

یك چیز دیگری که نباید به وهم هم 
 یعنی که نه فرشته شوم نه بشر شوم

خیر مجسم است محرم، بعید نیست 
 این ماه، تا ابد تهی از هرچه شر شوم

حتی اگر یزیدیم و در سپاه کفر 
چون حر، بعید نیست شهید نظر شوم

شب با یزید باشم و فردای انتخاب 
 قربانی حسین، نخستین نفر شوم

ماه محرم آمدهچگونه کشته ببینیم حاجیان منا را

مرتضی حيدری 
آل  كثير 

در سوگ 
منا

مرتضی اميری 
اسفندقه

شعر 
محرم
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دیدار

ديدار نماينده ولی فقيه در 
 جمعيت هالل احمر

 با خانواده شهيد آللی 

راد مردان 
»فرحزاد «

گفت وگو

ديدار با اختر سرآبادانی، همسر 
شهيد اسماعيل شفيعی 

پژواک 
شهادت

گفت وگو

با دكتر نيما توكلی مشاور سابق 
 رئيس جمعيت هالل احمر 

در امور ايثارگران

»پدر« در تبلور 
مهروزی ها

كوتاه بر آنچه در ماه مهر هشت سال 
دفاع مقدس گذشت

رشک تاریخ

ص(
( هلل

ل ا
سو

در
حم

م م
فيل

 از 
يی

ما
   ن

فرهنگ ایثار
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رویداد
کمان 99

بزرگ ترين حمله هوايــی در تاريخ نظامی کشــور در روز اول مهــر 1359 با 
عملياتی موسوم به کمان 99 به وقوع پيوست. در اين روز هواپيماهای شکاری 

و بمب افکن نيروی هوايی از هفت پايگاه هوايی به پرواز درآمدند.

     كمان 99 پاسخ جنگنده ها
بزرگ ترین حمله هوایی در تاریخ نظامی کشــور 
در روز اول مهر 13۵9 با عملیاتی موسوم به کمان 
99 به وقوع پیوست. در آســتانه طلوع صبحگاه 
سه شنبه اول مهر 13۵9، با ابالغ رمز »کمان 99«، 
هواپیماهای شكاری و بمب افكن نیروی هوایی از 
هفت پایگاه هوایی تهران، تبریز، همدان، دزفول، 

بوشهر و شیراز به پرواز درآمدند.
عملیات هوایی ایران با رمــز »کمان 99« نمادی 
از پرتاب آتش خشــم ملت ایران به سوی متجاوز 
و یادآور اســطوره »آرش کمانگیــر« در تعیین 
مرزهای دو کشــور ایــران و توران بــود، ضمن 
این که عدد 99 از طرح 99 صفحــه ای نبرد البرز 
الهام گرفته  شده بود. اسطوره آرش این بار با غیرت 

دیني فرزندان مام وطن عجیبن بود و هزران آرش 
بر صفحه تاریخ این مرز و بوم حك شد.

همزمان با ابــالغ رمز »کمــان 99«، 140 فروند 
هواپیماهای جنگنده بمب افكن با پشتیبانی 60 
فروند هواپیمای رهگیر شكاری و سوخت رسان از 
پایگاه های هوایی کشــور عملیات نظامی خود را 

شروع کردند.
در این پرواز بیش از 380 خلبان شرکت داشتند 
که 140 نفر از آنان وارد خاک عراق شدند و سراسر 
خاک عراق؛ پایگاه هــای هوایی کرکوک، موصل، 
الرشــید بغداد، حبانیه، ناصریه، شــعبیه، کوت، 

المثنی و اهداف دیگر را مورد حمله قرار دادند.
در این رزم هوایی، کارخانه های هواپیماســازی، 
پایگاه هــای هوایی، مخازن ســوخت و مهمات، 
پناهگاه های هواپیماها، تأسیسات و کارخانه های 
خدمــات هواپیمایــی، ســوله ها و پناهگاه های 
اســكادران های تعمیــر و نگهــداری، راه های 
خزش، انبارهای مهمــات، انبارهــای آمادی و 
قطعات پشــتیبانی کننده هواپیماها، رادارهای 
هدایت کننــده هواپیماهای جنگــی، برج های 
مراقبت و کنترل ســامانه های فرماندهی، مراکز 
مخابراتی و انواع آنتن هــا در تیررس خلبانان قرار 
گرفت تا با زمین گیر شــدن هواپیماهای دشمن، 
احتمال حمالت هوایی به کشور در آینده کاهش 
یابد. در مــوج دوم حمالت هوایــی، پایگاه یكم 
شــكاری مهرآباد و پایگاه دوم شكاری تبریز، تنها 
با ۵0 درصد از هواپیماهای آماده موجود حمله ور 

شدند.

   اولين پيام امام)ره( درباره جنگ
در دوم مهر امام خمینی)ره( اولیــن پیام خود را 
دربــاره جنگ این گونــه ایراد فرمودند: »شــما 
می دانید که این جنگ بین ایــران و بعثیان عراق 
جنگ بین اسالم و کفر و قرآن کریم و الحاد است 
ازاین جهت بر همه شما و ما مسلمانان جهان الزم 
است که از اســالم عزیز و قرآن کریم دفاع کنیم 
و این خیانت کاران را به جهنم بفرســتیم. شــما 
برادران ارتشی و غیر ارتشی و همه قوای مسلح... از 
شیطان های بزرگ و کوچك نهراسید و برای دفاع 
از اسالم و کشورهای اسالمی بپا خیزید. خداوند با 

شماست...« 

   برگ دوازدهم مهرماه
در چنین روزی در ســال 1366 هجری شمسی 

دالورانی غیور تر  از »آرش «
ساميه امينی

سی و يكمين برگ از تقويم شهريورماه ســال 1359، پايان تعطيالت تابستان بود و آغاز فصل علم و دانش. 
سالی كه صدام حسين در تلويزيون رسمی كشور عراق حاضر شــد و با پاره كردن قرارداد 19۷5 الجزاير و 
حمله هوايی به فرودگاه های ايران، باعث شد برسينه سررسيدهای جمهوری اسالمی ايران مناسبتی به نام 
هفته دفاع مقدس اضافه شود. هرچند جنگ تلخ بود، اما اين تلخی شــيرينی را به مردم ما هديه داد كه در 
حالت عادی برای رســيدن به آن  بايد قرن ها تالش می كردند )بر پايه فرمايش حضرت امام خمينی )ره(كه 

فرمودند جنگ نعمت است( 

كوتاه بر آنچه در ماه مهر هشت سال دفاع مقدس گذشت
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ندای  امام)ره(
در دوم مهر امام خمينی)ره( در اولين پيام خود درباره جنگ فرمودند: »شما می دانيد که اين 
جنگ بين ايران و بعثيان عراق جنگ بين اسالم و کفر و قرآن کريم و الحاد است ازاين جهت 

بر همه شما و ما مسلمانان جهان الزم است که از اسالم عزيز و قرآن کريم دفاع کنيم.

پنهان کنند. مصادف با این موضــوع رژیم بعثی 
عراق شهر ســومار را مورد هجوم شیمیایی خود 
قرارداد که طی آن بسیاری از هم وطنان ایرانی به 
درجه رفیع شهادت نائل آمدند .و نیز بالگردهای 
آمریكایی طی حملــه ای ناجوانمردانه، قایق های 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را مورد هجوم خود 
قراردادنــد. این برای چندمین بــار بود که ارتش 
آمریكا مستقیماً در جنگ عراق علیه ایران شرکت 

می کرد.
ســه روز از حمله بالگردهای آمریكا نگذشته بود 
که این بار بالگردهای آن بــه قایق های تندرو در 
خلیج شلیك کرد که منجر به سقوط یك بالگرد 
امریكا شــد و این اولین برخورد مسلحانه ایران با 
آمریكا بــود. همچنین از ســرگیری مذاکرات ۵ 
عضو دائمی شورای امنیت در این روز بود که برای 
بررسی گزارش، دبیر کل سازمان ملل به تهران و 

بغداد سفر کرد.

   عملياتی برای انهدام تأسيسات نفتی 
عراق

19 مهرماه 136۵ عملیــات نامنظم فتح یك در 
منطقه کرکوک آغاز شــد. رمز ایــن عملیات »یا 
زینب کبری )س(« بود. با تالش رزمندگان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در قرارگاه رمضان، این 
عملیات منجر به انهدام چندین مرکز تأسیساتی 

نفت و گاز و کشته شدن صدها عراقی شد.

   ادامه درگيری ها در نقاط مرزی
20 روز از آغاز جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته 
بودیم که صبــح روز 20 مهرمــاه، درگیری ها در 

نقاط مرزی کشور ادامه پیدا کرد.
درگیری ها در بندر گمرک خرمشهر ادامه یافت. 
همچنین ســتاد مشــترک ارتش در ایــن روز با 
توصیف وضعیت آرایش نیروهای نظامی دشمن 
بعثی اعالم کرد: »نیروهای عراقــی که از کارون 
عبور کرده اند، به سه شــاخه تقسیم شده اند؛ یك 
شــاخه قصد حمله و محاصره اهواز و شاخه دیگر 
قصد محاصــره و حمله به آبــادان رادارند، ضمناً 
شــاخه ای از طریق دزفول حمله کــرده که قصد 
قطع راه ارتباطی اهواز و مناطــق دیگر را دارد. در 
همین روز سپاه اهواز گزارش داد هویزه در دست 
نیروهای خودی است، ولی دچار کمبود نیروست 
و نیاز به تقویت دارد. از ســوی دیگر ســایت های 
4 و ۵ واقــع در نزدیكی رودخانــه کرخه و حوالی 

ســه راهی دهلرانـ  اندیمشــكـ  اهواز در دست 
دشمن است.«

   شورای عالی دفاع در صحنه
21 مهرماه پس از فرمان امام خمینی )ره( شورای 
عالی دفاع مســئول اداره امور جنگ شد. فرمان 
تشكیل شورای عالی دفاع توسط امام خمینی )ره 
(برای هماهنگی در اقدامات سیاسیـ  نظامی بود. 

برخی از موارد فرمان امام به این شرح است:
1  در اداره مناطق جنگی، کلیــه نیروها باید از 
شورای مذکور تبعیت نمایند و تصمیمات در این  

باره با شورای مذکور است.
2  تبلیغات مطلقــاً چه به وســیله تلویزیون یا 
مطبوعات باید تحت نظر شورای مذکور اجرا شود.

3  سیاســت خارجی مربوط به دفاع، با شورای 
مذکور است و کسان دیگر حق اظهارنظر ندارند.

  حمله به كرمانشاه
در 2۵ مهرماه ســال 13۵9، رژیم بعث عراق شهر 
کرمانشــاه را مورد تهاجم وحشیانه قرارداد که در 
نتیجه آن شماری از هم وطنانمان به در جه رفیع 

شهادت نائل آمدند.

  آغازگر جنگ
فردای روز حمله به کرمانشاه، محمدعلي رجایی 
ـ نخست وزیر شــهیدـ  با حضور در جلسه شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، به بیان دیدگاه های 
جمهوری اســالمی ایــران در ارتبــاط با جنگ 
تحمیلی پرداخت. در این جلســه شهید رجایی 
رژیم متجاوز بعث عراق را آغازگر جنگ دانســت 

و عمل این رژیم را به شدت محكوم کرد.

  300 كيلومترمربع آزادی
27 مهرماه سال 1362، عملیات والفجر 4، با رمز 
»یا اهلل، یا اهلل، یا اهلل«، در جبهه شــمالیـ  منطقه 
بانه تا مریوانـ  و با تالش مشــترک دالورمردان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری 
اســالمی ایران آغاز شــد. در انتهای این عملیات 
پیروزمند، هجــده هزار عراقی کشــته و زخمی، 
بیش از 90 تانك، نفربر، 200 خودرو نظامی، 10 
هواپیما و 1 بالگرد منهــدم و حدود 300 کیلومتر 
مربع از خاک میهن اســالمی آزاد شد. همچنین 
در نتیجه این عملیات 700 کیلومتر مربع از خاک 

دشمن به تصرف نیروهای خودی درآمد. 

عملیات ظفر 2 ازجملــه عملیات برون مرزی در 
استان کرکوک عراق انجام شــد. این عملیات با 
رمز »لبیك یا حســین )ع(« در استان کرکوک 
ـ منطقه عملیاتی شــهر کفری و بــا فرماندهی 
قرارگاه رمضان آغاز شــد. این عملیــات از نوع 
ایذایی و به منظور پاســخگویی به شرارت های 
رژیم بعث عــراق در بمباران شــیمیائی و ویران 
ســاختن روســتاهای کردنشین اســتان های 
شــمالی عراق و نیز با هدف انهدام تأسیســات 

نظامی و اقتصادی دشمن انجام شد.
در نخستین ساعات، ارتفاعات کفری داغ که حد 
فاصل اســتان های کرکوک و ســلیمانیه و دیاله 
واقع است به تصرف نیروهای ما در آمد. در ادامه، 
جاده های مهم کفریـ  بغداد و کرکوکـ  خانقین 
ـ تكریت در کنترل کامل نیروهای خودی در آمد. 
در این عملیات خسارات سنگینی به ساختمان ها 
و تأسیسات مهم دشمن وارد آمد از جمله: انهدام 
ساختمان های سازمان امنیت، ارگان حزب بعث، 
فرمانداری، شهرداری و اداره پست و تلگراف شهر 

کفری، شعبه بانك رافدین و...
همچنین در این عملیات نیروگاه برق شهر کفری 
و پمپ بنزین شهر به آتش کشــیده شد و پادگان 
جیش الشعبی به تصرف نیروهای ایراني در آمد. 
در این عملیات ده ها تانــك و نفربر و تعداد زیادی 
خودرو و ده ها قبضه سالح سبك و سنگین منهدم 
شد و همچنین حدود ۵00 نفر از نیروهای دشمن 

کشته و زخمی شدند.

   از قطعنامه تا سقوط بالگرد آمريكايی
چهاردهــم مهرمــاه در ســال 136۵ قطعنامه 
۵88 شورای امنیت ســازمان ملل متحد درباره 
جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری 
اســالمی ایران به تصویب رسید. اعضای شورای 
امنیت سازمان ملل متحد در این قطعنامه درباره 
پرهیز از جنــگ و حل صلح آمیــز اختالف ها و 
پذیرش فــوری قطعنامــه ۵82، تصمیم گیری 
کرده ولی از اعالم نام کشور متجاوز پرهیز کردند. 
البته جمهوری اســالمی ایران ایــن قطعنامه را 

نپذیرفت.
همچنین یك ســال بعد، کویت حمایت خود را از 
عراق در جنگ با ایران علنــاً اعالم کرد و البته مزد 
خوش خدمتی خود را از رژیــم بعث هنگامی که 
به کویت تجــاوز کرد، به کمــال دریافت کردند، 
اما نتوانســتند شــرمندگی خــود را از آن اقدام 

19 مهرماه 
1365 عمليات 
نامنظم فتح يک 

در منطقه کرکوک 
آغاز شد. رمز اين 
عمليات »يا زينب 
کبری )س(« بود. 
با تالش رزمندگان 

سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در 

قرارگاه رمضان، 
اين عمليات منجر 

به انهدام چندين 
مرکز تأسيساتی 
نفت و گاز و کشته 

شدن صدها 
عراقی شد
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دیدار
تربیت شده مکتب حسینی

حجت االسالم معزی: شــهيد آللی از آن دســته افراد نبوده اند که فقط برای 
امام حسين)ع( ســينه بزند بلکه جوانی اش را در راه امام حسين )ع( داده است و 

شجاعت خود را از ايشان آموخته است.

در آغازین روزهای شهریور همراه حجت االسالم 
عبدالحســین معــزی، نماینــده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر ایران و مشــاور رئیس این 
جمعیت در امــور ایثارگران یعنــی دکتر نیما 
توکلی و هیئت همراه به دیدار خانواده  شهیدان 
آللی در محله فرحــزاد رفتیم. کوچه مزین به نام 
شهدای این خانواده شده بود، خانواده ای که در 
یك ســاختمان دور همدیگر زندگی می کنند و 
مهربانانه پذیرای گروه شــدند. مادر سالخورده 

این دو شــهید بر روی تخت بیماری خوابیده و 
پدر هم که تن بیمار و رنجورش هنوز ســایه  سر 
خانواده است با رویی گشاده از مهمانان پذیرایی 

می کرد.

  سالم و احوال پرسی و ... 
پس از سالم و احوال پرسی حجت االسالم معزی 
باب سخن را این گونه باز می کند: »امروز هشتم 
شهریورماه مصادف با شــهادت شهید رجایی و 

شهید باهنر است که باعث افتخار ماست در این 
روز خدمت خانواده شــهید آللی رســیده ایم«. 
نماینــده ولی فقیه خطــاب به پدر شــهیدان 
آللی می گوید: »خداوند به شــما و مادر شــهید 
ســالمتی و طول عمر باعزت عنایت فرماید. من 
مدت کوتاهی اســت که بــه هالل احمر آمده ام. 
یكی از برنامه های مهــم مدنظرمان هم خدمت 
و سرکشــی خانواده شهداســت تا از وجودشان 
فیض ببریم. حال از شــهید حســین آللی، این 
شــهید جوانی کــه در قالب امدادگــر به جبهه 

رفتند برای ما بگویید.«

   روايت پدر شهيد
پدر شهیدان آللی ســخنان خود را این گونه آغاز 
می کند: من ســه شــهید داده ام. شهید حسین 
آللی شــهید، ابراهیــم آللی و پســردایی ام که 
روزهای انقــالب در خیابان توحید در مدرســه 
علمیه به شــهادت رســید.« او که خــود نیز از 
رزمندگان هشــت ســال دفاع مقدس اســت 
می گوید: »من خودم هم به جبهه اعزام شــدم و 
در دهلران خدمت کردم. کار من رســاندن آب 
و غذا بــه رزمندگان بود با کمــك مردهای خّیر 
دیگر، کمك های مردمی را به جبهه می رساندم. 
فرزندانم را در راه اســالم داده ام  و دوست داشتم 

خودم هم شهید شوم.«

  يادی از همدلی دوران جنگ
اسماعیل آللی بعد از مكثی کوتاه ادامه می دهد: 
»ایام جنگ، خانم های محله در حســینیه جمع 
می شــدند و کارهای مختلفی انجام می دادند. 
مثاًل چرخ هــای خیاطی را از خانه به حســینیه 
می آوردنــد و آن جــا بــرای رزمنده هــا لباس 
می دوختنــد. در کنــار آن قند می شكســتند 
یا آجیــل بســته بندی می کردنــد. البته پخت 
مربا، نان و... هم جزء کارهــای دیگر بود. محمد 
بــرادرزاده همســرم و بچه هــا با کمــك مدیر 
مدرسه، خانم حســنی می رفتند کاموای زیادی 
می خریدنــد و بین خانم ها تقســیم می کردند؛ 
آن ها هم بلوز، پلیور، جوراب، کاله و شــال گردن 
می بافتند. زنان محــل در بافندگی هنر خاصی 
داشــتند و حاج خانم هم یكــی از ماهرترین ها 
بود. او روزها عالوه بر حضور در حســینیه، برای 
زن های مشــغول به کار، نان و حلــوای آرد برنج 
می پخت. حتی وقتی پســرها هم شهید شدند 

راد مردان »فرحزاد «
نيوشا شاهرودی

قديم ترها فرحزاد منطقه ييالقی تهران و روســتايی خوش آب  و هوای اطراف تهران محســوب می شد كه 
به عنوان تفرجگاه مورد رفت وآمد مردم بود. اين منطقه حاال جزئی از شــهر شده و همچنان هوای پاک را به 
ريه های شهر تهران تزريق می كند. فرحزاد در روزگار حمله صدام به ايران اسالمی، مهد پرورش فرزندانی 

بود كه پا به عرصه دفاع  از ميهن گذاشتند.

در ديدار نماينده ولی فقيه در جمعيت هالل احمر ايران با خانواده شهيد 
حسين و ابراهيم آللی  چه گذشت؟
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حاج اســماعیل آللی پیرغالم و خادم 90 ســاله حســینیه 
بزرگ فرحزاد و پدر دو شــهید، افتخار خدامی این حسینیه 
را به صــورت موروثی و از پنج نســل از اجداد خــود دریافت 
کرده اســت. او رئیس اولین انجمن شــورای اســالمی محله 
فرحزاد بوده و سال ها در خدمت رســانی به مردم محروم این 
منطقه فعالیت چشمگیری داشته است. حاج اسماعیل آللی 
همچنین جزء هفت نفــر عضو اصلی هیئت امناء حســینیه 
فرحزاد است و طی ســال ها خدمت در این حسینیه در رونق 
بخشــیدن به هیئت های مذهبی آن اهتمام ویژه ای داشــته 
است. حاج اسماعیل آللی ضمن تشــكر از بازدید مسئوالن از 
او و خانواده اش می گوید: »در تمام مدتی که در منطقه دهلران 
مشغول به دفاع از اســالم و انقالب بودم، هیچ هّم  و غمی جز 
خدمت نداشــتم. زمانی که دو پسرم در راه اســالم به فاصله 
دو ماه از یكدیگر به شــهادت رســیدند، خدا را شكر کردم که 
فرزندان صالحی به من داد که در مســیر اســالم و برای خدا 
شــهید شــدند. در حال حاضر هم دغدغه ای به جز خدمت به 
اسالم و امام حســین)ع( ندارم و خدا کند آن حضرت نوکری 

ما را قبول کند.« 

»پير غالم« 90 ساله

روایت

باید سالح برادرم را بردارم
اصرار ما برای ماندن حسين بی فايده بود. می گفت »بايد سالح برادرم را بردارم...« 
او که راننده آمبوالنس هالل احمر در جبهه ها بود، در روز عاشورا در عمليات محرم 

در اثر موج انفجار به رود کارون پرتاب شد و به شهادت رسيد.

3۵ سال اســت که دشــمن با تمام وجودش در 
برابر ما ایســتاده، اما انقالب اسالمی پیش رفته، 
به خاطر مقاومت و روحیه خــوب خانواده های 
محترم شــهدا اســت. مشــكالت زندگی را هم 
به هرحــال در جامعه انــكار نمی شــود کرد.« 
حجت االســالم معزی بیان می کند: »شــهید 
حســین آللی در روز تولد امام حسین)ع( متولد 
شدند و در روز عاشــورا هم به شهادت رسیدند. 
شهید آللی از آن دســته افراد نبوده اند که فقط 
برای امام حسین)ع( سینه بزند بلكه جوانی اش 
را در راه امام حســین )ع( داده است و شجاعت 

خود را از امام حسین )ع( آموخته است.«

  نمايش فرهنگ ايثار
در این دیدار، حجت االســالم فقیهی، خطیب و 
سخنران دینی و امام جماعت مسجد فرحزاد هم 
حضور دارد. او درباره خانواده شهید آللی به طور 
کامل صحبت می کنــد و از خصائل این خانواده 
می گوید:» افرادی که تأســی به ساالر شهیدان 
کرده انــد، نه تنهــا در مجالس ذکــر اهل بیت 
علیهم السالم به خدمتگزاری مشغول می شوند، 
بلكه در مقام عمل و در طول زندگی خودشــان 
هم فرهنگ ایثار را به نمایــش می گذارند.« وی 
با اشاره به شهادت دو فرزند حاج اسماعیل آللی 
اظهار می کند: »این نكته نشــان می دهد که پیر 
غالم حضــرت اباعبداهلل )ع( ایثــار و جانبازی را 
از آن حضرت آموخته و بــه همین علت بوده که 
جان دو فرزند عزیز خود را به اســالم هدیه کرده 
اســت.« به گفته حجت االســالم فقیهی شهید 
ابراهیم آللی، پســر بزرگ این پیر غالم اهل بیت 
علیهم الســالم، مدت هــا در جبهه های جنگ 
حضور داشت و مجروح شده بود اما زمانی که پدر 
از او خواست برای درمان در بیمارستان بستری 
شــود، او نپذیرفــت و یك بار دیگر بــه جبهه ها 
رفت. تــا این که طــی عملیات فتح خرمشــهر، 
بــا اقتدا بــه رهبــرش حضــرت ابوالفضل)ع( 
دو دست و ســر خود را تقدیم اســالم کرد و به 
شهادت رسید. ابراهیم ورزشــكار زورخانه بود 
و میل می زد. محاســن پرپشت مشكی، قدبلند، 
درشت هیكل و چهارشــانه... اصاًل بین جمعیت 
که نــگاه می کردی، شــاخص بود بــا آن قامت 
رشــیدش؛ ابراهیم علم ِکش حســینیه فرحزاد 
بود؛ بلند کردن علم سنگین و بزرگ، نیروی زیاد 

می خواست. 

کارش ادامه داشت.«حجت االســالم معزی در 
تأیید کالم پدر شــهیدان می گوید: »خداوند از 
شــما قبول کند. ثواب دو شهید را به شما عنایت 
کرده است. اسالم   دین حق است، ما وظیفه داریم 
برای اســالم جان خود را هم بدهیم.« آللی ادامه 
می دهد: »من چند ســال در هیئت فرمانداری 
فرحزاد فعالیت داشتم. کار ما هم در فرمانداری 
جمع کردن صندوق ها بود و چند سالی است که 
در بستر بیماری هستم. مادر شهید هم عمل های  
جراحی مختلفــی انجام داده اســت.« بعد هم 
صحبت به درد  و واگویه برخی مشكالت می رسد 
و حجت االسالم معزی قول می دهد تا جایی که 

بتواند پی گیر رفع مشكل این خانواده باشد. 

  بايد سالح برادرم را بردارم 
حجت االســالم معزی از آقای آللی می خواهد از 
نحوه حضور امدادگر شهید حسین آللی در جبهه 
و شهادتش بگوید. اسماعیل آللی که خود از پیر 
غالمان امام حسین )ع( اســت، روایت می کند: 
»حسین شهید دوم خانواده است، قبل از چهلم 
ابراهیم، حســین عازم جبهه شد. در مراسم های 
ابراهیم حاضر بــود و حتی آخرین عكســش با 
لباس مشــكی عزای ابراهیم است. اصرار ما برای 
ماندن حسین بی فایده بود. می گفت »باید سالح 
برادرم را بردارم...« البته چون امام گفته بود، باید 
می رفت و ما نمی توانســتیم جلوی او را بگیریم. 
فقط می خواستم کمی دیرتر برود که نپذیرفت. 
او که راننده آمبوالنــس هالل احمر در جبهه ها 
بود، در روز عاشورا در عملیات محرم در اثر موج 
انفجار به رود کارون پرتاب شــد و به شــهادت 
رسید. حســین چون ســنش کم بود به عنوان 
نیروی هالل احمر رفته بود اما رزمنده محسوب 

می شود.«

  به وجود شهدا افتخار می كنيم
در ادامــه نیز نماینــده ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر خطــاب به این پیر غــالم می گوید: 
»شــما برای رضــای خداوند بــه انقالب کمك 
کرده اید تا این انقالب، انقالب اســالمی باشد و 
این سرزمین با حكومت اســالمی به پیش برود 
خداوند به شــما یــاری کرده؛ یاری های شــما 
انقالب را یاری کرده اســت. شــهدا بــا روحیه 
شهامت و شجاعتی که داشــتند افتخار آفریدند 
و ما به وجود شهدا افتخار می کنیم و اگر تاکنون 
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گفت و گو
شهید اسماعیل شفیعی نوع دوستی ِ

 احساس نوع دوستی و انسان دوستي در وجود همســرم زياد بود. امدادگری 
با روحيه اش کامالً ســازگار بود چراکه اين روحيه را از ابتــدا زندگی مان در وی 

می ديدم که ديگران را به خود و حتی به خانواده اش ترجيح می داد.

     اگر ممكن اســت از فعاليت های 
شــهيد شــفيعی به عنوان امدادگر  

بشنويم.
شــغل اصلی همســر من امدادگری نبوده یعنی 
جزو کارکنان هالل احمر نبود. به واسطه این که در 

زمان آخرین اعزامش باردار بودم و تقریباً هشــت 
ماه بود ازدواج کرده بودیــم، به هالل احمر مراجعه 
کرد تا به عنوان امدادگر حاضر شــود. قبل از آن نیز 
مرتب به جبهه می رفت؛ یعنی تمام آن دورانی که 
ما عقد بودیم را در جبهه گذراند. هر بار از سپاه اعزام 

می شــد؛ اما در وداع آخر به خاطر شرایطی که من 
داشتم و آن زمان سپاه اعزام نداشت به هالل احمر 
مراجعه کرد تا بتواند با عنوان امدادگر اعزام بشود 
و دوماهه برگــردد تا زمانی کــه فرزندمان متولد 
می شود تهران باشــد. هرچند هرگز این اتفاق رخ 

نداد.
     زمان شهادت؟

تیرماه اعزام شد و دو روز در جبهه بود؛ اما آن زمان 
نمی دانستیم شهید شده یا اسیر است. آن گونه که 
من از زبان مسئوالن وقت متوجه شدم دو روز بعد از 
رسیدن به منطقه عملیاتی داوطلبانه به مأموریتی 
می رود که برگشتی نداشــته است و بعد از چهارده 

سال پیكرش آمد.
    در كــدام منطقــه به شــهادت 

رسيدند؟
شرق بصره، عملیات رمضان، سال 61.

    شهيد اهل كدام ديار بودند و شما 
چگونه با ايشان آشنا شديد؟

من تهران متولد شــدم. اســماعیل پسرخاله من 
اســت و متولد تفرش بود که بعد از دوســالگی به 

همراه خانواده ساکن تهران شد.

 پژواک شهادت همسو با
 امدادرسانی در جبهه ها

صالح اكبری 

اختر سرآبادانی، همسر شهيد اسماعيل شفيعی دارای فوق ليســانس معارف اسالمی است. فرزندش هم 
فوق ليسانس مهندســی برق الكترونيک از دانشگاه شريف گرفته و اكنون در ســازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي كار می كند. سرآبادانی مدير مدرسه شاهد است و حدود بيست ونه سال سابقه كار دارد. 
همچنين چندين بار مدير نمونه كشوری و استانی شده است. با او درباره شهيد اسماعيل شفيعی، زندگی با 

ايشان، ويژگی های بارزش و ... به گفت و گو نشستيم. 

ديدار با اختر سرآبادانی، همسر شهيد اسماعيل شفيعی كه 
پيكرش 14 سال پس از مفقوداالثر بودن تشييع شد 
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همسری با تقوا و صادق
 شــاخصه اصلــی شــهيد درجــه تقوا،درســت کاری، راســت گويــی 
 و صداقت ايشــان بود. در مدتی که با ايشــان زندگی کــردم کالم دروغ از

 او نشنيدم.

این بود که به محض رســیدن به ما اطالع بدهد و از 
وضعیت خودش ما را مطلع بكند؛ اما هیچ تماسی 
نداشت. ظاهراً به محض این که او به منطقه می رسد 
حمله شروع  شــده و داوطلب خواستند و خودش 
داوطلبانه رفته و شرایطش طوری نبوده که بتواند 
به عقب مراجعه کند و با ما تماس بگیرد. رفتن جلو 
همان و دو روز بعدش به شهادت رسیدن همان. ما 
نه نامه ای از او دریافت کردیم و نه تلفنی از همسرم 
داشــتیم. بعد از یك ماه و نیم پدرش با مراجعه به 
هالل احمر و اطــالع از محل اعزام مســتقیماً به 
منطقه عملیاتی مراجعه کرد که مســئولش گفته 
بود:»ایشــان برای مددرســانی داوطلب شدند و 
دیگر برنگشتند.« چون منطقه زیر رگبار بود کسی 
از شهادت یا اسارت او اطالعی نداشت و ما 14 سال 

حالت خوف  و رجا داشتیم.
    در اين 14 ســال بــه هالل احمر 

مراجعه می كرديد؟
به هالل احمر که خیلی زیــاد مراجعه کردم اما به 
افراد مختلفی مراجعه کردم. هالل احمر عكسش 
را به همراه نامه برای اسرا می فرستاد تا شاید کسی 
او را شناسایی کند. به ما گفتند نامه بنویسید تا به 
رابط بدهیم ببرد و ما هم انجام دادیم. عكس را که 
به اردوگاه های مختلف فرستاده بودیم شناسایی 
نشد چون ظاهراً به شهادت رســیده بود و ما فكر 
می کردیم شاید اسیر باشــد. بعد از 10 سال به ما 
اطالع دادند که به احتمال  قوی به شهادت رسیده 
است و می توانید مراســم بگیرید. با برگزاری این 
مراسم هم آرام نشدیم تا ســال 7۵ که در تفحص 

شهدا پیكرش پیدا و تشییع شد.

    كمی از شــاخصه های اخالقی و 
شــخصيت شــهيد بگوييد و اين كه 
مهد و منشأ اين شــاخصه ها را در چه 

می بينيد.
شاخصه اصلی شــهید درجه تقوا و درست کاری 
و صداقت ایشــان بود، همین طور راســت گویی و 
این که در مدتی که با ایشــان زندگی کردم کالم 
دروغ نشــنیدم. زمانی که به نماز می ایستاد تقوا، 
خضوع و خشــوعش از همه شــاخص تر می شد. 
انگار خدا را در نمــاز می دید و عبــادت می کرد. 
این تأثیرات را هم از حسینیه ارشــاد گرفته بود. 
یك مجمع قرآنی در آن جا زیر نظر شــیخ حسین 
انصاریان فعالیت می کرد که از دید من تأثیراتش 
ازآن جا بود . فكر می کنم این مجمــع کارش را از 
ســال ۵۵ کرده بود و بیشــتر کار و فعالیتشان در 

زمان شاه بود.
    نمايش اين تقــوا و خضوع را در 

كجای زندگی به  شكل بارز ديديد؟
صمیمی ترین دوســت شــهید، مداحــی نابینا 
از همــان حســینیه در محله گــود عرب های 
خیابان شــوش بود. با توجه به وضعیت زندگی او 
می شد درک کرد گزینش شــهید برای دوستی 
و ارتباطــات نفع مادی نبوده بلكــه روح معنوی 
حاکم بر دوســتی مالک بوده اســت. در ابتدای 
ازدواج دو بــار به منزل آن ها رفتیم و من شــاهد 
زندگی مختصر آن ها در یك اتاق 9 متری که هم 
آشپزخانه و هم پذیرایی و هم حكم اتاق خوابشان 
را داشــت بودم. پس از شروع زندگی مشترکمان 
از آن ها دعوت کرد تا مهمان منزل ما شــوند، ما 
زندگی مان را تازه شروع کرده بودیم و جهیزیه ای 
که خانــواده ام داده بودند نو و تقریبــاً کامل بود. 
دیدم همســرم بجای این که در مقابل این بنده 
خدا احساس فخر داشته باشد احساس ناراحتی 
می کند تــا جایی کــه از من خواســت بعضی از 
وســیله هایی که در اتاق پذیرایی چیده شــده 
را بردارم و بــه اتاق خواب منتقــل کنم که وقتی 
با همســرش به خانه ما می آیند احساس کمبود 
نكنند. این ها درس های بزرگــی بود که من طی 
این مدت کوتاه زندگی از او یاد گرفتم. ضمن این 
که خیلی احساس نوع دوســتی و انسان دوستي 
در وجودش داشت. امدادگری با روحیه اش کاماًل 
سازگار بود چراکه این روحیه را از ابتدا زندگی مان 
در وی می دیدم که دیگران را بــه خود و حتی به 

خانواده اش ترجیح می داد. 

    زندگی مشتركتان چند وقت ادامه 
داشت و با چه كيفيتی گذشت؟

یك ســال و دو ماه عقد بودیم. هشت ماه بعد از این 
کــه ازدواج کردیم آهنگ جدایی زد و به آســمان 
رفت و زمان زندگی مشــترک ما تنها حدود هشت 

ماه شد.
    روز اعزام، شما از شهيد نخواستيد 
رفتنش را به تعويق بيندازد و بگوييد 

اآلن وقت رفتن نيست؟
نه. چون از قبل ما با هم صحبت کرده بودیم و حتی 
در موقعیت های خیلی خطیرتر ایشــان رفته بود. 
من تازه بعد از شهادتشان از روی نامه های محرمانه 
اعزام متوجه شدم که اصاًل نگه داشتن او کار راحتی 
نبوده و از قبل هم با من شرط کرده بود که می رود 
و من مانع این تصمیم نشــدم. خب شرایط خیلی 

خاص بود اما قول داد که برود و برگردد.
    در چه سنی با شهيد ازدواج كرديد 

و شهيد چند سال داشت؟
وقتی که عقد کردیــم من تقریبا 17 ســالم بود و 
ایشان 22 سال سن داشــت. دخترم هم که متولد 

شد من 19 سال داشتم.
    خبر شــهادت را كــی و چگونه 

گرفتيد؟
شرایطم مناســب نبود و منزل مادرم بودم. تقریباً 
یك ماه و نیم بعــد خبر مفقودی او را بــه ما دادند. 
البته به خاطر بی قراری من و مادرش، پدر شــهید 
بــه منطقه رفــت و خبــر آورد. به خاطــر این که 
خیلی آدم منضبطــی بود و امكان نداشــت که به 
ما اطالع رســانی نكند همه نگران شده بودند. قرار 

 به محض اين که 
همسرم به منطقه 

می رسد حمله 
شروع  شده و 

خودش داوطلبانه 
رفته و شرايطش 
طوری نبوده که 

بتواند به عقب 
مراجعه کند و با ما 
تماس بگيرد. رفتن 
جلو همان و دو روز 
بعدش به شهادت 
رسيدن همان. بعد 

از يک ماه و نيم 
پدرش با مراجعه 

به هالل احمر و 
اطالع از محل 

اعزام مستقيماً به 
منطقه عملياتی 

مراجعه کرد که 
مسئولش گفته 

بود: »ايشان 
برای مددرسانی 
داوطلب شدند و 

ديگر برنگشتند.« 

نکته

تداوم ايثار شهدا  
اواخر اردیبهشــت ســال جاری حجت االســالم معزی، نماینده ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمــر در هفته هالل احمر بــه همراه دکتر نیمــا توکلی، مشــاور رئیس جمعیت 
هالل احمر در امور ایثارگران از خانواده شــهید امدادگر اســماعیل شفیعی تجدید دیدار 
کرد. در این دیدار صمیمــی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمــر با تأکید بر این که 
جان فشانی های شهدا هرگز از بین نمی رود، گفت: آرمان های شهدا همیشه ماندگار است 
و تأثیر آن را در جامعه می بینیم. وی حرکت شهدای امدادگر در ذهن همه ما باقی دانست 
و بیان کرد: ایثار، گذشــت و فداکاری شــهدای امدادگر هیچ گاه از خاطره ها پاک نخواهد 
شد. حجت االسالم والمســلمین معزی تأکید کرد: جان فشانی های شهدا از بین نمی رود، 
دوام دارد و استمرار آن همواره موجود است. وی دفاع از سرزمین، کشور، انقالب اسالمی و 

ناموس ایرانی را هدف اصلی شهدا دانست.
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گفت وگو

  اگر موافق هســتيد گفت و گو را از 
انگيزه و زمينه حضور شما در جمعيت 

هالل احمر شروع كنيم. 
 طلوع روح کرامــت و ایثار انســانی در جمعیت 
تنها دلیل آمدن من به هالل احمــر بود. هرچند 
داوطلبانه نیامدم و به من پیشــنهاد شد، اما وقتی 
این مسئولیت را پذیرفتم که جمعیت و اهدافش 
را شناختم. دیدم دقیقاً در راستای روحیه ام است، 

چرا که زمینه کار زیاد بود. به عنوان یك پزشــك 
هم در فضای کار خصوصی و هم در مجموعه های 
بهداشــت،  وزارت  دانشــگاهی  و  درمانــی 
موقعیت های مناسبی برایم وجود داشت. به میل 
خودم هالل احمر را انتخاب کردم، چون احساس 
کردم که این جا از جاهایی است که کار از روی دل 
است و باقیات صالحات زیادی می شود جمع کرد 

و دعای خیر پشت سرم است و خواهد بود.

  با توجه به اين كه شما فرزند شهيد 
روايت تان  داريم  دوســت  هستيد، 
را از روز شــهادت پدر و نحوه شهيد 
شدن شان بشــنويم. چيزی به خاطر 

داريد؟
بله؛ من فرزند امیر ســرتیپ خلبان شهید جالل 
توکلی که اولین روز جنگ، سی و یك شهریور ۵9 
به شهادت رسید. هرچند آن سال سنی نداشته ام 
کــه از آن روز چیزی بــه خاطر بیــاورم، اما مادر 
آن قدر من و خواهرم را با یاد پدر و روز شــهادتش 
مأنوس کرده که وقایع را به خوبی می دانم.  ساعت 
8 صبح 31 شهریور ۵9، در حالی که همه خود را 
برای آغاز یك روز کاری در آخریــن روز از فصل 
تابســتان آماده می کردند و یا آخرین تالش ها را 
برای آماده شدن فرزندانشــان می کردند تا فردا 
یعنی اول مهرماه پشــت نیمكت های مدرســه 
بنشــینند، هواپیماهای جنگی عراق غرش کنان 
روزی را رقم زد که امروز تحــت عنوان اولین روز 

هفته دفاع مقدس نامیده می شود.
گویــا آن روز سیســتم رادار فــرودگاه بوشــهر 
بــه دو تعمیرکار حرفــه ای نیازمند شــده بود تا 
عملیاتی شود، برای همین هم پدرم که آن زمان 
سرهمافر سوم محسوب می شد، به همراه دوست 
صمیمی اش ســرهمافر ســوم امیر ربیع النجاه 
داوطلبانه از شیراز خود را به بوشهر می رسانند. دو 
مهندس الكترونیك رادار کــه از دیار غریب الغربا 
مشهدالرضا بودند، دوره های تخصصی رادار را در 
2 دوره یك و دوســاله در آمریكا طی کرده بودند. 
ســاعت دو بعدازظهر بود که رادارها تعمیر شده 
بودند و این دو دوســت ســوار بر خودرو در حال 
خروج از فرودگاه بودند؛ امــا رژیم بعث که کمر به 
بمباران فرودگاه های ایران بسته بود، موشكی را 
در باند این فرودگاه رها می کنــد و خودرو حامل 
آن ها هدف حمله دشــمن قرار می گیرد. جالل 
توکلیـ  پدرمـ  بــه درجه رفیع شــهادت و ربیع 
النجاه دوســت قدیمي  اش به جانبازی 70 درصد 

نائل می شود.
  با اين حساب پدر بايد جزء اولين 
شــهدای هشت ســال دفاع مقدس 

باشند؟
بله؛ ســرهمافر جالل توکلی اولین شهید نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران شناخته 
شــده و آن روزها اولین شهید مشــهد مقدس و 
اولین شــهید مجموعه اســتان های خراسان در 

»پدر« در تبلور مهروزی ها

  ساميه امينی

دكتر نيما توكلی، مشاور سابق رئيس جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی در امور ايثارگران است. در دوره مسئوليت 
سراغ او رفتيم تا درباره  موضوعات مربوط به ايثارگران از او بپرسيم، اما خيلی زود مسير گفت و گو عوض شد. توكلی 
فرزند امير سرتيپ خلبان شهيد جالل توكلی است كه در نخســتين روز جنگ در تاريخ سی و يک شهريور 1359 به 

شهادت رسيد. بخش عمده اين مصاحبه به نحوه زندگی و شهادت اين شهيد بزرگوار تخصيص يافت.

ديدار با مشاور سابق رئيس جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی در امور 
ايثارگران. دكتر نيما توكلی از مسئوليتش و نيز شهادت پدر می گويد

وظیفه ما  در برابر خانواده شهدا
خدمت رسانی به ايثارگران و جامعه ايثارگری و خانواده شهدا مختص به يک 
ايام خاص نيست؛ بايد در سال به طور مکرر از پدر و مادر شهدا و جانبازان ديدار 

و دلجويی کنيم.
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شــهید توکلی خود از یك خانــواده انقالبی بود و 
در منطقه ای هم از مشــهد زندگی می کردند که 
ساکنین آن در روند انقالب نقش مؤثری داشتند. 
پدر نه تنها در تمام حــوادث آن روزها حاضر بود 
که در ادای احتــرام همافــران روز 19 بهمن ماه 
13۵7 به امام در صف های اول حاضر شــد و جزو 
اولین گروه هایی بود که با رهبر انقالب بیعت کرد.

  اگر اجازه بدهيد به مســئوليت ها 
و حضور شما به عنوان يک پزشک در 

مجموعه هالل احمر بپردازيم.
تقریباً حدود 10 ســال پیش به عنــوان نیروی 
رسمی جمعیت هالل احمر به این ارگان پا نهادم 
و کار خــودم را به عنــوان معــاون اداره کل امور 

بین الملل در جمعیت هالل احمر آغاز کردم.
پس از آن در قامت مشــاور نماینــده ولی فقیه و 
مدیرکل حوزه نمایندگی ولی فقیه خدمت کردم 
و ســپس با عنوان مدیر کل دفتر نوسازی و تحول 
اداری لباس خدمت در این جمعیت به تن کردم. 
چند ســالی هم مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان البرز بودم و از ســال 88 با حفظ ســمت 
مشــاور رئیس جمعیت در امور ایثارگران شدم تا 

خدمت خودم را در محضر ایثارگران ادامه دهم.
  وظايف دفتر رســيدگی به امور 

ايثارگران چيست؟
ایثارگــران جامعه ای هســتند که بایــد تكریم 
بشوند؛ نه این که آنان نیازمند تكریم باشند، بلكه 
ما وظیفه داریم از آن ها تقدیــر و تكریم کنیم. لذا 
در قانــون جایگاه رســیدگی به امــور ایثارگران 
زیر نظر باالترین فرد دســتگاه دیده شــده است. 
دفتر ایثارگران در هالل احمر ســال 8۵ تشكیل 
شد و وظایف آن به چند دســته تقسیم می شود. 
یك دسته تكریم ایثارگران و خانواده های شهدا، 
ایثارگران شــاغل و خانواده شــهدای امدادگر و 
دســته دیگر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. 
زمانی ایثار و شــهادت وظیفه عده ای بوده و حاال 
تداوم آن وظیفه ماســت. باید به گونــه ای آن را 
پرورش دهیم که پنجاه ســال بعد هم در شــهر 
کوچه ای به نام شهید باشد و بدانند که شهید کی 
بود و شــهادت چه بود. آن ها هم آدم هایی مثل ما 
بودند که احســاس وظیفه کردند و رفتند. از جان 
و مال، زن و فرزند خود گذشــتند تا امثال من در 
رفاه زندگی کنیــم. از عملكردهــای دیگِر حوزه 
کاری ما، خدمت رســانی به ایثارگران اســت؛ در 
جنبه های مختلف مانند امور حقوقی ایثارگران، 

امور فرهنگی، اداری و استخدامی. در این حیطه 
باید تالش کنیم تا قوانین درســت انجام شــود و 
حق ایثارگری ضایع نشود. به طورکلی این دفتر به 
غیراز ترویج ایثار و شهادت، مسئولیت هماهنگی 
و پیگیری کلیه امــورات مرتبط بــا ایثارگران و 

جامعه ایثارگری را بر عهده دارد.
  عملكرد اين جمعيــت در زمان 

جنگ تحميلی چطور بوده است؟
جمعیت هالل احمر در زمان جنــگ خدماتی را 
به جبهه ارائــه می کرد که عمــده عملكرد آن در 
امدادرسانی به مجروحین بود و بیشترین خدمات 
هالل احمر چه در شــهرهایی که مورد حمله قرار 
می گرفتند و چه در خطوط عملیاتی امدادرسانی 

به مجروحین بود.
  كســانی كه در امدادرسانی پس 
از جنگ هم مجروح شــوند و يا جان 
خود را از دست دهند شهيد محسوب 

می شوند؟
خیر، پس از پایان جنگ، هنوز قانونی مصوب نشده 
که کارکنان جمعیت هالل احمر و امدادگرهایش 
که در حال انجــام وظیفه هســتند اگــر اتفاقی 
برای شــان رخ دهد که منجر به فوت شود، شهید 
حساب بشوند و یا اگر نقص عضو پیدا کنند جانباز 
محسوب شــوند. این اتفاق نیازمند قانون است و 
چون قانونی نیســت، امدادگرهایی داشتیم که در 
حین عملیات امدادی جانشــان را از دست دادن 
و شهید محسوب نشــدند. حتی در امدادرسانی به 
جنگ های کشــورهای دیگر هم شهید محسوب 
نمی شــوند. حتی اگر از مدافعان حرم باشند اما به 
عنوان نیروی نظامی اعزام نشــوند و امدادگر هالل 

باشند طبق قانون شهید محسوب نمی شوند.
  شــما به عنوان مشــاور رئيس 
جمعيت و مسئول دفتر ايثارگران در 

اين باره اقدامی نكرده ايد؟
باالترین رکن در جمعیت هالل احمر شورای عالی 
است که مي تواند تصمیم گیری کند تا در جمعیت 
هالل احمر تمام خدماتی را که بنیاد شهید و امور 
ایثارگران به خانواده ایثارگران می دهد ما نیز این 
خدمات را بعد از شهادت به واسطه آن رشادت ها 

ارائه بدهیم.
  مهم ترين نياز و مسئله ای كه شما 
در اين مسوليت با آن مواجه هستيد، 

چيست؟
در این جــا بحثی که می طلبد بــه آن پرداخته 

دوران دفاع مقدس بوده است.
  شما بوشهر ساكن بوديد؟

بله، آن زمان به خاطر شــغل پدر ســاکن بوشهر 
بودیم اما اصالتاً مشــهدی هســتیم. آن روزها در 
فرودگاه بوشــهر پرواز ممنوع اعالم شــده بود. از 
طرفی هــم مجبور بودند تا پیكر پدر را از بوشــهر 
به مشــهد منتقل کنند. برای همین هم با توجه 
به این که احتمــال آن می رفت که با برخاســتن 
هواپیما مــورد حمله جنگنده هــای عراقی واقع 
شود، هواپیمای حامل پیكر شهید با اسكورت دو 

فروند F14 به سمت مشهد حرکت کرد.
  با توجه به اين كه شــهيد توكلی 
اولين شهيد شــهر مشهد بود، انتظار 
می رود تشــيع خاصی هــم صورت 

گرفته باشد، درست است؟
پس از شــهادت و انتقال به مشهد، یك هفته بعد، 
یعنی روز ششم مهرماه سال 13۵9 از بیمارستان 
ارتش تا حرم مطهر امام رضا)ع( پیكر شــهید بر 
روی »تانك« تشــیع شــد و با حضور نماینده ای 
که از طرف حضرت امام آمد و بقیه مســئوالن از 
جمله استاندار و تمامی فرماندهان نیروی زمینی 
و نیروی هوایی، پس از نماز جمعــه که به امامت 
شهید حجت االســالم هاشــمی نژاد برگزار شد، 
توســط حضرت آیت اهلل واعظ طبســی، تولیت 
آستان قدس، نماز خوانده شد و همجوار موالیش 
در صحــن آزادی آرام گرفت. ششــم مهرماه که 
اکنون آخرین روز هفته دفاع مقدس محســوب 

می شود، سالروز تدفین پدرم است.
  دكتر توكلی، از شهادت پدر بازهم 

گفتنی وجود دارد؟
بله، پدر اولین شــهید نیروی هوایی نیز محسوب 
می شود. دو ســال پیش با نزدیك شدن به سالگرد 
پدر از نیروی هوایی با من تماس گرفتند که اولین 
کنگره شهدای نیروی هوایی کشــور قرار است در 
بوشهر برگزار شود، چرا که اولین پایگاه هوایی که 
عراق در روز اول جنگ مورد حمله قرار داد، پایگاه 
شكاری بوشــهر بود. لذا شهید توکلی اولین شهید 
نیروی هوایی کشور هستند.  حاال کسی نمی داند، 
شــاید وی که در اولیــن حمله عراق به شــهادت 

رسیده است، اولین شهید دفاع مقدس هم باشند.
  پدر در روزهای انقالب هم نقشی 
داشــته اند و آيا در روز 19 بهمن ماه و 
آن عكس معروف ســالِم همافران به 

حضرت امام حضورداشته اند؟ 

» دفتر ايثارگران 
در هالل احمر« در 
سال ۸5 تشکيل 

شد که وظايف 
آن به چند دسته 

تقسيم می شود. 
يک  بخش 

تکريم ايثارگران 
و خانواده های 

شهدا، ايثارگران 
شاغل و خانواده 
شهدای امدادگر 

و ديگر ترويج 
فرهنگ ايثار و 

شهادت. زمانی 
ايثار و شهادت 
وظيفه عده ای 

بوده و حاال تداوم 
آن وظيفه همه 
ماست. بايد به 

گونه ای آن را 
پرورش دهيم که 
پنجاه سال بعد 

هم در شهرها 
کوچه هايی به 

نام شهيد باشد و 
بدانند که شهيد 

کی بود و شهادت 
چه بود؟

اولین شهید نیروی هوایی ارتش
ســرهمافر جالل توکلی اولين شــهيد نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی 
ايران شناخته شده و آن روزها اولين شهيد مشهد مقدس و اولين شهيد مجموعه 

استان های خراسان در دوران دفاع مقدس بوده است.
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گفت وگو
میم مثل مادر

مادرم زنی با کرامات خاص انسانی اســت که اوج تبلور آن را ايثارگری در حق 
فرزندانش می دانم. آن قدر نقش شهيد در زندگی اش پررنگ بوده که تمام عمر و 

جوانی خود را در راستای تربيت فرزندان با نگرش همسرش صرف کرده.

ســتادی و اســتانی اهتمام کنند، تا بتوانند به 
نحو شایســته از این خانواده هــا تجلیل کنند. 
در واحد ایثارگران جمعیــت هم به طور منظم  
همراه  حجت االســالم معزی نماینــده معزز 
ولی فقیهـ  با عنایت ایشــانـ  هر دو هفته یك 
بار از دو خانواده شــهدا و یك خانــواده جانباز 

دیدار می کنیم. 
در آخر هم اذعــان می کنــم جامعــه ایثارگر با 
مسائل و مشــكالت متعددی مواجه است، یكی از 
مهم ترین آن ها فراگیر نشدن فرهنگ ایثار است. 
متأسفانه در ســال های گذشــته فرهنگ سازی 
مناسبی در عرصه ایثار و شهادت انجام نشده است 
که این امر سبب شده نســل های روز )به استثنای 
خانواده شــهدا و ایثارگر( با ایــن فرهنگ به طور 
کامل آشنا نباشند و اکثر ســرداران و رزمندگان 
هم با افزایش سن و رسیدن به دوران سالخوردگی 
کم کم از جامعه فعال فاصلــه می گیرند و مجموع 
این عوامل سبب بروز خأل در این زمینه شده است.

  در پايان ســؤالی را كــه در ابتدا 
ذهنم را مشغول خود كرده بود، بيان 
می كنم. شــما در صحبت های خود 

گفتيد ايثار پدر و مــادر، نكته مدنظر 
من ايثار مادر اســت كه شــما آن را 
چگونــه تعريف می كنيــد و مقصود 

چيست؟
مادرم زنی با کرامات خاص انســانی اســت که 
اوج تبلــور آن را ایثارگری در حــق فرزندانش 
می دانم. آن قــدر نقش شــهید در زندگی اش 
پررنگ بوده کــه تمام عمر و جوانــی خود را در 
راســتای تربیت فرزندان با نگرش همســرش 
صرف کرده. با این همــه ایثار پدر و مادر، روحیه 
ایثارگری در من و خواهرم نهادینه شــده. ایثار 
مادرم را دیدم کــه تمام جوانــی اش را وقف ما 
کرد و تمام زندگی اش خالصه شــد در سه سال 
زندگی مشترک با شهید، این گونه روح ایثار در 
ما هم دمیده شده. پس از شــهادت پدر، مادرم 
در حالی که تنها 23 سال داشــت همسرش را 
از دســت داده بود، ازدواج مجدد نداشت. بزرگ 
کردن 2 کودک در آن شــرایط بسیار دشوار بود 
که با تمام نگرانی هایی کــه برای آینده فرزندان 
وجود داشت مادرم با ایثار و فداکاری به تنهایی 
زندگی کرد و تمام توانــش را برای پرورش ما به 
کار گرفت. در واقع برای ما هم پدر بود و هم مادر؛ 
بنابراین مدیریت داخل و خــارج منزل بر عهده 
او بود. به ویژه این که نبود پدر عالوه بر مســائل 
مدیریتی خانــواده، از نظر عاطفی هم مســئله 
مهمی بود. مادر اما آن قدر فــداکاری کرد که نه 
تنها هیچ گونه کمبودی احساس نكردیم، بلكه 
به گونه ای پرورش مان داد کــه دنباله رو راه پدر 
باشــیم و به راه او افتخار کنیم. مادر همیشــه از 
پدرمان و راهی که رفته اســت برای مان تعریف 
و بر رویه او تأکید کرد کــه هیچ گاه فكر نكردیم، 
چرا پدرمان نیســت و یا شــهید شــده است و 
هیچ کمبودی را هم به واســطه حضور نداشتن 

پدرمان احساس نكردیم.
  شــده كه بگوييــد »كاش پدر 

نمی رفت« يا »كاش بود«؟
همه دوســت دارند پدرشان کنارشــان باشد. در 
حالی که من تنها شــش ماهه بودم پدر شــهید 
شد. امروز خواهرم نیز پزشــك موفقی است و در 
دلتنگی اش برای پدر دل نوشــته می نویســد... . 
هرگز نگفتم کاش نرفته بــود اما بارها پیش آمده 
که بگویــم: »کاش بود« قطعاً بایــد می رفت. اگر 
خودم من هــم در آن زمان حضور داشــتم قطعاً 

می رفتم. 

شــود دفتر امور ایثارگران اســت که نســبت 
به تعــداد کارکنــان حاضــر در جمعیت آمار 
ایثارگــران بــاالی دارد؛ نزدیــك ششــصد 
خانواده شــهدای امدادگر داریم این خانواده ها 
نیازمند سرکشــی و رفت و آمد هستند. نزدیك 
به چهارصــد جانباز شــاغل و تعــداد باالیی 
هم جانبــاز بازنشســته، 1۵0 فرزند شــهید 
شــاغل و دو هزار ایثارگر در هالل وجود دارد. 
خدمت رسانی به این قشــر نیازمند این است 
که در جمعیت هالل احمر تشــكیالتی تعریف 
شــود تا بتوانــد بر اســاس قوانیــن، وظایف 
به نحو احســن انجام شــود. تأکیــد می کنم 
خدمت رسانی به ایثارگران و جامعه ایثارگری 
و خانــواده شــهدا مختص به یــك ایام خاص 
نیست؛ باید در ســال به طور مكرر از پدر و مادر 
شــهدا و جانبازان دیدار و دلجویی کنیم. پدر 
و مادرهای شــهدا نعمت و غنیمت هســتند و 
کم کم هم جامعه شان دارد کوچك تر می شود؛ 
به کهولت رســیده اند و به زودی این نعمت ها 
را از دســت می دهیم. ان شــاء اهلل در جمعیت 
هالل احمر تمامی مدیران و همه دستگاه های 

دل نوشت

بابا كجايی كه دلم تنگ توست...
»بابا کجایی که دلم تنگ توست« عنوان دل نوشته دختری است که روز تولدش مصادف با شهادت پدر شد و امروز چون 

برادرش »نیما توکلی« یك پزشك حاذق است. دل نوشته خانم دکتر نازنین توکلی را مرور می کنیم: 
کجایی که گاهی اوقات که نه، همیشــة خدا بهانه تو را می گیرم...  ثانیه و ســاعتی نیســت که دلتنگ نباشم...  پدرم به 
شما قول داده بودم باعث افتخارت بشوم و شــدم. اآلن دیگر نازنینت برای خودش خانمی شــده و با دعای تو پدر جان 
دارد در ســنگر طبابت خدمت می کند... اما هر جا که باشــم هنوز هم همان دختر نازدانه تو هستم... همان دختری که 
روز تولد دوسالگی اش مصادف می شــود با عروج تو پدر جان... و این می شــود تا مادر برای این که دل دردانه ات نشكند 
دیگر روز شهادتت ســالگردی نمی گرفت و آن روز را برای دخترت جشــن تولدت می گرفت چه تولدی؟! همه با لباس 
مشكی برایم کادو می آورند. چشم ها پف کرده بود، هدیه می آورند تا مبادا یكوقت دلم نشكند... همیشه به بابا می گفتم 
من از تو کادو ویژه می خواهم و او هم دریغ نمی کرد. همه چیز به من داد. قبولی کنكور و خیلی از چیزهایی که نمی شود 
بگویم همه اش را از پدرم گرفتم. گویا او هم مثل همه آن هایی که رفتند فهمیده بود تنها راه ســعادت شهادت است. دم 
دمای روز پدر بود. همكالسی ها می خواستند بروند و برای پدرهایشــان هدیه بخرند. بروید بخرید. بخرید اما چرا طعنه 
می زنید؟!  توی دلم گفتم بابا نمی آیی جواب این ها را بدهی؟!  بیا و الاقل برای یك بار هم که شــده به این ها بفهمان که 
تو هستی و من تو را احساس می کنم باز هم می گویم: بابا کجایی که دلم تنگ توســت...  دختر بابا گویا فقط همین یك 
بار خواب بابا را دیده است. روزی که اسرا را آزاد کردند یازده ســاله بودم با خانواده رفته بودیم استقبال یكی از دوستان 
بابا. خدا می داند که چقدر من آن روز گریه کردم. خیلی اشــك ریختم. آن شب خواب دیدم برق ها قطع شده. وارد خانه 
شــدم با چراغ گازی فضای خانه مان روشن بود. تا وارد شدم دیدم مادرم روی مبل نشســته و کمی آن طرف تر یك مرد 
غریبه نشسته. تعجب کردم نشناختمش. موهایش کوتاه بود لباسی شبیه اســراء به تنش بود. دست من را گرفت و من 
را روی پاهایش نشاند. غریبی می کردم نمی شناختمش. به من گفت: غصه نخور که آن ها آزاد شدند من هم آزاد شدم و 

برگشتم. من برگشتم پیش شماها. من پدرتم....  از فردا دیگر آرام شده بودم انگار پدردارم... 
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گفت وگو

پای صحبت دكتر امين شاهرخی 
مدير يكی از بزرگ ترين مجموعه های 

موقوفه توانبخشی در آسيا

نور امید در 
بیمارستان نورافشار

گزارش

در سفر نماينده ولی فقيه در 
جمعيت هالل احمر به استان 

كهگيلويه و بويراحمد چه گذشت؟

 این مردم 
نازنین 

گفت وگو

گفت وگو با  مسئول نمايندگی 
 ولی فقيه در جمعيت هالل احمر

 استان كهگيلويه و بويراحمد

 در مسیر
 »فرهنگ دینی«

آشنايی با دفتر نمايندگی ولی فقيه 
جمعيت هالل احمر كهگيلويه و بويراحمد

گذری به پایتخت 
طبیعت ایران

هـالل
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گزارش

و ســپاس را به خانواده شــهیدان امدادگر »سیاه 
دلداریــان«، »ولی احمدی«، »قربــان عادل نژاد« 
و»غالمرضا ســعیدی نژاد« تقدیم و دقایقی با آنان 

گفت و گو کرد.

    امدادگری با  روحيه   الهی
آیت اهلل حســینی امــام جمعه یاســوج و جمعی 
از مدیــران اجرایی، ســتادی و روحانیون اســتان 
در حالی میزبــان نماینده ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر بودند که جلســه شورای اداری با حضور 
حجت االسالم  و المسلمین معزی در دفتر امام جمعه 
برگزار شد. در این دیدار حجت االسالم  و المسلمین 
معزی هالل احمر را جمعیتی خدمتگزار دانســت 
که همواره در حوادث پرچم آن به اهتزار در می آید.  
امام جمعه یاســوج نیز در ســخنان خود به دوران 
محرومیت اســتان کهگیلویه  و  بویراحمد در دوران 
رژیم پهلوی اشــاره کرد و از خدماتی گفت که امروز 
استان به کشور و نظام ارایه می کند. آیت اهلل حسینی 
جمعیت هالل احمر را خیر و برکت برای دنیا و کشور 
دانست و تصریح کرد که هالل احمر نیز مانند سایر 
ادارات استان در کار خود موفق بوده و مخصوصاً در 
زمستان های برف گیر اســتان به گرفتاران در برف 

کمك های شایانی می کند.

    استقبال كاركنان از نماينده ولی فقيه
سومین برنامه نماینده ولی فقیه حضور در جمعیت 
هالل احمر اســتان بود. حجت االسالم  و المسلمین 

ضمن اســتقبال مســئولین هالل احمر اســتان، 
کــودکان شــیرین زبان عضو کانــون غنچه های 
هالل نیز بــا معصومیت و مهربانی کودکانه شــان 
بــه نماینــده ولی فقیــه خوش آمــد گفتنــد. 
حجت االسالم والمسلیمن معزی پس از نثار فاتحه 
به ارواح پاک شــهدای امدادگــر لوح های قدردانی 

  اهدای لوح سپاس به خانواده شهدا
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر و 
معاونین وی پس از ورود به اســتان مستقیماً راهی 
گلزار شــهدای یاســوج شــدند. در ابتدای حضور 
حجت االسالم  والمســلیمن معزی در گلزار شهدا 
که با همراهــی تعدادی از خانواده های شــهدا بود، 

 سالم بر مردم نازنین 
»پایتخت طبیعت ایران «

سعيد درويشي

احتماالً خيلي ها در برابر اين سؤال كه پايتخت طبيعت ايران كجاست، مناطق شمالی كشور را نام می برند. اما وقتی 
وارد خاک يک استان كوهستانی در جنوب غربی ايران می شويد، تابلوها مقدم شما را به پايتخت طبيعت ايران 
يعنی استان كهگيلويه  وبو يراحمد خوش آمد می گويند. ســرزمينی چهار فصل با 650 هزار نفر جمعيت، زادگاه 
1800 شــهيد دوران دفاع مقدس و 10 هزار جانباز و آزاده، محل زيارت حرم بی بی حكيمه خواهر امام رضا)ع( و 
296 امامزاده، محل جلوس كوه دنا با بلندای 4409 متر، محل توليد 25 درصد از نفت كشور، برخورداری از نعمت 
محصوالت باغی و گياهی، رودهای خروشان، بافت های روستايی و عشايری با مردمانی مخلص و زحمتكش كه همه 
اين ها در يک كالم باعث ايجاد جذابيت های مذهبی، سياحتی و گردشگری استان شده است.استان كهگيلويه  و 

بويراحمد چهارمين مقصد سفر استانی نماينده ولی فقيه در جمعيت هالل احمر بود. 

در سفر نماينده ولی فقيه در جمعيت هالل احمر به استان كهگيلويه و 
بويراحمد چه گذشت؟

   جلسه شورای معاونين   بازديد از حوزه علميه

یک پیشنهاد
حجت االسالم والمسليمن معزی پيشنهاد کرد که عالوه بر تشکيل کانون عشاير 
در هالل احمر استان، يک جمعيت هالل احمر عشــايری مشترک با استان های 

مجاور به منظور حل مشکالت زندگی عشايری تشکيل شود.
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تقدیر از  خانواده شهدای امدادگر
نماينده ولی فقيه در جمعيت هالل احمر پس از نثار فاتحه به ارواح پاک شــهدای 
امدادگر لوح های قدردانی و سپاس را به خانواده شهيدان امدادگر »سياه دلداريان«، 

»ولی احمدی«، »قربان عادل نژاد« و»غالمرضا سعيدی نژاد« تقديم کرد.

به دلیل برخورداری اســتان از جمعیت عشایری 
پیشنهاد داد که کانون عشــایر نیز در کنار سایر 

کانون ها در هالل احمر استان تشكیل شود. 

    ديدار با نماينده ولی فقيه در استان 
پایان بخــش روز اول، زیــارت حرم امامزاده شــاه 
قاســم)ع( و آرامگاه زنده یاد آیت اهلل سیدکرامت اهلل 
ملك حسینی، نماینده پیشین ولی فقیه در استان 
بود. حجت االسالم  والمســلمین معزی همچنین 
با آیت اهلل سیدشــرف الدین ملك حسینی نماینده 

ولی فقیه در استان  دیدار کرد. 

    نام شهدا بايد زنده بماند
روز دوم سفر نماینده ولی فقیه به استان کهگیلویه  و  
بویراحمد با حضور در گلزار شهدای شهر سی سخت، 
از توابع شهرســتان دنا آغاز شــد. حجت االســالم 
 و المسلمین معزی بر ســر مزار سردار شهید گودرز 
نجفی و حاج محمد امیری، مدیرکل ســابق ستاد 
بحران استان کهگیلویه و بویراحمد که در حین انجام 
وظیفه جان به جان آفرین تسلیم کرد، حاضر شد و 
فاتحه قرائت کرد. وی در حاشیه این برنامه با تأکید 
بر این که نام شــهدا باید همواره زنــده بماند افزود: 
»اگرچه زمان زیادی از جنــگ تحمیلی می گذرد 
اما باید رشادت ها، افتخارآفرینی ها و شجاعت شهدا 

برای نسل جوان و کنونی بازگو شود.«

    داوطلبان فقط به فكر خدمت باشند
حجت االسالم  والمســلمین معزی در دومین روز 
ســفر به اســتان کهگیلویه  و  بویراحمد در جلسه 
شــورای اداری شهرســتان دنا شــرکت کرد که با 
حضور مسئوالن اســتانی در دفتر امام جمعه شهر 
سی ســخت برگزار شــد.  او در این نشست ضمن 
تأکید بر اصــل داوطلبی در جمعیــت هالل احمر، 
تصریح کرد کــه داوطلبان به دنبــال نوبت کاری و 
خدمات خود در هالل احمر هستند و بدون استخدام 
به فكر خدمت هســتند. وی ســپس در جمعیت 
هالل احمر شهر سی سخت حاضر شد و در نشستی 
صمیمانه با امدادگران با آنــان گفت و گو کرد. مانور 
راپل امدادگران و نجاتگران نیــز در حضور نماینده 

ولی فقیه اجرا شد.

    جامعه اسالمی نيازمند طالب فاضل
شرکت در جلســه شــورای فرهنگی هالل احمر 
کهگیلویــه  و بویراحمــد بــا حضــور روحانیون 

شــعب هالل احمر اســتان، بازدید از حوزه علمیه 
حضــرت علی بن موســی الرضا)ع( و حضــور در 
جمع طالب یاســوج از دیگر برنامه هــای روز دوم 
سفر حجت االسالم  والمســلمین معزی به استان 
کهگیلویــه  و  بویراحمد بــود.  وی در جمع طالب 
یاسوج تأکید کرد که جامعه امروز اسالمی به طالب 
فاضل و دانشمند نیاز دارد که با تسلط به زبان های 
خارجی بتوانند مبلغ اسالم در کشورهای خارجی 
باشــند.  نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
در آخرین برنامه روز دوم سفر در برنامه زنده »نگاه 
روز« در سیمای شبكه اســتانی دنا حاضر و برای 

مردم استان صحبت کرد. 

    در جمع عشاير خونگرم 
حجت االسالم  و المســلمین معزی در آخرین روز 
سفر به کهگیلویه  و  بویراحمد نشستی را با اعضای 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان، 
برگزار کرد. آخرین برنامه ســفر نماینده ولی فقیه 
دیدار با عشایر خونگرم چهل چشمه کاکان از توابع 
شهرســتان بویراحمد بود.  در این دیدار عشــایر 
صمیمانــه و بی غل و غش خواســته های خود را با 
نماینده ولی فقیه در میان گذاشتند و حجت االسالم 
 والمسلمین معزی نیز قول داد در حد توان و حوزه 
مسئولیت خود از مشكالت عشایر بكاهد. نماینده 
ولی فقیه در جمعیــت هالل احمــر در این دیدار 
زندگی عشایری را به رغم ســختی هایی که دارد، 
لذت بخش و مأنوس با طبیعت دانست. وی ضمن 
تشــكر از میهمان نوازی عشــایر منطقه، از نقش 
عشــایر غیور در دوران دفاع مقدس و پشــتیبانی 
امروز آنان از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
قدردانی کرد. وی پیشنهاد کرد که عالوه بر تشكیل 
کانون عشــایر در هالل احمر استان، یك جمعیت 
هالل احمر عشایری مشترک با استان های مجاور 
به منظور حل مشكالت زندگی عشایری تشكیل 

شود. 

  پايان سفر
ســفر نماینده ولی فقیــه به اســتان کهگیلویه  و 
 بویراحمد و آشــنایی با هالل احمر این اســتان، 
عصر 24 شــهریور پایان یافت.  این را هم بدانید که 
هالل احمر استان کهگیلویه و بویراحمد با 1300 
امدادگر و نجاتگر فعال، 11 هزار و 740 عضو جوان، 
19 هزارو 7۵3 عضــو و داوطلــب و 119 نیروی 

انسانی  فعالیت می کند. 

معزی مقارن با اذان ظهر و در میان اســتقبال گرم 
مدیــران و کارکنــان وارد ســاختمان هالل احمر 
استان شــد. در بین دو نماز نیز نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر در سخنانی در خصوص اهمیت 
کار و خدمت در جمعیت هالل احمر برای کارکنان 

صحبت کرد.

 پيشنهاد تشكيل كانون عشاير 
جلسه شورای معاونین و مدیران شعب جمعیت 
هالل احمر اســتان کهگیلویــه  و بویراحمد یكی 
دیگر از برنامه های سفر نماینده ولی فقیه بود. در 
این نشست صمیمانه حجت االسالم  و المسلمین 
غفاریان مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیه در 
هالل احمر استان و مســعود مثنوی، مدیرعامل 
هالل احمر استان گزارش مبسوطی از فعالیت ها 
ارایه کردند. امدادرســانی امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر اســتان به 491 حادثه در سال 93 و 
پوشش 271 حادثه در شــش ماهه اول امسال، 
افتتاح پایگاه امداد و نجات در محور گچســاران 
 ـ   بهبهــان در ظرف 7 مــاه، راه انــدازی درمانگاه 
فوق خصصــی و فیزیوتراپی جمعیت هالل احمر 
استان، فعال شدن داروخانه جمعیت هالل احمر 
استان، بهره مندی یك هزار نفر از خدمات درمانی 
جمعیت هالل احمر، پیگیــری پرداخت پاداش 
کارکنان مناطق کم برخوردار، اهــدای 46 هزار 
متر زمین از ســوی خّیرین استان به هالل احمر، 
همراهی مدیران هالل احمر با نماینده ولی فقیه 
در اســتان در بازدیدهای مناطق محروم و مرتفع 
ساختن 90 درصد از مشــكالت نقاط محروم در 
حوزه وظایف هالل احمر از مهم تریــن موارد در 
گزارش مدیرعامل بود.  حجت االسالم   و المسلمین 
معزی با تأکید بر این که به منظــور اعتماد مردم 
به هالل احمر بایــد از برخی کارها پرهیز شــود، 
تصریح کرد: خرج کردن از بودجه هالل احمر برای 
انتخابات مجلس شرعاً جایز نیست و این مسئله از 
سوی رئیس جمعیت هالل احمر به مدیران  عامل 
استان ها و از سوی نماینده ولی فقیه به مسئوالن 
دفاتر نمایندگی در اســتان ها ابالغ شــده است. 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با اشاره 
به انتخابات جمعیت در سال آتی، گفت: امیدواریم 
این انتخابات نیز به خوبی برگزار شود و از آن جا که 
نماینده ولی فقیه ناظر بر انتخابات اســت، لذا در 
مرکز و اســتان ها به انتخابات هالل احمر نظارت 
خواهیم کرد. حجت االســالم  والمسلمین معزی 
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معرفی دفتر

     فعاليت های فرهنگی
در ســال اول فعالیت در این ِسمت، طرح استقبال 
از مســافران نوروزی را با حضور روحانیون مطرح 
کردیم؛ به این شــكل که در ورودی ها، خروجی ها 
و مناطق گردشگر پذیر اســتان، چادرهایی را برپا 
کردیم که روحانیون در آن جا حضور داشتند. این 
طرح قبل تر به شــكل پراکنده انجام شده بود که 
ما آن را به شكل منظم ســاماندهی کردیم و برای 
کسب موفقیت قبل از شروع طرح، دوره آموزشی 
یك روزه داشتیم. پاســخ گویی به مسائل شرعی، 
اجرای مســابقات فرهنگی، مشاوره های مذهبی، 
بیان احكام نماز مسافر و ارائه نقشه اماکن مذهبی 
ماننــد تكیه ها و مســاجد از جملــه فعالیت های 
انجام شده در این پایگاه ها بود. این طرح سال های 
بعد به عنوان الگو در ســایر اســتان ها اجرا شــد. 
مســابقات فرهنگی با اســتقبال خوبی همراه بود 
و در آخر بــا اهدای هدایایی از برنــدگان نوجوان و 
جوان تقدیر به عمل آمــد. از دیگر فعالیت ها تهیه 
اقالم فرهنگــی و لوازم التحریر در ابتدای مهر برای 
دانش آموزان مســتمند اســت که از طرف دفتر 

نمایندگی ولی فقیه انجام می شود.

  حوزه داوطلبان
در حــوزه داوطلبــان بر جمــع آوری طرح های 

در مسیر »فرهنگ دینی«

احمد موسوی

در دفتر نمايندگی ولی فقيه جمعيت هالل احمر كهگيلويه و بويراحمد چه می گذرد؟ برای پاســخ اين ســؤال سراغ 
حجت االسالم و المسلمين ســيدجواد غفاريان رفتيم تا با فعاليت های اين دفتر آشنا شويم. حجت االسالم غفاريان 
بعد از دبيرستان و گرفتن مدرک ديپلم تجربی، تحصيالت حوزوی را ادامه داد. وی در اين راه به حوزه علميه ياسوج، 
حوزه علميه كاشــان و حوزه عليمه قم رفت و تحصيالت حوزوی را تا ســطح عالی ادامه داد. از مسئوليت هايی كه 
حجت االسالم غفاری در ســال های فعاليت تا به امروز برعهده داشــته، می توان به اين موارد اشاره كرد: مسئوليت 
سازمان تبليغات اسالمی شهرستان دنا در سال 86، حضور در ميراث فرهنگی و انجام فعاليت های فرهنگی تبليغی 
در جهاد كشاورزی شهرستان دنا. او در آذر ماه 1391 با عنوان مســئول نمايندگی ولی فقيه در جمعيت هالل احمر 
استان كهگيلويه و بويراحمد مشغول به كار شــد. خودش می گويد:»مسئوليت تعريف شده در حكم مرحوم آيت اهلل  
غيوری برای اين ِسمت، عنوان نظارتی و فرهنگی است كه بر اين اساس بنده از آن زمان در جمعيت هالل احمر مشغول 
به فعاليت های فرهنگی و نظارتی شدم. در ابتدای قبول اين مســئوليت با معاونت های مختلف جمعيت هالل احمر 
استان، معاونت بهداشت و درمان، معاونت جوانان، معاونت داوطلبان و ... جلساتی گذاشته شد تا با همفكری و تفاهم 
شروع به كار كنيم... .« برای چاپ گفت و گوی حجت االسالم و المسلمين سيد جواد غفاريان تصميم گرفتيم سؤاالت 
را حذف كنيم تا از زبان خودشان با گوشه ای از فعاليت های انجام شده در دفتر نمايندگی ولی فقيه جمعيت هالل احمر 

كهگيلويه و بويراحمد آشنا شويم. حاصل اين گفت و گو پيش روی شما است:

دفتر نمايندگی ولی فقيه جمعيت هالل احمر كهگيلويه و بويراحمد چه 
اهدافی را دنبال می كند؟
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حضور پررنگ ائمه جماعات 
ائمه جماعات طبق برنامه ای مشخص مشــغول به فعاليت هستند. در 
کنار برگزاری نماز جماعت دو روز در هفته بيان احکام، دو روز بيان مسايل 

اخالقی و دو روز هم بيان قرآن و حديث و روايت انجام می شود. 

فرشتگان رحمت در نوروز نظارت داشتیم و طبق 
شعار داوطلبان در جمعیت هالل احمر که حلقه 
اتصال نیاز نیازمندان و توان توانمندان اســت با 
معاونت داوطلبان همراهی کردیم؛ دنبال خّیرین 
در شهرستان ها رفتیم، با خّیرین نشست داشتیم، 
هدایایی معنوی برای خّیرین بردیم، فعالیت های 
جمعیت هالل احمر را برای شان تشریح کردیم و 
با توضیح این که در مجموعه جمعیت هالل احمر 
و داوطلبان چه کاری انجام می شــود، ایشــان را 
تشویق به همراهی کردیم که خوشبختانه مبالغ 
خوبی جمع آوری شد؛ چه در طرح همای رحمت 

و چه فرشتگان رحمت.

  حوزه بهداشت و درمان
در کنــار مانورهــای بهداشــت و درمــان که در 
روســتاهای کهگیلویه و بویراحمد انجام می شد، 
یك روحانی قــرار دادیم که بــا روح و روان مردم 
در ارتباط بودند و اســتقبال خوبی از آن ها شــد. 
 این روحانیون عزیز مسائل شــرعی را برای مردم 

بیان مي کنند. 

   نظارت بر موقوفات
متأسفانه در جمعیت هالل احمر استان کهگیلویه 
و بویراحمد هیچ موقوفه ای وجود ندارد. یك سری 
زمین ها و اراضی اهدا شده که ِهبه هستند. چند 
زمین هســت که برای پایگاه های امداد و نجات 
جاده ای هبه شده است. وضعیت تمام زمین های 
اهدایــی از طریق امــور حقوقی وضعیت شــان 
مشخص شده اســت. به کســانی هم که زمین 
اهدا کرده اند ما راهنمایــی کردیم تا از ابتدا آن ها 

با عنوان جمعیت هالل احمر ثبــت کنند تا بعداً 
مشــكلی پیش نیاید. بعضی برای خانه داوطلبی 
بعضی برای پایگاه هــای جــاده ای و... در مورد 
نظارت بر امورات شرعی هم در شورای معامالت 
حضور مســتمر داریــم؛ به طور مثــال بعضی از 
دستگاه های فرســوده که به مزایده گذاشته شد 

ما ناظر بودیم. 

   برنامه هايی برای ارتباط با كارمندان
در شعب شهرستان حضور مستمر داریم؛ حداقل 
ماهی یك بار در هر شعبه حضور پیدا می کنیم و 
با اعضا نشســت صمیمانه ای داریــم که معموالً 
مشــكالت عنوان می شــود و ما به معاونت های 
مختلف ارجاع می دهیــم. برنامه هایی فرهنگی 
داشته ایم مثل همایش مهدویت، که اساتید حوزه 
و دانشــگاه، تعدادی از امدادگران که خودجوش 
با ما همراهی می کردند و ... حضور داشــتند، این 
همایش در گچساران و دهدشــت برگزار شد. از 
سایر برنامه های فرهنگی می توان به مراسم های 
نیمه شعبان، 13 رجب و در کل به مناسبت های 
مذهبی اشاره کرد. در ستاد برای پرسنل مسابقات 
فرهنگی داشتیم. کارشناســان دفترمان کتاب 
الكترونیكی را برای مســابقه در ایام عید با عنوان 
عیدانه با قرآن تهیه کردند، به این شكل که روزانه 
مطلبی از تفسیر نور حجت االسالم قرائتی ارسال 
می شد. این مسابقات با استقبال خوبی همراه شد 
و پنجاه نفر برنده داشــتیم. بیش از شش هزار نفر 
در این مسابقه شــرکت کردند و تعداد زیادی از 
برنده ها از همكاران بودند. ماه رمضان گذشته هم 
به همین شكل با عنوان هالل رمضان مسابقه ای 

از تفســیر نور حجت االســالم قرائتی در سراسر 
کشور داشــتیم با 17۵00 شــرکت کننده و در 
پایان هم 30 نفر برنده داشــتند که به سه نفر به 
شكل ویژه کمك هزینه سفر مشهد تعلق گرفت. 
روزهای دوشنبه در ســتاد در فضایی صمیمی، 
برنامه زیارت عاشــورا و صبحانه داریم که عده ای 
داوطلبانه نذورات خود را ادا می کنند. در جلسات 
شــورای فرهنگی مصوب شد یك روحانی هم در 
این جلسات شــرکت کند که از یكی از علما  را که 
نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی استان است 
برای درس اخالق و سبك زندگی اسالمی دعوت 

کردیم. 

   اقامه نماز جماعت در تمام شــعب 
استان

ائمه جماعات هم طبق برنامه ای مشخص مشغول 
به فعالیت هستند. در کنار برگزاری نماز جماعت 
دو روز در هفته بیان احكام، دو روز بیان مســایل 
اخالقی و دو روز هم بیــان قرآن و حدیث و روایت 
انجام می شــود. عالوه بر این از آن ها خواسته ایم 
یك ساعت در جمعیت هالل حضور داشته باشند 

تا اگر مشاوره ای هست انجام شود. 

   يادواره شهدای امدادگر
امســال یادواره شــهدای امدادگر در حسینیه 
ثاراهلل بویر احمد برگزار شــد کــه تجلیلی بود از 
خانواده شــهدا. حدود 2000 نفر در این مراسم 
شــرکت کردنــد و همان طور که رهبــر انقالب 
گفتند »فضیلت زنده نگه  داشتن یاد شهدا کمتر 
از شهادت نیســت« ما هم وظیفه دانستیم برای 
شــهدای امدادگر هالل احمر برنامه ای داشــته 
باشیم تا قطره ای از ِدین مان را ادا کرده باشیم. در 
این مراسم از جناب آقای رستمی معاونت فرهنگی 
وقت برای ســخنرانی دعوت کردیــم. تقدیر از 
همكاران جانباز در میــالد حضرت ابوالفضل )ع( 

از دیگر برنامه هایی است که اجرا شده.

   سايت وقف دل
طراحی ســایت در جمعیت هالل احمر با عنوان 
وقف دل دیگر فعالیتی اســت که انجام شــده. 
وقف دل اولین ســایت نمایندگــی ولی فقیه در 
سراسر کشــور بود که در اواخر ســال 90 و اوایل 
91 راه اندازی شــد و بخش هــای مختلفی دارد؛ 

پرسمان، امداد و نجات، احكام شرعی. 

نکته

سخنی با امدادگران، جوانان و داوطلبان 
وقتی خداوند به امدادگر، داوطلب و جوان توفیــق داده که در جمعیت هالل احمر برای 
تسكین آالم بشری داوطلبانه وارد شدند و برای رضای خدا کار می کنند، سفارش حقیر 
به عنوان یك روحانی و طلبه این اســت که قصد قربت و اخالص داشــته باشند تا این 
کار رنگ و بوی الهی بگیرد. همان طور که داوطلبانه اســت و بدون هیچ چشم داشــتی 
همكاری می کننــد؛ چه امدادگران بین جاده ها که شــبانه روز فعالیــت می کنند، چه 
داوطلبانی که پزشــك هســتند و برای رضای خدا مردم را رایگان مداوا می کنند، چه 
روحانی ای که حضور دارد و چــه عزیزانی که در کانون دانشــجویی در دعوت مردم به 
هالل احمر فعال هستند. همه گروه ها در شــكل های مختلف خوب است که قصد قربت 

کنند و اخالص داشته باشند.

 برنامه های 
فرهنگی متعددی 

داشته ايم مثل 
همايش مهدويت، 
که اساتيد حوزه و 
دانشگاه، تعدادی 

از امدادگران که  
به طور خودجوش 

با ما همراهی 
می کردند و ... 

حضور داشتند، 
اين همايش 

در گچساران و 
دهدشت برگزار 

شد
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گفت وگو

امكانات داده، این وابســتگی تقریبا هســت. 
معاونــت توانبخشــی مجموعه ای اســت که 
روزانه بیماران بسیاري مراجعه می کنند و این 
بیماران نیاز به یك سری امكانات تخصصی تر 
از ســایر مراکزی که در آن هســتند دارند. به 
خاطر همین مرکــز ارجاع دهنده برای درمان 
این بیماران، بیمارستان نورافشار است؛ روزانه 
تعداد زیادی بــرای درمــان تخصصی و فوق 

تخصصی به این مرکز می آیند.
   می شود وابستگی به هالل احمر 
را به عنوان يک عامل كمک دهنده 

به بيمارستان تلقی كرد؟
خیلی زیــاد. هالل احمر یــك NGO و یك 
جمعیت بین المللی اســت کــه در این زمینه 
بیمارستان نورافشــار خودش را پررنگ نشان 
داده. خیلــی از بیماران از کشــورهایی که ما 
در منطقه پایگاه داریم ارجاع داده می شــوند. 
بیمارانی از سراســر کشــور از طریق جمعیت 
برای ادامــه درمان بــه این مرکــز می آیند؛ 
وابستگی بیمارســتان نورافشار به هالل احمر، 
این جا خــودش را نشــان می دهــد. یكی از 
اهداف ما در راســتای توانبخشی بوده که یك 
حیطه گسترده اســت و در این زمینه نیاز به 
مراکز تخصصی اســت. ارائه گزارش از درمان 
بیماری های تخصصی توانبخشی در این مرکز 
در رســانه های عمومی و نشــریات و ... باعث 
می شود زیرمجموعه های جمعیت هالل احمر 

بیشتر با این مرکز آشنا شوند و مراجعه کنند.
از  مراجعــه  از  منظورتــان     
كشــورهای منطقه همــان بحث 

توريسم درمانی است؟
بله؛ جذب بیماران منطقــه کمك می کند به 
این که بتوانیم اهداف بشردوســتانه خودمان 
را اثبات کنیم. در راســتای این رســالت اگر 
اتفاقی در کشور ما بیفتد از کشورهای منطقه 
برای کمك می آیند و اگر در کشــورهای دیگر 
حادثه ای باشد ما حضور پیدا می کنیم؛ زمانی 
حادثه ای نیست، ولی باید این ارتباط از طریق 
بخش توریسم درمانی حفظ شود. هالل احمر 
در این جا موظف اســت که یك سری خدمات 
ارائه بدهــد بنابرایــن همكاری بایــد حالت 
مستمر داشــته باشــد. در این جا هم ارتباط 
حفظ می شود و هم به نوعی محلی است برای 
درآمد بیمارســتان. البته ما به درآمد به چشم 

کمك های قابل توجهــی از طریق هالل احمر 
انجام شــده که این نشــان از وابستگی بسیار 
شــدیدی اســت که از نظر بودجه و امكانات 
وجــود دارد. ایــن مجموعه از نظــر قانونی و 
حســاب و کتاب اداری تا حدی مستقل عمل 
می کند چون به صورت یك شرکت با اعضای 
مجمع و هیئت مدیره ای کــه از طرف مجمع 
تعیین می شــوند شــكل گرفته اســت. اما به 
خاطر وابســتگی که از ابتدا وجود داشــته و 
بودجه هایی که هالل ابتدا بــرای احداث بنا و 

   بيمارستان نورافشار به عنوان 
يک مركز وابســته بــه جمعيت 
هالل احمر در بحــث درمانی و ارائه 
خدمات چه تفاوتی با ســاير مراكز 

درمانی دارد؟ 
بیمارســتان نورافشــار به عنــوان یك مرکز 
وابسته به جمعیت هالل احمر جا افتاده و این 
جمعیت از ابتدا در آن نقش مهمی داشته. این 
وابستگی به شكل قوی خودش را نشان داده، 
چه در زمان احــداث و چه خریــد تجهیزات 

نور امید در بیمارستان نورافشار

زهرا فرآورده

كشور ما مهد پروش انسان هايی اســت كه سر لوحه زندگی شان شعر شيخ ســعدی است كه گفته بنی آدم 
اعضای يک پيكرند ... . در سراسر اين  سرزمين نشانه های نوع دوســتی به وفور يافت می شود و رد آن در هر 
كوی و برزن هويدا است.بيمارستان نورافشارتهران يكی از همين نشانه ها است. در ستون مجاور درباره اش 
به شكل گذار توضيح داده ايم... . به بيمارستان نورافشــار رفتيم تا از حال و هوای آن گزارشی تهيه كنيم اما 

گفت و گو با دكتر امين شاهرخی مدير بيمارستان به قدری جامع شد كه به همين مصاحبه بسنده كرديم.

پای صحبت دكتر امين شاهرخی مدير يكی از بزرگ ترين مجموعه های 
موقوفه توانبخشی در آسيا

قول وزیر بهداشت
 دکتر هاشــمی اين قول را دادند که هر بيمارستانی که هالل احمر اراده کند بگيرد 
و توانبخشــی احداث کند تمام و کمال به هالل احمر برمی گردانند، در واقع بحث 

توانبخشی که مغفول بوده اين اندازه برايشان مهم است.
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بیزینس، مثل بیمارستان های خصوصی نگاه 
نمی کنیم، ولی در راستای انجام این رسالت به 
بخشی از درآمد هم می رسیم. توریسم درمانی 
از طریق شــرکت هایی که در کشورهای دیگر 
داریم بیماران را برای درمــان جذب می کند. 
چــون جمعیــت هالل احمــر، بین المللی و 
شناخته شده اســت، افراد خارج از کشور هم 
بیشــتر می توانند به جمعیت هالل احمر ایران 
اعتماد کنند و به تبع همین اعتماد بیمارستان 
نورافشار راحت تر در امر توریسم درمانی وارد 

می شود.
  در مــورد دعوت از پزشــک 
پزشــكان  از  چطــور؟  متخصص 
متخصصی كه امكان كمک رســانی 

دارند استفاده می شود؟
جذب پزشــكانی کــه در زمینه توانبخشــی 
تخصص دارند از هرکجای دنیا، پزشــكانی که 
دوست دارند به صورت خدمات رایگان کمك 
کنند. اول بایــد اطمینان حاصــل کنیم این 
پزشكان مدارک معتبری دارند و بعد مشغول 

به فعالیت شوند.
یكی از پزشكانی که چندین دوره این جا آمده، 
پروفسور مزدا اســت که ایرانی االصل اما مقیم 
فرانسه اســت و ســالی دو بار به ایران می آید. 
بیمارانــی که پروفســور مزدا عمــل می کند 
آخرین حد توانبخشی هســتند. اوج خدمت 
به یــك کودکی که دچار اســكولیوز )انحراف 
ستون فقرات( هست در این جا انجام می شود. 
پروفســور مــزدا بــدون چشم داشــت برای 
بیمارانی که نیازمند هستند کار درمانی انجام 
می دهد. این بیماران طی فرایندی شناســایی 
و برای درمان معرفی می شــوند. در یك هفته 
روزی حداکثر ســه عمل انجام می شــود و در 
طول سفر یك هفته ای پروفسور حدود بیست 
مریض تحت عمــل جراحی قــرار می گیرند؛ 
عمل های پیچیده ای که شاید 4 الی ۵ ساعت 
طول می کشد و در اکثر مواقع چندسری عمل 

باید انجام شود.
   آماری از تعــداد بيمارانی كه به 

اين شكل درمان شدند هست؟
در ســفر آخری که پروفســور به ایران داشته 
24 نفــر درمان شــدند. هزینه ایــن بیماران 
خیلی زیاد اســت. مؤسســه ای به نام زنجیره 
امید هســت که هزینه این بیمــاران را تأمین 

می کند. ســال گذشــته بیمارســتان در این 
زمینه قدم بزرگی برداشــت امــا در کنارش 
خیلی اذیت شــدیم. چون پرداخــت هزینه 
گاهی اصاًل ممكن نیســت. این مؤسسه هم تا 
حدی به ما کمك کرد چون آن ها هم تا حدی 
می توانند و مشــكالت خودشــان را دارند. به 
خاطر همین بیمارســتان در شــرایط خیلی 
سختی به سر می برد. مشكالت مالی زیادی به 
خاطر تخفیف هــا و هزینه های باال وجود دارد. 
دکتر با یكی دو دســتیار از فرانسه می آید که 
کمك می کننــد و باالخره هــم بحث درمانی 
پیش می آید و هم بحث آموزشی. چرا که ما از 
چند نفر از متخصص های خودمان هم دعوت 
می کنیم تا آموزش ببینند. بــا آمدن دکتر به 
دو هدف می رســیم؛ یك درمــان بیماران، دو 
آموزش دســتیاران خودمان در ایران که اگر 
بیماری در آینده مشــكلی پیدا کرد دستیاری 
که این جا آموزش دیــده بتواند کارش را انجام 

دهد.
   باتوجــه بــه هزينه های باالی 
درمــان در بحث توانبخشــی چه 
ميزان از خدمات تحت پوشش بيمه 

است؟
بــه نكتــه مهمــی اشــاره کردیــد؛ بیمه و 
هزینه هــای آن و اتفاقاتی که بــه خاطر عدم 
مســئولیت پذیری بیمه ها پیش می آید برای 
ما بحث مهمی اســت. توانبخشی در کشور ما 
در بخش بهداشــت و درمــان و بیمه ها خیلی 
جــا نیفتاده چــون هزینه بَر اســت. به خاطر 
همین بیمه ها نمی توانند مســئولیت پرداخت 
هزینه های ایــن بخش را تأمیــن کنند. برای 
همین باید در این بخش حاکمیت وارد شــود 
و بیمه های ما را دستوری یا مالی تأمین کند، 
چون متولی مشــخصی در ایــن زمینه وجود 
نداشــته و بیمه ها هــم در ایــن زمینه خیلی 
ضعیف عمل می کنند. به نظر من بیمارســتان 
نورافشــار به عنوان یك الگوی موفق، بسیار از 
خــودش ایثارگری هم به خــرج داده، ما االن 
نزدیك به حدود ســه و هفت دهم میلیارد از 
سال گذشــته به خاطر عدم تحت پوشش قرار 
دادن بیمه هــا در زمینه وقف تخفیــف ارائه 
دادیم. ســال گذشــته دو و دو دهم میلیارد، 
امســال یك و نیم میلیارد که تا پایان ســال 
پیش بینی می شــود بــه ۵ میلیارد برســد. 

بیمارستان نورافشار که به قصر جمال آباد شهرت داشت اولین 
بار توسط مرحوم ابوالحسن نورافشــار به آسایشگاه کوچكی 
برای نگهداری رایگان کودکان مبتال به فلج اطفال رها شــده 
در خیابان  های تهران درآمد. آذر 1339 مرحوم نورافشار این 
قصر را با کلیه متعلقات شامل چهار هكتار فضای باغی و قنات 
اختصاصی، وقف جمعیت شــیر و خورشید ســرخ ایران کرد 
و از آن به بعد این مكان رســماً به عنوان آسایشگاه مفلوجین 
نورافشــار نامگذاري و تحــت مدیریت جمعیــت مذکور و 
سرپرستي افتخاري مرحوم نورافشار شــروع به فعالیت کرد.

کلنگ احداث بیمارســتان عمومی توســط مرحوم نورافشار 
زده شد اما این بیمارســتان که واقف آن افتتاحش را ندید در 
سال 13۵۵ با وســعت حدود 4۵00 متر مربع و با بخش هاي 
تخصصــي جراحــي ارتوپــدي، توانبخشــي، فیزیوتراپي، 
هیدروتراپي، آزمایشگاه و رادیولوژي افتتاح و راه اندازي شد. 
پس از انقالب مدیریت بیمارســتان مدتــی در اختیار وزارت 
بهداری و بهزیســتی قرار داشــت و در طول جنگ تحمیلی 
نیز تحت نظارت بنیاد شهید، مكانی برای مداوای مجروحین 
جنگی بود. پس از جنگ نیز این مكان بــرای مدتی به عنوان 
آسایشگاه جانبازان تحت نظر بنیاد مســتضعفان و جانبازان 
انقالب اســالمی مورد اســتفاده قرار گرفت. با پیگیری های 
انجام شــده توســط مســئولین وقت جمعیت هالل احمر، 
بیمارســتان نورافشــار مرداد ماه 1379 مجــدداً در اختیار 
جمعیت هالل احمر قــرار گرفت، اما با توجه به فرســودگی 
بیمارستان، تصمیم به نوسازی و توســعه بیمارستان گرفته 
شد. در نهایت این بیمارستان با پیگیری های دکتر ابوالحسن 
فقیه رئیــس و دکتــر محمد عباســی دبیــر کل جمعیت 
هالل احمر و با حمایت علمی دانشــگاه علوم پزشــكی تهران 
در اردیبهشت ماه 1392 با وسعت حدود 22000 متر فضای 
درمانی و اداری به عنوان اولین بیمارستان بازتوانی و پزشكی 

ورزشی خاورمیانه بار دیگر راه اندازی شد. 

تاريخچه بيمارستان

مرور
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گفت وگو

بیمارســتان از ســرمایه خودش هزینه کرده، 
هزینه ای کــه بیمه ها زیر بــار بازپرداخت آن 
نمی روند. برای همین ما با بحران مالی مواجه 
هســتیم و حق الزحمه پزشــكان و پرســنل 
را با تأخیــر دادیم. به خاطر همین جلســات 
متعددی داشتیم و اخیراً وزیر بهداشت، جناب 
آقای هاشــمی، برای مالقات با بیمارانی که در 
مریوان آســیب دیده بودند آمدند بیمارستان 
و خدماتــی که انجام شــده بود بســیار مورد 
تأییدشــان قرار گرفت؛ تصمیم گرفتند بخش 

توانبخشی را تأمین کنند.
   عالوه بر اين، نتيجه جلســه با 

وزير بهداشت چه بود؟
در جلسه ای که با وزیر داشتیم با این عنوان که 
نورافشار را به عنوان الگوی خود قرار دهید و از 
این بیمارســتان به تعداد زیادی در کل کشور 
احداث کنید )زمانی که وظایف درمانی کشور 

بر عهده وزارت بهداشــت افتاد این مصوبه در 
هیئت وزیران آن موقع به تصویب رســید که 
هیچ بیمارســتان متعلق به شــیر و خورشید 
تخلیه نمی شــود و همــه متعلق بــه وزارت 
بهداشت است تا زمانی که کار درمانی در آن ها 
صورت بگیرد( دکتر هاشمی این قول را دادند 
که هر بیمارســتانی که هالل احمر اراده کند 
بگیرد و توانبخشــی احداث کند تمام و کمال 
به هالل احمــر برمی گرداننــد، در واقع بحث 
توانبخشی که مغفول بوده این اندازه برایشان 
مهم اســت. ما در وهله اول قول دادیم در سه 
دانشــگاه علوم پزشكی کشــور؛ علوم پزشكی 
تهران، ایران و شهید بهشــتی سه بیمارستان 
احــداث کنیــم و بعــد از موفقیــت ســراغ 
استان های بزرگ مثل مشهد، تبریز، اصفهان 
و شــیراز برویم و چهار بیمارستان توانبخشی 

احداث کنیم.

   غير از وزير بهداشــت، كيفيت 
نورافشارمورد  بيمارستان  فعاليت 

توجه كدام يک از مسئوالن بوده؟
بیمارســتان نورافشــار نه تنهــا از نظر دکتر 
هاشــمی که از نظر هر فردی که تخصص دارد 
و برای بازدید بــه اینجا می آید )آقای گودرزی 
وزیر ورزش، مسئولین بهزیستی، مهمان های 
خارجــی و...( در بحــث توانبخشــی موفق 
بوده اســت. از دفتر مقام معظــم رهبری هم 
حجت االسالم معزی بازدید مفصلی داشتند و 
در مقایســه با مراکز خارج کشور تأیید کردند 
که این جا پیشرفته است. حجت االسالم معزی 
از تعدادی بیمار عراقی که این جا بستری بودند 
مالقات کردند. بیمــاران ما بیشــتر از جبهه 
مردمی عراق هســتند که در دفاع از مملكت 
خودشان مجروح شــده اند. همراه یكی از این 
بیماران از قضا از همســایه های قدیم ایشــان 
در نجف بــود و برای تأمین هزینه ها مشــكل 
داشــت، که حاج آقا گفتند هر کمكی از دست 

بنده بربیاید انجام می دهم. 
این ها همه دلیل بر این اســت که این جا برای 
بیمارســتان های دیگر می تواند یك الگو باشد 
و از آن ســو مغفول بودن توانبخشی را به نوعی 
کم رنگ کند. اما در این راه مشــكالت بســیار 
زیادی بوده، بدهی های زیاد به شــرکت هایی 
که تجهیزات به بیمارســتان دادند، به تعویق 
افتادن حقوق پزشــكان و بعضی پرســنل و ... 
از مســئولین تقاضا داریم بیمارستان را کمك 
کننــد، حاال که الگــوی موفقی ارائه شــده با 
بودجه هایی کــه در جمعیت اســت، واقفین 
و خیریــن کمك کننــد تا چرخ توانبخشــی 
بتواند بچرخد. ما منابع مالی سرشاری داریم، 
الحمداهلل در جامعه افراد متمولی هســتند که 
دنبال مراکزی می گردنــد تا با اطمینان خاطر 
منابع مالی را صرف کنند تا برایشــان باقیات 
صالحات باشــد.  من قول می دهم که هیچ جا 
مطمئن تــر و پرصواب تــر از این مرکــز پیدا 
نمی کنند کــه خانــواده ای را حمایت کنند و 
باعث نشاط یك خانواده شوند، مانند کمك به 
مادری که سرپرست خانواده است، سه فرزند 
فلج دارد و همســر را از دســت داده ۵ سال به 
دلیل مشــكل مالی توانایی انجام توانبخشی 
نداشته. این عمل باقیات صالحات خواهد بود 

و منشأ خیر و برکت. 

نکته

اين جا اميد موج می زند
کمی جلوتر از ورودی بیمارســتان 
نورافشــار ســاختمانی بــا درهای 
شیشــه ای واقع شــده کــه یكی از 
بخش هــای طبقــه اول آن فضایی 
بخش هــای  ســایر  از  متفــاوت 
بیمارســتان دارد. جایی که کودکان 
زیادی بــرای توانبخشــی و درمان 
نقاشــی های  هســتند.  بســتری 
عروسكی روی دیوار و عروسك های 
رنگی کــه دیــده می شــود، یعنی 
آدرس را درســت آمدیم؛ وارد بخش 
که می شــوی تعــدادی از کودکان 
با هم ســرگرم بــازی هســتند و در 
کنارشان والدینی که برای همراهی 

با کودکانشان آمده اند مشغول صحبت با یكدیگر. محمدمهدی 11 ساله، یك سال است که برای درمان با مادرش 
به این جا می آید و تا االن هم خودش و هم مادرش از روند درمانی و رسیدگی بیمارستان رضایت دارند و منتظرند 
تا به زودی درمان محمد تمام شود. مادر محمد می گوید هزینه ای برای درمان پرداخت نكردند که همین موضوع 
برایش جای خوشــحالی دارد. ابوالفضل یكی دیگر از بچه ها اســت که 10 ســال دارد و متأســفانه به دلیل رفتار 
ناپدری دچار معلولیت شده. بیشتر کودکانی که به این بخش مراجعه می کنند به دلیل ازدواج فامیلی و مشكالت 
مادرزادی دچار مشكل شده اند. به دلیل زمان بَر بودن درمان، تقریباً همه بچه ها و والدینشان در این جا با هم آشنا 
هســتند و در کنار هم روزهای زیادی را برای حل یك موضوع مشــترک می گذارند. بخش کودکان بیمارســتان 
نورافشــار صد در صد تحت نظر واقف قرار دارد و نداشــتن نگرانی در مورد بحث مالی، مهم ترین نقطه قوت برای 

والدین کودکان است تا با خیال راحت درمان فرزندانشان را ادامه دهند.

درمان با خیالی  آسوده
 بخش کودکان بيمارســتان نورافشــار صد در صد تحت نظر واقف قرار دارد و 
نداشتن نگرانی در مورد بحث مالی، مهم ترين نقطه قوت برای والدين کودکان 

است تا با خيال راحت درمان فرزندانشان را ادامه دهند.
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مشـاوره

احســاس می كنم اعتماد به نفس كمی دارم، چگونه می توانم آن را 
افزايش دهم؟اعتماد به نفس رمز رســيدن به موفقيت و محبوبيت 

است، برای باال بردن آن می توانيد اين روش ها را انجام دهيد.
ـ ندای درونی منتقد را تعطیل کنید. کار این ندای درون این است که مدام برای شما 
انرژی منفی بفرســتد، تعمیم غیرواقع گرایانه بدهد. مقابل این ندای درون بایستید 
با او صریح باشــید و هر وقت حرف منفی زد، مقابلش بایستید. با صحبت های منفی 
و بیهوده ای که با خودتان می کنیــد، مقابله کنید و روش تأییــد و تصدیق مثبت را 
تمرین کنید. شاید در ابتدا پیروی از این روش کمی ناراحت کننده باشد، اما باید بدانید 
که ستایش خود و تأیید توانایی ها و اســتعدادهایتان یكی از قدم های ضروری در راه 

رسیدن به اعتماد به نفس است.
ـ روی توانایی های خود تمرکز کنید. هر آدمی در برخی امور تواناتر است. سعی کنید بر 
روی نقاط مثبت خود تأکید کنید. نباید از مسیری که دیگران دنبال می کنند پیروی 
کنید و همیشه باید سعی کنید با کشف استعدادها و تأیید آن ها مسیر شخصی خود را 
در زندگی پیدا کنید.ـ وقتی به موفقیتی دست پیدا می کنید، از کنار آن آسان نگذرید 
و حتی برای خود جشن بگیرید تا یادتان نرود که شما انسان توانایی هستید. موفقیت 
حتماً نباید مدال طالی المپیك باشد، همین که یك غذای خوشمزه می پزید و همه 

تعریف می کنند، یعنی شما در آشپزی موفق هستید.
ـ خودتان را دوســت داشــته باشــید. عالقه بدون قید و شــرط برای رســیدن به 
اعتماد به نفس الزم اســت. هر کس ویژگی های ظاهری و رفتــاری دارد. خوبی ها و 

بدی هایی دارد و همین دنیا را زیبا می کند پس خودتان را قبول کنید و دوست بدارید.
ـ به ظاهر خود برسید، لباس منظم و تمیز به تن کنید، اشكاالت ظاهری تان را تا جایی 

که معقول باشد برطرف کنید و کاری کنید که ظاهرتان برای خودتان مطبوع باشد.

افزایش  نیروی 1
اعتمادبه نفس

مريم عطاريان 
کارشناس ارشد روان شناسی

 فصل پاييز بيشتر حالت ســرماخورده دارم و گرفتگی بينی اذيتم 
می كند. نمی توانم برای پياده روی به بيرون از منزل بروم و خيلی اوقات 
خارش و سوزش چشم دارم. چگونه می توانم اين عاليم را كاهش دهم؟ 

فصل پاییز، زیبایی های خاص خود را دارد و زمان مناســبی برای پیاده روی در بیرون 
از منزل است. ولی بروز آلرژی در این فصل، بســیاری از افراد را دچار مشكل می کند. 
آبریزش بینی، خارش و سوزش چشم ها و گرفتگی بینی از عالئم آلرژی در فصل پاییز 
هستند که افراد را خسته می کند. شما با عمل به توصیه های زیر می توانید این مشكل 

را در خود کاهش دهید:
چه چيزی باعث آلرژی شما می شود؟

عوامل آلرژی زا یا آلرژن، بسته به نوع منطقه متفاوت هستند، ولی متخصصین معتقدند 
اصلی ترین عامل بروز آلرژی در فصل پاییز، کپك ها هستند. این کپك ها روی پوشش 
گیاهی بیرون از منزل و علف های خشك رشد می کنند. رطوبت میزان کپك ها را زیاد 
می کند. بعد از بارندگی، میزان کپك های خارج از منزل زیاد می شــوند. هر چقدر هم 

میزان بارندگی بیشتر باشد، میزان این کپك ها و گرده های گیاهی بیشتر می شود.
دوری از عوامل آلرژی زا

متخصصین می گویند اصلی ترین روش برای جلوگیری از ابتال به آلرژی، پرهیز از مواد 
آلرژی زا است. راه های متعددی برای حذف یا کاهش تماس با آلرژن ها وجود دارد.

هنگام پياده روی ماسک بزنيد
فضای داخل منزل و محــل کار خود را از مواد آلرژی زا پاک کنیــد؛ به عنوان مثال به طور 
مرتب وســایل خانه را گردگیری کنید، فرش ها و موکت ها را جاروبرقی بكشــید )فیلتر 
جاروبرقی را هر چند مدت یك بار عوض کنید( و ســرامیك های کــف زمین اتاق ها را از 

گردوخاک پاک کنید. سیستم های محل کارتان را هم چند روز یك بار َگرد گیری کنید.

آلرژی فصل پاییز2

دكتر محمدرضا ديباج
 پزشك عمومی
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كار من طوری است كه بايد مدت های زيادی را پشت سيستم كامپيوتر 
بنشينم و به همين دليل كمردرد و گردن درد دارم. مخصوصاً عصرها 

كه ديگر خيلی اذيتم می كند، چطور می توانم اين درد را بر طرف كنم؟
اگر درد شــما خیلی زیاد نیســت می توانید با انجام ورزش های پیشنهادی ما آن را بر 
طرف کنید اما اگر دردتان زیاد اســت و با انجام این ورزش ها بهتر نشد، حتماً در اولین 
فرصت به پزشك متخصص مراجعه کنید تا مهره های گردن و کمرتان آسیب جدی 
نبیند. اول از همه درست بنشینید. در هنگام نشستن با زاویه 130 درجه قرار بگیرید. 
در این حالت دیسك های ستون شما کمتر تحت فشار قرار می گیرند بنابراین هر چند 

وقت یك بار به پشتی صندلی خود تكیه دهید و خودتان را به عقب بكشید. 
شاید باور نكنید که صندلی نامناسب می تواند منشأ اصلی کمردرد شما باشد، اما این 
حقیقت دارد. صندلی مناسب باید طوری طراحی شده باشد که از قسمت پایین ستون 
فقرات محافظت کند و وقتی به صفحه کامپیوترتان نگاه می کنید، ســرتان به طرف 

جلو خم نشود.
این ساده ترین راه برای جلوگیری از کمردرد اســت. هر نیم ساعت یك بار بلند شوید 
و چند دقیقه قدم بزنید. اگر با همكارتان کاری دارید به جای فرستادن ایمیل پیش او 
بروید. این کارها به فعال شــدن و آزاد شدن انرژی موجود در ماهیچه های شما کمك 

می کند و باعث می شود کمتر دچار کمردرد شوید و چشمانتان کمی استراحت کنند.
اما ورزش های پيشنهادی:

1- لبه میز را بگیرید و مانند زمانی که می خواهید میز را از زمین بلند کنید به دستتان 
کشش وارد کنید. زمانی که خسته شدید با دست دیگر این حرکت را تكرار کنید.

2- روی لبه صندلی بنشــینید و پاهایتان را به نوبت کاماًل صاف کرده، چند سانت از 
سطح زمین بلند کنید و برای چند دقیقه نگه دارید. اگر می توانید پایتان را باالتر ببرید.

 پشت میز نشینی3
 و عوارض نامطلوب آن

دكتر محمدرضا ديباج
 پزشك عمومی

فرزندم از رفتن به مدرســه امتناع می كند، اضطراب دارد و بايد 
با گريه او را راهی مدرســه كنم، چگونه می توانم او را به مدرسه 

رفتن عالقه مند كنم؟
اگر فرزند شما از مدرسه می ترســد، از دو حالت خارج نیســت یا اولین تجربه 
اوست و برایش ناشناخته اســت به همین دلیل چنین حس و حالی دارد، یا در 

سال های گذشته تجربه بدی داشته است که حال از تكرار آن هراس دارد.
اگر فرزندتان کالس اولی اســت و برای اولین بار قرار اســت به مدرسه برود و به 
همین دلیل اضطراب دارد، شما باید از چند ماه قبل کارتان را شروع می کردید 
و با او حرف می زدید.  او  را به مدرســه می بردید و اتفاق هایی که قرار است آن جا 
بیفتد را برایش تعریف می کردید. این روزها هم باید ســعی کنید با او صحبت 
کنید. از اولین تجربه تان در مدرســه بگویید. بگویید کــه دلتان برای مادرتان 
تنگ شده بود و می ترســیدید که یادش برود به دنبال شما بیاید. احساس هایی 
را برایش بگویید که هر کودکی ممكن اســت تجربه کنــد. نباید او حس کند 
که غیر عادی اســت و در اولین قدم هایش ناکامی را بچشــد. دوست داشتن او 
را مشروط به مدرســه رفتن نكنید و وقتی از مدرســه رفتن اجتناب می کند، 
پیام های هیجانی مانند »من دیگر مادرت نیســتم«، به او ندهید و مســئله را 

شخصی نكنید.
اگر کودکتان در سال های گذشــته تجربه بدی در مدرسه دارد، معلم بداخالق 
یا اتفاق تلخی که باعث شده است از مدرسه بترســد، باید این مشكل را برایش 
برطرف کنید. با او صحبت کنید، حتی گاهی الزم است مدرسه را عوض کنید و 

معلم فعلی اش را از شرایط نامناسب روحی او باخبر سازید.

نمی خوام برم مدرسه4

مريم عطاريان 
کارشناس ارشد روان شناسی
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سالمت

چه استفاده هایی می توان از انار کرد؟

 فـوائد صـد
 دانه یاقـوت

مريم مراديان
کارشناس تغذیه

    روغن دانه های انار
روغن دانــه انار كــه خاصيت 

ضدالتهابی قوی اش مرهون اسيد چرب 
موجود در آن اســت، ناراحتی های پوســتی 

مانند خشكی پوســت، اگزما و ســوختگی در 
اثر نور خورشيد را تســكين می دهد. در كاهش 
ورم و دردهای عضالنی مؤثر اســت و به تنظيم 

هورمون ها كه نقش مهمــی در كاهش خطر 
احتمال ابتال به ســرطان سينه دارند، 

كمک می كند.

       اندر فوايد انار
ـ خاصیت آنتي اکســیداني دارد. تحقیقات نشان داده 
اســت که انار 3 برابر چاي ســبز، آنتي اکسیدان دارد. 
الزم به ذکر است که نقش آنتي اکسیدان ها، حفاظت 
از بدن در برابر اســترس ها، آلودگي هاي شیمیایي و 

میكروبي، بیماري قلبي و سرطان هاست.
ـ از تصلــب شــرایین جلوگیری می کنــد و احتمال 
بیماری قلبی را کاهش می دهــد و همچنین موجب 

کاهش فشار خون باال و چربی خون مي گردد.
ـ خاصیت ضد ســرطانی دارد احتمال سرطان سینه و 

پروستات را کم و رشد آن را کاهش می دهد.
ـ از بي نظمــي و اختالل در کار کلیه هــا مي کاهد و به 

طور کلي ادرارآور است. 
ـ در هنگام تب، به بیمار، انار یا آب آن را بدهید، در رفع 

تشنگي بسیار مفید است. 
ـ براي گلودرد بســیار مفید است. شــمایي که سرما 

مي خورید، آب انار براي شما دواست. 
ـ آب انار، بیماري هاي عفوني را از بدن دور می کند. 
ـ هسته انار از پیر شدن پوست جلوگیري مي کند. 

ـ انار و آب انار براي بهبود بینایي و جلوگیري از ضعیف 

شدن چشم خوب است. 
ـ انار از خرابي دندان و لثه جلوگیري مي کند. 

ـ انار منبع خوب ویتامین هاي A ، E، C، B3  و اسید 
فولیك، پتاسیم و فیبر است. 

ـ یك لیوان آب انار، 40 درصــد ویتامین C مورد نیاز 
روزانه بدن را فراهم مي کند. 

ـ انار موجب هضم بهتر مواد غذایي مي گردد.
ـ خانم های باردار نیز بهتر اســت در ایــن دوران انار 
میل کنند زیرا این میوه هم عالیم ویارشــان را کاهش 

می دهد و هم به رشد جنین کمك می کند. 

    فرآورده های انار
از آب انار برای درست كردن ژله، عصاره، چاشنی 

)سس(، چاشنی سركه و مخلوط آب و نمک، سركه و ادويه 
استفاده می شود. تمام دانه ها را می توان روی ساالد يا پس غذا )دسر( 

پاشيد و يا همراه با گوشت قرمز، گوشت ماكيان يا ماهی مصرف كرد. برای 
در آوردن دانه های انار، باال تا پايين آن را قاچ كنيد و پوســت را چند جا به طور 

عمودی از باال به پايين آرام ببريد. سپس انار را در ظرف آبی بيندازيد. هر قسمت 
را به دقت از هم جدا سازيد و به كمک انگشتانتان دانه ها را از تكيه گاه هايشان، واقع 
در مغز ميوه درآوريد و غشاهای نازک كه خوشه را از دانه ها مجزا می كنند، بيرون 
آوريد. به اين ترتيب دانه ها پايين افتاده و پوست و غشــا باال می مانند. آن گاه 

دانه ها را داخل آب كش بريزيد. اگر می خواهيد آب  انار بگيريد، دانه های آن 
را در مخلوط كن بريزيد و بگذاريد آن قدر كار كند تاعصاره ميوه به دست 

آيد. سپس به وسيله الک دارای سوراخ های ريز، يا )پارچه ای نازک( 
دانه ها را از عصاره جدا كنيد. به طوركلی، از يک انار متوسط 

حدود سه چهارم پيمانه دانه و نصف پيمانه آب 
به دست می آيد.
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 فـوائد صـد
 دانه یاقـوت

     انار در قرآن
َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا بِِه  َِّذي أَنَْزَل ِمَن السَّ َوُهَو ال
نََباَت ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا نُْخِرُج 
ا ُمَتَراِكًبا َوِمــَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها  ِمْنُه َحبًّ
يُْتوَن  ِقْنَواٌن َدانِیَــٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّ
مَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغْيَر ُمَتَشابٍِه انُْظُروا إِلَی  َوالرُّ
ثََمِرِه إَِذا أَثَْمَر َويَْنِعــِه إِنَّ ِفي َذلُِكْم آَليَاٍت 

لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن )انعام/99( 
اوست خدايی كه از آسمان باران فرستاد 
و بدان باران هرگونه نباتی را رويانيديم، و 
از آن نبات ساقه ای سبز و از آن دانه هايی 
بر يكديگر چيده و نيز از جوانه های نخل، 
خوشه هايی سر فروهشته پديد آورديم، 
و نيز بستان هايی از تاک ها و زيتون و انار، 
همانند و ناهمانند. به ميوه هايش آن گاه 
كه پديد می آيند و آن گاه كه می رســند 
بنگريد كه در آن ها عبرت هاست برای 

آنان كه ايمان می آورند.
َِّذي أَنَشــَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغْيَر  َو ُهَو ال
ْرَع ُمْخَتِلًفا أُُكُلُه  َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ
مَّاَن ُمَتَشابًِها َوَغْيَر ُمَتَشابٍِه  يُْتوَن َوالرُّ َوالزَّ
ُه يَْوَم  ُكُلواْ ِمن ثََمِرِه إَِذا أَثَْمَر َوآتُــواْ َحقَّ
َُّه الَ يُِحبُّ الُْمْسِرِفيَن  َحَصاِدِه َوالَ تُْسِرُفواْ إِن

)انعام/141( 
و اوســت كه باغ هايی آفريــد نيازمند 
به داربســت و بی نياز از داربســت، و 
درخت خرماو كشــتزار، بــا طعم های 
گوناگون، و زيتون و انــار، همانند، در 
عين حال ناهماننــد. چون ثمره آوردند 
از آن ها بخوريــد و در روز درو حق آن را 
نيز بپردازيد و اســراف مكنيد كه خدا 

اسراف كاران را دوست ندارد.
ـ فيهما فاکهة و نخل و رمان ) رحمن/68( 
در آن دو، ميوه هست و نخل هست و انار 

هست.
در قرآن مجيد ســه جا از رمان نام برده 
است. در ســوره انعام/141 درباره ميوه 
اين درختان توصيه مهمی شده است. در 
آن ذكر شــده: »چون ثمر آوردند از آن ها 
بخوريد و در روز درو، حق آن را بپردازيد.« 
معنی اين دستور آن اســت كه خداوند 
انحصار يــا مالكيت فــردی محصوالت 
كشاورزی و نباتی را نمی پسندد، به بيان 

ساده تر به ديگران و نيازمندان بدهيد.

    ماسک انار
از ماسک انار برای مقابله با چين 

و چروک پوست صورت استفاده می كنند. 
انار به دليل داشــتن آنتی اكسيدان های قوی، 

با راديكال های آزاد كه عامل اصلی پيری پوســت 
هستند، مقابله می كند. برای استفاده موضعی، مقداری 
آب انار را بگيريد و آن را بــدون مخلوط كردن با چيز 
ديگری روی پوســت صورت خود بماليد. اين كار 

باعث روشن شدن پوست می شود و برای تغذيه 
پوست هم بسيار مناسب است.

    طرز انتخاب انار
انار را در دســت بگيريد تا وزنش را بدانيد 

)دانه های آن حدود 52 درصد وزن كل ميوه را تشكيل 
می دهند(. اگر وزن انار به نسبت اندازه اش، سبک بود، سنگين 

ترش را برداريد. پوست انار بايد شفاف و سفت بوده و ترک يا شكافی 
نداشته باشد. انار ســالم را می توان تا يک ماه در جای تاريک و خنک و به 

مدت دو ماه در داخل يخچال نگهداری كرد. دانه های اين ميوه را تا ســه روز 
می توان در يخچال نگه داشــت. برای يخ زدن دانه ها، بايد آن ها را درون ظرف 
بی منفذی ريخت، به اين ترتيب حدود شــش ماه داخل فريزر سالم می مانند. 
موقعی كه يخ  دانه ها باز می شــود، ديگر مثل دانه های تازه خوردنی نيستند، 
ولی برای آب گرفتن مناسب می باشند. در واقع، فرآيند انجماد، ديواره های 

ياخته ای )سلولی( گوشت ميوه كه دانه ها را دربرگرفته اند از بين می برد 
و هم زمان با آب شدن يخ، عصاره خود را ازدست می دهند. چنانچه 

آب انار را گرفته ايد، آن را می شود به مدت تقريبی شش ماه 
داخل ظرف بی منفذی منجمد ساخت. 

توصيه های ائمه)ع( 
     امام صادق)ع( 

-  انار بخوريد، زيرا انار برای آدم گرسنه، غذايی كافی و 
برای آدم سير، ميوه ای است گوارا.

-  يک صد و بيست نوع ميوه هست كه بهترين آن ها، 
انار است. 

-  ميــوه ای در روی زميــن محبوب تــر از انار نزد 
پيغمبر)ص( نبود. 

-  انار را با پيه آن )پوست نازكی كه ميان دانه ها قراردارد( 
بخوريد زيرا معده را دباغی و قوت  ذهن را زياد می كند.

ـ    انار ملس )ترش وشيرين( برای معده بهتر است.
     امام باقر)ع(

هر كس درحال گرسنگی )و ناشتا( انار بخورد تا چهل 
روز قلب او روشن می ماند.

       امام رضا)ع( 
- انار شــيرين و ترش بمک؛ چراكه انســان را نيرو 

می دهد و خون را زنده می سازد.
- انار بخوريد تا دهان تان پاكيزه و خوش بو شود.

         امام موسی كاظم)ع(
- دود ساقه درخت انار، حشرات را از بين می برد. 
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نمی خواهم منكر خوبی های شبكه های اجتماعی 
شــوم ممكن اســت شــما هــم دوســتان دوران 
دبیرستان تان را از طریق همین شبكه ها پیدا کرده 
باشید و یا برای تبلیغ کسب و کارتان به سراغ یكی از 
این شبكه ها رفته اید و یا ده ها فایده دیگر را بشمارید، 
اما باید ببینید چه چیزی را در مقابل دادن چه چیزی 

به دست می آورید.

   بايد قوانينی داشت 
دکتر غالمعباس خراسانی مؤلف چندین کتاب در 
حوزه خانواده و مدرس دانشگاه درباره شبكه های 
اجتماعی و آسیب های آن به بدنه خانواده این طور 
می گوید: »این شبكه ها به طور حتم برای خانواده 
ضــرر دارد اما نمی توان در دنیای امروز پیشــنهاد 
داد که بــرای دوری از ضررهایــش، دورش را خط 
بكشید. اســتفاده از شــبكه های اجتماعی گاهی 
اجتناب  ناپذیر اســت حاال کــه نمی توانیم تقوای 
اجتنابی داشته باشیم باید تقوای ستیزی را رعایت 
کنیم. نمی توانیــم بگوییم: نرو! امــا باید برای این 

»رفتن  ها« قوانینی داشت.«

آژیر خطر برای خانواده ها

ندا داودی  

تكنولوژی آمد تا در خدمت ما باشد، كاری كند تا كارهايمان آسان تر انجام شود و وقت بيشتری برای زندگی كردن 
داشته باشيم. روزهای اول كار خودش را به بهترين شكل انجام داد اما كم كم يادمان رفت قرار است فرصت های 
باهم بودن مان بيشتر شود. از آن اتاقک های زردرنگ كنار خيابان، كه بايد در صف می ايستاديم تا نوبت مان برسد 
تا تلفن هايی كه در خانه هايمان آمدند و امروز اين همراه های هميشــه در جيب، هر كدام كاری را آسان كردند و 
باعث شدند ديگر هميشه در دسترس هم باشيم. اما وقتی نسل هوشمندشان هم به بازار آمد و دنيای مجازی را 
هم در خود جای دادند، سر و كله شبكه های اجتماعی هم به جيب های ما باز شد. اين شبكه ها چه در موبايل های ما 
باشند چه در لب تاب های مان فرقی ندارد، آن قدر ورود به آن ها آسان است و حضور در آن ها متنوع و دلچسب كه 
كم كم مشكالتشان بيش از فايده های شان شده است. مهم ترين مشكلی كه ايجاد كردند اين بود كه زمان زيادی 

از زندگی مان را به خود اختصاص دادند تا جايی كه ديگر وقت برای زندگی كردن كم می آوريم.

شبكه های اجتماعی  در كنار همه خوبی ها، مضراتی دارند كه اگر  شيوه 
استفاده درست از آن ها را ندانيم  حتی باعث  فروپاشی خانواده ها می شود

رفتار شناسی
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هر زمانی که بیماری یا ویروســی همه گیر شود، کودکان و نوجوانان به 
خاطر ضعف بدنی شان بیشتر آسیب خواهند دید. این موضوع در مورد 
ویروس های ارتباطی و رفتاری هم صدق می کند، زیرا آن ها هنوز شاکله 
اعتقادی شان به درستی بنا نشده و حكم همان نهالی را دارند که راحت 
خم می شود و آسیب می بیند. پس اگر شــبكه های اجتماعی و فضای 
مجازی برای همسران، والدین و بزرگ ترها مشكالتی را به همراه دارد، 
برای فرزندان آن ها این مشكالت دو چندان خواهد بود. این که فرزندان 
ما از چه سنی باید تلفن همراه داشته باشند، بحث مفصلی است اما حاال 
که بسیاری از آن ها از ســنین کودکی یا تلفن همراه هوشمند دارند و 
یا این که با لب تاب ها و تب لت های شــان به شبكه های اجتماعی وصل 

می شوند، باید برای استفاده صحیح از این ابزار فرهنگ سازی کرد.
همین چند ســال قبل که کامپیوترها به خانه هــا آمدند، متخصصان 
تربیتی گفتند که کامپیوتــر را در اتاق بچه ها نگذاریــد، بلكه در جای 
عمومی قرار دهید، طوری که صفحه آن برای دیگران دیده شــود و این 
نســخه، نوعی کنترل بر حضور فرزندان در اینترنت بود، اما حال دیگر 
جواب نمی دهد. دنیای مجازی به گونه ای در دستان فرزندان قرار دارد 
که والدین نمی دانند فرزندشان در حال بازی کردن است یا در شبكه ای 

در حال بازی با روح و روان او هستند.
آسیب های این گونه شبكه ها بسیار اســت اما مهم ترین آن ها آسیبی 
است که به بلوغ و ســن آن وارد می شود. دیدن صحنه هایی که محرک 
است و آشنایی با جنس مخالف در ســنی که هیچ کنترل صحیحی بر 
رفتار هنوز شكل نگرفته است، می تواند بلوغ زودرس را به همراه داشته 
باشد.  ترشــح هورمون های رشــد در حالت عادی هم تا حدی موجب 
اختالل در سیســتم روحی و عصبی نوجوانان می شود که این اختالل 
با اســتفاده بیش از حد از شبكه های اجتماعی، اســترس وارد شده از 
سوی آن ها و همچنین اخالل در سیستم خواب مورد نیاز بدن به شدت 
افزایش می یابد. دکتر محمدرضا کرباســی، در خصوص نحوه مصون 
ماندن فرزندان می گوید: باید پدر و مادر و اولیای مدارس برای مصونیت 
این عزیــزان از آفت هــای تكنولوژی های جدید تــالش کنند و برای 
جلوگیری از درگیر شدن آن ها در حوزه احساسی و عاطفی آموزش های 

الزم را به آنها بدهند.
به گفته دکتر کرباسی، تازه ترین پژوهش ها نشان می دهد در استفاده 
نوجوانان از رســانه های اجتماعی، بازگویی آنالین رفتارهای روزمره، 
ماننــد قلدری، دســته تشــكیل دادن و آزمایش های جنســی و نیز 
ماجراهای دوست یابی به  فراوانی صورت گرفته و این موضوع، مشكالتی 
در حوزه مجازی و مسایل مربوط به حریم خصوصی و ارسال و دریافت 
پیام های صریح جنســی و در   نهایت انحراف فرهنگی نوجوانان را پدید 
آورده است که باید توسط خانواده ها به این پرسش های بی پایان پاسخ 

داده شود.

ويروسی به نام تلگرام
آسيب های شبكه اجتماعی برای بچه ها ويرانگرتر است

بالی خانمان سوز است، وقت صرف کردن در این 
شــبكه ها چون وقت با هم بودنتان را کم می کند، 
می تواند به همان میزان خانمان ســوز باشد پس 
یك وقت محدود برای ورود بــه آن ها قرار دهید 
و بعد از آن بیشــتر به عزیزان نزدیكتان برسید تا 

غریبه های دور.«

   يادش بخير زندگی واقعی!
وقتی حرف های آقای دکتر خراسانی را در خصوص 
خیانت های مجازی و آمار باالی آن می شــنیدم، با 
خودم فكر می کردم، نسل قبل از ما خیلی خوشبخت 
بودند که زندگی شان واقعی بود. اگر عاشق می شدند 
به جای پیامــك و چت باید با دلهره ســر قرار حاضر 
می شدند، اگر می خواستند با کســی حرف بزنند، 
باید کنار تلفن ثابت می نشستند، کارهای دیگرشان 
را تعطیل می کردند و با آن شــماره گیر های قدیمی 
که می چرخید و عدد »یك« خیلــی زودتر از »نه« 
گرفته می شد، شماره خانه طرف مقابل را می گرفتند، 
می دانستند شاید شــخص دیگری پاسخ دهد پس 
آماده بودنــد تا خود را معرفی کننــد، حال و احوالی 
کرده و منتظر شخص موعود شــوند. نسل قبل از ما 
خیلی خوشبخت بودند که محبتشــان واقعی بود، 
دعوای شان واقعی بود و حتی خیانتشان هم واقعی و 
قابل رؤیت بود. ما، انسان های نسل کلیك و دهكده 
جهانی از موهبت درک واقعی خیلی چیزها و رفتارها 

محرومیم.
همین زندگــی در فضاهای غیر واقعی باعث شــده 
اســت ارتباطات درون خانواده ما نیز آسیب ببیند. 
حضور فیزیكــی در کنار هم داریم اما با یك وســیله 
کوچك مثل تلفــن همراه و یا تب لــت می توانیم به 
هزاران آدم دیگر در نقاط مختلف این گوی همیشه 
چرخان وصل شــویم. خیلی راحت با گوشی هایی 
که مدرن شــده از تمام لحظاتمــان عكس بگیریم 
و در یك چشــم به هم زدن در گروهی بفرستیم که 
ده ها نفر عضو دارد. برخی اوقــات یك لغزش کوتاه 
می تواند آینده مان را نابود کند. مشــكل این جاست 
که لغزش های این دوره زمانه مانند لغزش های نسل 
قبل نیست. لباس موجه به تن دارد و خیلی راحت تر، 
قابل پوشانده شدن با الفاظ و حرف های »وجدان آرام 
کن« است. تنها راه چاره همان اســت که در ابتدای 
صحبت های آقای دکتر خراســانی گفته شد: باید با 
تقوا وارد این شبكه های اجتماعی شد، فردا سر و کله 
یك تكنولوژی دیگر هم پیدا می شود که این نسخه 

آن جا هم عمل خواهد کرد. 

   تقوا داشته باشيم
او در خصوص نحوه اســتفاده صحیح از این شبكه ها 
دو توصیه می کند: »اول از همه خودتان را گول نزنید. 
خیلی از رفتارهای اشتباه در این شبكه ها که در دنیای 
واقعی تان اتفاق نمی افتد اما چــون این جا مجازی 
اســت، برای انجام آن به خودتان مجــوز می دهید، 
زمانی اتفــاق می افتد که خودتــان را گول می زنید. 
فرض کنید گروه شــعری اســت و عده ای زن و مرد 
در آن عضو هستند، قرار اســت فقط شعر فرستاده 
شود. اگر رفتید و عكس صاحب شــعر را دیدید و در 
پیام خصوصی از شــعر او تعریف کردید، در حقیقت 
خودتان را گول زده اید. شــیطان به یك باره نمی آید 
و شــما را تا آخر خط نمی برد، بلكــه کاری می کند 
که کم کم قبح یك خطا برایتان بریــزد. قرآن در این 
خصوص می فرماید: ال تتبعوا خطوات الشــیطان، 
یعنی گام های شــیطان، قدم های شیطان را پیروی 
نكنیــد. از این که گفتــه: قدم. معلوم می شــود کار 
شیطان قدم به قدم است. گام به گام است. تدریجی 
اســت. بســیاری از آســیب های فضای مجازی و 
شبكه های اجتماعی به یكباره ایجاد نمی شود، زن و 
مرد هر دو سر گرم این شبكه ها می شوند و در خلوت 
خود فراموش می کنند خدا هم این جا حضور دارد و 
قوانینش همان قوانین دنیای واقعی است، آن وقت 
خود را گــول می زنند و گام های شــیطان را پیروی 
می کنند و نتیجه اش همین خیانت هایی اســت که 
شاهدش هستیم. پس اگر می خواهید بدون آسیب 
وارد این شبكه ها شوید به جای گول زدن خودتان از 

شیطان پیروی نكنید.«

   زمان استفاده از شبكه های اجتماعی
وی در خصوص زمان استفاده از چنین شبكه هایی 
می گوید: »دومین چیزی که باید برای استفاده از 
چنین شبكه هایی برای خودتان در نظر بگیرید، 
زمانی اســت که صرف آن می کنیــد. باید برای 
خودتان قانون مشــخص کنید و بــه آن احترم 
بگذارید. مثاًل بگویید هر شــب نیم ساعت. زمانی 
که مشــخص می کنید، بر پایه نیاز خانواده تان و 
اهداف زندگی تان باشد. اگر در حال درس خواندن 
هستید مراقب باشید که چرخ زدن های مجازی 
شــما را از هدفتان دور می کند. اگر شــب ها یك 
ساعت فرصت دارید تا با همســرتان بنشینید و 
صحبت کنید، این هم صحبتی با غیر، در خانه تان 
ســردی و بی خبری می آورد. اعتیاد به این فضاها 
خیلی جدی است و همان طور که می گویند اعتیاد 
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روضه خانگی

که در هیئت های خانگی بایــد مورد توجه قرار 
گیرد، منبر محــور بودن آن اســت. در برخی 
هیئت های خانگی به همه چیز دقت می شود اما 
جای سخنران مناسبی که بتواند معارف دینی 
را به خوبی آموزش دهد ، خالی اســت. بسنده 
کردن به ذکر مصیبت ، فرصــت خوبی که افراد 
دور هم جمع شــده اند و می توانند نســبت به 
دین خود )عالوه بر شــور و احساس ( معرفت و 

شناخت پیدا کنند را از بین می برد. 
دعوت شده،  نكته مهم دیگر این که ســخنران ِ
باید عالِم دینی باشــد. نقل احادیثی که ســند 
درســتی ندارد و بیــان روایات اشــتباه نتیجه 
ای عكــس خواهد داشــت. در حالــی که اگر 
هیئت خانگی صحیح برگزار شود باعث احیای 
معارف دینی می شــود . این مساله مهم توسط 
اهل بیت نیز ســفارش شده اســت. در صفحه 
392 جلد 10 وســائل الشــیعه،  آمده است:» 
امام صــادق)ع( از »فضیل« پرســید: آیا )دور 
هم( می نشــینید و حدیث و سخن می گویید؟ 
گفت: آری. فرمود: اینگونه مجالس را دوســت 
دارم، پس امر )امامت( مــا را زنده بدارید.خدای 

رحمت کند کسی را که امر و راه ما را احیا کند.«
برخی از هیئت های خانگی متاســفانه گرفتار 
تجمالت و چشم و هم چشمی می شوند که این 
رویه به طور کامل مخالف هدف غایی برگزاری 
آن مجلس اســت. وقتی قرار اســت عده ای در 
منزل جمع شــوند ، نباید بهانــه ای برای تغییر 
لوازم خانه باشــد. حتی بهتر است نوع پذیرایی 
بجای آنكه شكل مهمانی به خود بگیرد ، حالت 

هیئتی داشته باشد. 
از آن ســو نحوه برخورد میزبان و روی خوشی 
که به عزاداران نشان می دهد بسیار مهم است. 
کسی که بانی چنین مجلســی می شود باید با 
افتخار به میهمانان اربابش خدمت کند.آیت اهلل 
بهجت می فرمود:» اســتاد بــزرگ ما، مرحوم 
غروی کمپانی )آیــت اهلل کمپانی اصفهانی( که 
از لحاظ علمی در ســطح باالیی بود، در مجالس 
روضه ابا عبداهلل )ع( پای ســماور می نشست و 

چای می داد.«
همه ما دوســت داریم در مجالس ســوگواری 
ساالر شهیدان ســهمی هرچند کوچك داشته 
باشیم. باید بیشــتر دقت کنیم این عالقه برپایه 
آگاهی باشــد تا مراســمی درخور صاحب آن 

برگزار شود.   

حســین )ع( ندبه و عزاداری و گریــه کند و به 
اهل خانه خود دســتور دهد که بــر او بگریند و 
در خانه اش با اظهار گریه و ناله بر حســین )ع(، 
مراســم عزاداری بر پا کند و یكدیگــر را با گریه 
و تعزیت و تســلیت گویی در سوگ حسین)ع( 
در خانه هایشان مالقات کنند.)کامل الزیارات، 

ص .17۵(
هیئت خانگی عــالوه بر اینكه فضــای خانه را 
متبرک می کند، اگر درســت برگزار شود ، می 
تواند فواید زیادی داشته باشــد. اولین چیزی 

امروز با وجــود هیئت های بــزرگ و معروف ، 
 پخــش منبرهــای جــذاب از صدا و ســیما و

 فعال بودن مساجد و حســینیه ها ، گاهی لزوم 
برگزاری روضه های خانگی کمرنگ می شــود، 
در حالی که هیئت خانگی در فرهنگ اعتقادی 
ما جایگاه واالیی دارد. حتی در احادیث ما هم به 

برگزاری آن سفارش شده است. 
امام باقر )ع( نسبت به کسانی که در روز عاشورا 
نمی توانند بــه زیارت امام حســین )ع( بروند، 
اینگونه دســتور عزاداری دادند و فرمودند: »بر 

لزوم پاسداشت سنتی دیرینه
راحله يونسی

 كارشناس ارشد حديث شناسی  و مدرس حوزه

خيلی از ما هنوز خاطرات روضه های ماهانه در خانه مادربزرگ های مان را به ياد داريم. همان روضه هايی كه گاهی 
هيچ مستمعی جز خود مادر بزرگ نداشت اما مداح می آمد و ذكر مصيبتی می گفت و فضای خانه را معطر می كرد. 
بزرگ تر ها به ما آموخته اند كه اسم اهل بيت )ع( خانه را نورانی می كند؛ پس خودشان مقيد بودند كه در خانه های 

شان مراسمی هرچند ساده برگزار شود تا نام اين بزرگان برده شود. 

روضه های خانگی  چگونه برپا شود؟
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پاییزه، پاییزه، برگ درخت می ریزه، هوا شده کمی سرد... 
دقت کنید که گفتیم کمی سرد. پس نه فصل گرم تابستان 
و نه سرمای زمســتان، با یك هوای معتدل به سمت سرما 
مواجهیم و باید به فكر لباس مناسب برای این شاه فصل سال 
باشید. اولین کاری که الزم است انجام دهید یك خانه تكانی 
درست و حســابی در کمد لباس هاي تان است. دیگر فصل 
پوشیدن آستین کوتاه و شــلوارک و لباس های بی آستین 
تمام شــده، پس باید آن ها را به بایگانی لباس ها ببرید تا جا 
برای لباس های مناســب تر در این فصل باز شود. اگر تعداد 
لباس های پایزه تان زیاد نیست، می توانید لباس های خنك 
تابســتانی را نگه دارید و چند کت نیمه گرم داشته باشید و 
روی آن ها بپوشید. هنوز آن قدر ســرد نشده که کار به یقه 

اسكی و لباس پشمی بكشد.

چند لباس نازک
پاییز فصل الیه الیه لباس پوشیدن اســت؛ یعنی به جای 
پوشیدن یك لباس گرم و ســنگین، بهتر است چند لباس 
نازک را روی هم بپوشید تا در صورت گرم و سرد شدن دمای 
هوا یا در مكان های متفاوتی که در آن هــا قرار می گیرید، 
بتوانید پوشش خود را تغییر دهید. یكی از این پوشش های 
ضروری »ژاکت« است. پوشیدن یك بلوز کاماًل اندازه بدن 
ـ یا یك ژاکت تك دکمه ای،  ــ به اصطالح فیت و چســبـ 
جلیقه یا کت جین، ســال های ســال مد اســت و شما را 
خوش پوش می کند. کت های خلبانی هم انتخاب مناسبی 

برای آقایان جوان است و دوام زیادی دارند.

رنگ رنگ هزار رنگ
طبیعتــاً رنگ های گرم هــم برای پوشــاک پاییزی و هم 
زمستانی گزینه خوبی هســتند. به عنوان مثال رنگ های 
قرمز، زرد و طالیی، کــرم، قهــوه ای و نارنجی رنگ های 
مناسب پوشاک این فصول هستند. در حقیقت رنگ هایی 
که در فصل پاییز زیاد اســت، می تواند گزینه خوبی برای 
لباس هایتان باشــد. نگاهــی به رنگ برگ هــا بیاندازید. 
آن وقت برای خریــد لباس بروید. از این ماه تا پایان ســال 
اصوالً رنگ های گرم بهتر است زیرا حرارت و گرما را خیلی 
خوب به خود جذب می کنــد. چه از نظر جنــس و چه از 
جهت رنگ، فصل های مختلف سال در انتخاب و گزینش 
لباس های مناسب مهم ترین عامل تعیین کننده می باشند 

اما این رنگ ها هر کدام می تواند معنایی داشته باشد.

نارنجی
برخی افراد دارای شور و شعف زیادی هستند و برای تطابق 
با محیط و نشان دادن شادی و نشاط خود از رنگ های زرد 
تیره، قرمــز و نارنجی در پاییز اســتفاده می کنند. معموالً 
حس تطابق پذیری این افراد با محیــط اطراف و تغییرات 

احتمالی زندگی شان بیشتر از دیگران است.

زرد
افرادی که سازگاری بیشــتری با محیط دارند و احساس 
می کنند می توانند قدرت هماهنگــی با طبیعت اطراف 
خود داشته باشــند، نوع پوشش شــان را در فصل های 
مختلف تغییر می دهند. معموالً کسانی که کنترل بیرونی 
دارند و می دانند که محیط بر آن هــا تأثیر می گذارد، در 
فصل پاییز بیشتر لباس هایی با طیف زرد روشن و قهوه ای 

بسیار روشن می پوشند.

قهوه ای
تصور کنید در یك روز کاماًل پاییزی که رنگ تمام درختان 
و برگ های آن به سمت طیف وسیعی از قهوه ای و نارنجی 
متمایل شده، در خیابان فردی با کت و شلوار قهوه ای تیره، 
لباس قهوه ای روشــن و کفش آجری ببینید. چه حســی 
به شــما دســت می دهد؟ قطعاً در دلتان او را به خاطر این 
حسن سلیقه و تطابق با محیط تحسین می کنید؛ چیزی 
که خود این فردبه دنبال آن است. معموالً کسانی که رنگ 
پوشش خود را به رنگ طبیعت اطرافشان نزدیك می کنند، 
به دنبال نوعی جلب توجه و تحســین دیگران هســتند. 
زیبایی طلبی چنین افرادی زیاد است و به نظر مردم درباره 
خودشان اهمیت زیادی می دهند. آن ها به دنبال افزایش 
اعتماد به نفس خودشان هم هســتند و تطابق با محیط را 
یكی از راه های آن می دانند. پوشیدن لباس هایی در طیف 
قهوه ای، آن هم در فصل پاییز، نوعی امنیت روانی برای افراد 

در پی خواهد داشت.

بنفش
اســتفاده از رنگ بنفش بــه خصوص بنفــش تیره، در 
روزهای پاییزی نشــان دهنــده اعتماد به نفــس باال و 
داشتن قدرت تصمیم گیری در فردی است که این رنگ 
را برای پوشــش خود انتخاب کرده اســت. بنفش تیره از 
محكم تریــن و پایدارترین رنگ هاســت و حــس اقتدار 

زیادی به افراد می دهد.

سبز
افرادی که کنترل درونی دارند و حــس می کنند از نظر 
شــخصیتی می توانند افراد دیگر را تحت تأثیر قرار دهند 
و در کنترل خودشان بگیرند، لباس هایی با رنگ طبیعت 
نمی پوشــند؛ مثل ســبز که رنگی کاماًل متضاد با پاییز 

است.

پایـیـز
 چه بپوشم؟

متين سيفی



سيدعباس رفيعی پور| پيش از اسالم، عرب جنگ در اين ماه را 
حرام می دانست و ترک مخاصمه می كرد؛ لذا از آن زمان اين ماه 
بدين اسم نامگذاری شد. و روز اّول محّرم را اول سال قمری قرار 
دادند.در توضيح اين كه چرا ماه هــای ديگر كه جنگ در آن ها 
حرام است، محّرم ناميده نمی شود، می توان گفت: چون ترک 

جنگ از اين ماه شروع می شد به آن محرم گفتند.
اين ماه در مكتب تشــّيع يادآور نهضت حضرت سّيدالشهدا و 
حماسه جاودان كربالســت. اين ماه، يادآور دالورمردی های 
ياران باوفای اباعبــداهلل الحســين)ع(، فداكاری های زينب 
كبری)س(، حضرت ســجاد)ع( و همه اســرای كاروان امام 
حســين)ع( اســت. اين ماه، يادآور 
خطبه ها و شعارهای آگاهی بخش 
ساالر شــهيدان، نطق آتشين 
خطابه   و  زينب)س(  حضرت 
غرای زين العابدين)ع( است. 
اســقامت  يادآور  ماه،  اين 
شهادت  و  مظاهر  حبيب بن 
عون و جعفر است. آری اين 
ماه، ماه پيروزی حق بر باطل 

است.

 محـرمتقویم عبادی
از امام هشتم شیعیان چنین نقل شده است: 

»وقتی مّحرم فرا می رسید، پدرم خندان دیده نمی شد، 
حزن و اندوه تــا پایان دهــه اول بر او غالب بــود و روز 

عاشورا، روز حزن و مصیبت و گریه ایشان بود.«
همچنین حضرت امام رضا)ع( درباره عاشورا می فرماید:

»کسی که عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد، 
خداوند قیامت را روز شادمانی و سرور او قرار خواهد داد.

  شب اول ماه محرم
1  نماز: این شــب چند نماز دارد که یكی از آن ها به 

شرح زیر است:
دو رکعت، که در هــر رکعت بعد از حمــد، یازده مرتبه 

سوره اخالص خوانده شود.
در فضیلت این نماز چنین آمده است: »خواندن این نماز 
و روزه داشتن روزش موجب امنّیت است و کسی که این 
عمل را انجام دهد، گویا تمام ســال بر کار نیك مداومت 

داشته است.
2   احیای این شب. 

3   نیایش و دعا.
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در شماره بعد به طور ویژه مطالبی درباره  »محرم« منتشر خواهد شد



  روز اول محرم
اول محّرم هر سال اولین روز ســال قمری است. از امام 
محمدباقر)ع( روایت شده اســت: آن که این روز را روزه 
بدارد، خداوند دعایش را اجابت می کند، همان گونه که 

دعای زکریا)ع( را اجابت کرد.
دو رکعت نماز خوانده شود و پس از آن سه بار دعای زیر 

قرائن  شود:
»الّلهماَنَتااِللُهالَقدیُموهِذِهَســنٌَةجدیَدٌةفاسئلَکفیها
ةعلیهــِذِهالنَّفِسااَلّمارة الِعصَمةمنالّشــیطاِنوالُقوَّ

بالّسوِء«
بارالها! تو خدای قدیم و جاودانی و این ســال، ســال نو 
اســت، از تو می خواهم که مرا در این ســال از شیطان 
حفظ کنی و بر نفس اماره )راهنمایــی کننده به بدی( 

پیروز سازی.
  روز دوم محّرم

در چنین روزی کاروان امام حســین)ع( در ســال 61 
هـ.ق وارد ســرزمین کربال شــد و با ممانعت لشكر ُحّر 

مجبور به توقف در آن جا شد.
  روز سوم محّرم

از پیامبر اکرم)ص( نقل شده است:
»هرکس در ایــن روز روزه بگیرد، خداونــد دعایش را 

اجابت کند.« 
در آن روز سپاه عمربن سعد وارد کربال شد.

  روز چهارم محّرم
بی نتیجه بــودن مذاکره حضــرت سیدالشــهدا)ع( با 
عمربن سعد برای وادار کردن لشكر وی به ترک جنگ و 

دعوت او و لشكرش به ملحق شدن به سپاه امام.
  روز هفتم محّرم

روزه گرفتن مستحب است.
  روز نهم محّرم

تاســوعای حســینی، روز محاصره امام حســین)ع( و 
اصحابش در سرزمین کربال توسط سپاه شمر. 

  شب عاشورا
1   چند نماز برای این شــب در روایات آمده است که 

یكی از آن ها چنین است:
چهار رکعت نماز که در هر رکعت بعد از ســوره حمد، 
۵0 بار ســوره اخالص خوانده می شــود. پس از پایان 
نماز، 70 بار »سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل 
اکبر و ال حول و ال قوة اال بــاهلل العلی العظیم« خوانده 

شود. 
2   احیای این شب کنار قبر امام حسین)ع(. 

3   دعا و نیایش. 

  روز عاشورا
1   عزاداری بر امام حسین)ع( و شهدای کربال، در این 

مورد از امام رضا)ع( نقل شده است:
هر که کار و کوشــش را در ایــن روز رها کنــد، خداوند 
خواسته هایش را برآورد و هر که این روز را با حزن و اندوه 
سپری کند، خداوند قیامت را روز خوشحالی او قرار دهد. 

2   زیارت امام حسین)ع( 
3   روزه گرفتــن در این روز کراهــت دارد؛ ولی بهتر 
اســت بدون قصد روزه، تا بعد از نماز عصر از خوردن و 

آشامیدن خودداری شود. 
4   آب دادن به زائران امام حسین)ع(. 
5   خواندن سوره اخالص هزار مرتبه. 

6   خواندن زیارت عاشورا. 
7   گفتن هزار بار »الّلهمالعنقتلةالحسین)ع(.«

  روز دوازدهم محّرم
ورود کاروان اســیران کربال به کوفه و شهادت حضرت 

سجاد)ع( در سال 94 هـ.ق
  روز بيست و يک محّرم

1   روز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س( در 
سال سوم قمری.

2   روزه این روز مطلوب است.
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وجود مشكالت، یكی از موضوعات مهم زندگی 
است، که همه با آن دست و پنجه نرم می کنند. 
ناتوانایی ها  خود،  مختلِف  انواِع  در  مشكالت 
می آورد.  وجود  به  افراد  برای  را  ضعف هایی  و 
روش ها،  برخی  از  استفاده  با  می توان  لكن 
توانمندی هایی را کسب کرد که از طریق آن بتوان 
توان افزایی  »روش های  کرد.  حل  را  مشكالت 
در  این موضوع،  دانستن  مهم  با  در سختی ها« 
قالب دو بخش و هشت فصل به ارائه روش های 
توان افزایی در سختی ها با نگاه دینی، پرداخته 
است. در حقیقت سالمت روان در گرو به کار بستن 
روش های معتبر علمی و دینِی غلبه بر مشكالت 
است. مؤلف 32 روش قرآنی را به دست آورده که 
در زمان ابتال به مشكالت، با تمسك به آن می توان 
قدرِت بردباری و تحمل را افزایش داد. همچنین 
در بخش اول، از تكنیك و راهبرد تقویتِی »اعتماد 
بر توانایی ها و رفتارهای فردی« استفاده نموده 
است، روش هایی که در اصطالح علمی می توان 
خودتقویتی نام گذاری کرد. بخش اول شش فصل 
را در خود جای داده است که در هر کدام روش هایی 

بیان شده اند.

ز درون کعبه چو شد رها، به جهان صالی تو یا علی / دل 
عاشقان تو حلقه زد، به کمند والی تو یا علی

تویی آفتاب و ستارگان، به سپهر مهر تو پرکشان / زده 
بال و پر چو کبوتران، به حریم هوای تو یا علی

»پنجره ای به آفتاب« مجموعه فاخری از اشعار استاد 
فقید و بزرگ، غزل سرای آیینی امروز ما، مرحوم مشفق 
کاشانی است. استاد مشفق کاشانی که تاج مداحی اهل 
بیت علیهم السالم را از عنفوان جوانی بر سر داشته، عمر 
شریف و گرانمایه خود و تمامی اندوخته های شعری 
خود را به پای آل اهلل علیهم السالم ریخته است. شیوایی 
و بالغت، زیبایی و فصاحت، اِشراف عجیب او بر واژگان 
فارسی و احاطه جناب ایشان بر تاریخ اسالم، اشعار 
آن بزرگ مرد غزل را در تارک شعر معاصر درخشان 
کرده است. مشفق کاشانی)ره( در این مجموعه در 
ثنای حضرت خداوند که آمیخته با آموزه های عرفان 
اسالمی است، سروده دارد تا مدح و منقبت حضرت 
معصومه)س(. مقدمه علمی و فخیم مرحوم استاد 
محمود شاهرخی )جذبه( از ویژگی های دیگر این اثر 
است. شاید از این مجموعه )به خاطر حجم اشعار و 
موضوع و محتوای آمده( بتوان به عنوان بخشی از تاریخ 

منظوم شیعه نام برد.

»جان آشنا« کتاب جیبی کوچكی شامل یك صد 
داستانك شیرین و دل پذیر از سیره اخالقی و عملی 
پیامبر اکرم)ص( است به طوری که خواننده به 
راحتی می تواند در مسایل روزمره خود الگوگیری 
کند. پیامبر)ص( بارانی خدایی است بر دوزخ دنیا 
تا جهان جایی دوست داشتنی باشد. او نوری است 
در تاریكی که خواب گردن کشان را آشفته می کند 
و پدری است برای آن ها که بی پناه مانده اند تا 
که  نگاهش  خداست.  پناهشان  بیاورد  یادشان 
می کنی، آن قدر آشناست که فكر می کنی از قدیم، 
از روزی که حتی نبوده ای، پای سفره اش بزرگ 
شده ای. او آشناست، آشنای آشنا مثل جان. برشی 
کوتاه از متن کتاب: آن قدر شب زنده داری می کرد 
که بدنش مثل مشك خشكیده شده بود. بعضی ها 
گفتند: شما که گناهی نداری، این همه سعی و 
تحمل رنج برای چیست؟ فرمود: بنده شكرگزار 

نباشم؟!

نويسنده: محسن عطاء الهس
ناشر: دارالحدیث
گونه : روانشناسی

نويسنده:  استاد مشفق کاشانی 
ناشر: سوره مهر

گونه: شعر آیینی

نويسنده: محمود محمدی نسب
ناشر:روزانه

گونه: داستانیـ   مذهبی

01
روش های 

توان افزایی 
در سختی ها

03

پنجره ای به 
آفتاب

02

جان آشنا

از یاسین حجازی پیش از این کتاب »آه«، بازخوانی مقتل نفس المهموم منتشر شده بود و کتاب »قاف« روایتی از سه متن کهن 
فارسی از زندگی پیامبر اسالم)ص( است. این سه کتاب عبارتند از »سیرت رسول اهلّل« به سال 612 هجری قمری، »شرف الّنبی« 
حدود سال های ۵77 و ۵8۵ هجری قمری و »تفسیر سورآبادی« حدود 470 هجری قمری. نویسنده می گوید:» می دانید که 
پیامبر خاتم)ص( بین سال های ۵69 تا ۵70 میالدی در مكه به دنیا آمد و کتاب »قاف« یكسر درباره زندگی ایشان است. نخستین 
صفحه »قاف« از دو هزاره پیش از میالد مسیح، در روزگاری که یوسف ابن یعقوب عزیز مصر است، شروع می شود و آخرین 
صفحاتش پیچیده در کابوس نیمه شب سال 680 میالدی تمام می شود. من با همان قواره »کتاب آه«، »قاف« را بریدم. در طی 
»قاف« دو اصل را با خودم قرارداد کردم. اصل اّول این که فقط پیامبر)ص( را دنبال کنم. پس واقعه ها و شخصیت ها صرفاً بهانه هایی 
برای تعقیب ایشان بودند. بسیار شد که از واقعه ای طوالنی )که ماه ها و گاه سال ها خود را روی تاریخ کشیده( گذشتم به این دلیل که 

پیامبر در آن دیده نمی شد و از کسر کوچكی از یك روز نگذشتم چون پیامبر لحظاتی در آن، از پس تصویر رد می شد.

04

قاف
نويسنده: یاسین حجازیناشر: شهرستان ادبگونه: مذهبی
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کـتابخانه

بیش از هر چیز اسم کتاب است که خواننده را مشغول 
می کند؛ ابتدا به ذهن می رسد »نامیرا« فقط اسمی 
هنری است که برای جلب مخاطب انتخاب شده و یا 
ناشر و نویسنده خواسته اند ابهام داستان را زیاد کنند. 
اما کتاب را که تا انتها بخوانی معلوم می شود »نامیرا« 
ریشه در مفهوم »کل یوم  عاشورا و کل ارض کربال« دارد. 
مفهومی که می گوید پهنه  سرزمین کربال به اندازه  کل 
زمین وسعت پیدا کرده و عاشورا همیشه نامیراست. 
با  رمانی  است؛  شخصیت محور  داستانی  »نامیرا« 
خرده  روایت هایی از تغییر روش، هدف، آرزو و عاقبت 
آدم ها. این روزگار است که آدم ها را در محك انتخاب 
شدن و انتخاب کردن می گذارد و نویسنده  نامیرا فقط 
تصویرساز صادق این رویدادهاست. نویسنده  کتاب 
را به سبك رمان های کالسیك با شروعی آرام آغاز، 
تصویرسازی و شخصیت ها را یك به یك وارد داستان 
می کند، آن ها را معرفی کرده و با داستان پیش می برد. 
»نامیرا« اسیر اختالف روایت های تاریخی نشده و 
البته از عقبه  تحقیقی درستی بهره برده است. نوشتن 
داستانی که مخاطب، آخرش را می داند کار آسانی 
نیست. و این جاست که کرمیار از نگاه درست به عاشورا 
و استفاده از عنصر »رمانس« به خوبی بهره گرفته است. 
»نامیرا« داستان عاشقانه هم دارد و نویسنده آگاهانه 
درام و رمانس را در کتابش خوب پرداخته است. »عشق« 
در نامیرا عشق بازاری نیست؛ آن جایی که سلیمه 
دختر عمرو بن حجاج با ربیع پیمان زناشویی می بندد و 
خوشحال است که همسرش محب علی و اوالد اوست 
و خشمگین می شود که چرا پدرش به حسین)ع( پشت 
کرده است. این عشق آن قدر قوی است که وقتی ربیع 
کارش به تردید می کشد، سلیمه هشدار می دهد که 
پیوند آن دو از سر حب علی و حسین علیهماالسالم 
است. در داستان کسانی را می بینیم که در لحظه های 

آخر به کاروان امام می رسند و البته چه خوش می رسند.

بسیاری از حاالت روحی انسان به نوع غذایی بستگی دارد که تناول 
می کند. آیا بهتر نیست که انسان و حاالت روحی اش به لطافت گل و گیاه 
باشد؟! با مصرف غذاهای پاک و گیاهی، می توانیم روحی لطیف و حساس 
همچون گل داشته باشیم و پیوسته در قلبمان مهر و محبت و عاطفه 
حكمفرما باشد. متأسفانه اگر گوشت و مرغ و سرخ کردن غذا را از دست 
بعضی ها بگیریم، دیگر غذا درست کردن برایش مفهومی ندارد. به اعتقاد 
ایشان مگر می شود بدون گوشت و مرغ و سرخ کردن، غذاهای رنگارنگ 
و خوشمزه درست کرد؟! ولی با مطالعه ارمغان تندرستی به این نتیجه 
خواهد رسید که می توان غذاهای خوشمزه و رنگارنگ بدون استفاده از 
گوشت و مرغ درست کرد که در عین حال که متنوع است، از انرژی و 

سالمت باالیی هم برخوردار است.

رمان »قدیس«، نگاهی تاریخی به بُعد حكومت داری حضرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( در ۵ سال دوران خالفت آن حضرت است. این رمان در اصل روایتی است 
از زندگی کشیشی که دوست دارد کلكسیونر کتب و اسناد خطی باشد و در این 
کار اشتیاق فراوانی برای جمع آوری کتاب های خطی دارد. خیلی ها بر این باور 
هستند که همیشه عشق، آدم را نجات می دهد و حاال ما در رمان با همین پدیده 
مواجه هستیم. عشق کشیش به کتب خطی، او را به مردی تاجیك می رساند که 
می خواهد کتابش را بفروشد. اما همیشه در مسائلی که ارزش مادی داشته باشد، 
شیطنت هم وجود دارد. مرد تاجیك توسط یك عده جنایتكار کشته می شود و خانه 
کشیش هم مورد سرقت قرار می گیرد. این آغاز ماجرایی است که در نهایت کشیش 
را به مطالعه سرگذشت حضرت امیر)ع( عالقه مند می کند. کشیش مسیحی که در 
مسكو زندگی می کند، دوران کودکی و بخشی از زندگی اش را در بیروت گذرانده و 
اکنون نیز مجبور می شود برای حفظ جان خود به بیروت برود. جایی که هم برخی 
اقوام او در آن جا زندگی می کنند و هم دوستان محققی چون جرج جرداق نویسنده 
کتاب »االمام علی صوت العداله  االنسانیه« انتظارش را می کشند. با سفر کشیش 
به لبنان، ماجراها شكل گیراتری به خود می گیرد و البته داستان وارد روایت های 
تاریخی می شود و نویسنده تالش می کند وقایع تاریخی پیرامون بُعد حكومتی امام 

علی)ع( را یكی بعد از دیگری با پیچ وتاب هایی تعریف کند.

نويسنده: صادق کرمیار
ناشر: کتاب نیستان

گونه: رمان

05
ارمغان 

تندرستی

نويسنده:  ابراهیم حسن بیگی
ناشر: نیستان

گونه: رمان

»حكایت زمستان« روایتی متفاوت از صفحه ای ماندگار از دیوان افتخارآمیز دفاع مقدس 
است. روایت مقاومتها و مظلومیتهای اسرای ایرانی در زندانهای بعثی ها و منافقین که از زبان 
آزاده سرفراز عباس حسین مردی و با قلم شیرین و شیوای سعید عاکف بیان شده است. در 
کتاب »حكایت زمستان« عباس حسین مردی راوی شجاعت رزمندگان دلیری می شود 
که تا آخرین نفس برای دفاع از دین و سرزمین خود مقاومت کردند. داستان رشادتها و 
پایداریهای رزمندگان اسالم، شرایط عجیب و حیرت انگیز اردوگاه های عراقی، فضای روحی 
و روانی دشوار دوران اسارت، و شكنجه هایی که گرچه تصورش برای انسان مشكل می باشد 
اما حقایقی است که بر جریده تاریخ ثبت شده است.مقاومتی که فرزندان برومند این سرزمین 
در کتاب »حكایت زمستان« از خود به نمایش می گذارند، چنان شگفت آور است که جز با مدد 

الهی امكان پذیر نیست. 

07

حکایت 
زمستان

نويسنده: سعید عاکفناشر:  ُملك اعظمگونه: خاطره

نويسنده: جمشید خدادادی
ناشر: نشر شهر
گونه: سالمتی

08

نامیرا

06

قدیس
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مزار شــريف تازه ترین فیلم عبدالحسن 
برزیده، کــه ماجــرای حملــه طالبان به 
کنسولگری ایران و کشــتار دیپلمات های 
ایرانی را در 17 مرداد 1377 در شــهر مزار 
شریف، طبق روایت تنها شــاهد ماجرا به 

تصویر می کشد.
 حسین یاری، مهتاب کرامتی، عمار تفتی، 
ابراهیم برزیده و مســعود رایگان از جمله 

بازیگران مزار شریف هستند. 
خاكستر و برف ســال 91 توسط روح اهلل 
سهرابی ســاخته شــد اما امكان نمایش 
عمومی پیدا نكرد. فیلم داســتان احسان 
است که پس از 2۵ سال به ایران برمی گردد 
تــا بــا صمیمی ترین دوســت خــود که 
زندگی اش را مدیون اوست برای آخرین بار 
تجدید دیدار کند و همین مسئله، اتفاقات 
ناخواســته دیگری را بــرای او رقم می زند. 
روح اهلل ســهرابی می گوید: »ایده اولیه را از 
زندگی دو مادر شــهید گرفتیم که یكی از 
آن ها مادر شهید داوود منصوری است. این 
مادر شهید برای ادای احترام به مقام شامخ 
تمامی این مادران در فیلم هم حضور دارد و 
نقش مادری را ایفا کرده که سال ها منتظر 
بازگشــت فرزندش به خانه بوده اســت.« 
کامبیز دیرباز، میتــرا حجار، قربان نجفی و 

سیامك ادیب در این فیلم بازی کرده اند. 

اشيا از آنچه در آينه می بينيد به شما 
نزديک ترند، اولین فیلم سینمایی نرگس 
آبیار اســت. خانم آبیار این فیلم را پیش از 
شیار 141 ساخته بود اما فرصت اکران پیدا 
نكرد. توقع نداشته باشید فیلمی مثل شیار 
141 ببینیــد، چرا که موضوع و ســاختار 
این دو به کلی متفاوت اســت. اشیا از آنچه 
... روایتی ســاده و بدون پیچش داســتانی 
درباره زندگی یك زن خانه دار و مراودات او 

با اطرافیان است. 
داره صبح می شه، نخستین فیلم بلند یلدا 
جبلی است. اگر سینمای قصه گو را دوست 
دارید والغیر، ســراغ این فیلم نروید. داره 
صبح می شه بیش از همه پیشنهادی است 
برای مخاطبانی که قصه برای شان اولویت 

ندارد. 
360 درجه نام نخستین فیلم سام قریبیان 
است. او پیش از این فیلمنامه »گناهكاران« 
را نوشــته بود و پدرش فرامرز قریبیان آن 
را کارگردانــی کــرده بود. فیلم، داســتان 
پســر جوانی است که در آســتانه ازدواج با 
همسرش درگیر یك ماجرای مواد مخدری 
می شــود و به زندان می افتد. آزاد شدن او 
از زندان پس از سه سال ســرآغاز اتفاقات 
زیادی اســت که پای پلیس و مافیای مواد 

مخدر را پیش می کشد.

ایران گردی

از عاشقانه جنگی تا روایتی تاریخی

یكی از بهترین گزینه ها برای سفر یك روزه 
و دیــدن طبیعــت و تاریخ در کنــار هم، 
ســفر به روستای ســرخ یعنی ابیانه است. 
روســتایی که در ســال 13۵4 درفهرست 
آثار ملی کشــور جای گرفت و دسترسی به 
آن از تهران، قم، کاشــان، اراک، شهرکرد و 
اصفهان آسان اســت و می توان در یك روز 
تعطیل از آن دیدن کرد. روستای سرخ ابیانه 
در عصر آهن، آجر و شیشــه یك روستای 
منحصربه فرد اســت کــه همــه خانه ها، 
مســاجد، مدارس و مكان های عمومی  آن 
با خاک سرخ رنگ ســاخته شده و برخالف 
اغلب روســتاهای ایران، کاماًل سرپا و سالم 
است، شاید به همین دلیل است که از سوی 
یونسكو روستای نمونه گردشگری شناخته 

شده است. صدای جوی آب، سایه درختان 
و آواز گنجشــك ها هم بــه جذابیت و بكر 
بودن این روســتای آرام اضافه می کند. اگر 
دوست دارید خانه ها و عمارت های تاریخی 
و منحصر به فرد معمــاری ابیانه را ببینید 
آتشــكده  هارپاک و مساجدی چون جامع، 
حاجتگاه، پرزله، یســمان، امامزاده زیارت، 
معبد هرشوگا را پیشنهاد می کنیم. معماری 
این مكان های دیدنی با آنچه در سایر شهرها 
و روستاها وجود دارد، کاماًل متفاوت است. 
درهای چوبی منبت کاری و گره چینی شده 
تنها یكی از ویژگی های ابنیه  این روستاست. 
اما اگر به طبیعت بیشتر عالقه مند هستید 
بهتر است ســری به غار »پری هل« ابیانه 

بزنید.

سفر یک روزه پاییزی به روستای سرخ

دلتنگی های عاشقانه چهارمين 
ســاخته رضا اعظمی اســت 
كه داســتان زندگی شــهيد 
سيدمنوچهر مدق و همسرش 
فرشته ملكی از ابتدای آشنايی 
تا شهادت را روايت می كند. فيلم 
از جايی شروع می شود كه اين 
زوج هنگام بازگشت از ماه عسل 
عراقی  نيروهای  حمله  متوجه 
به ايران شده و زندگی عاشقانه 
آن هــا دســتخوش تغييرات 
می شــود. محمدرضا فروتن و 
ميترا حجار نقش های اين زوج را 

بر عهده دارند. 

پيشنهاد ويژه

دلتنگی های عاشقانه
كارگردان: رضا اعظمیان

بازيگران: محمدرضا فروتن، 
میترا حجــار ، رؤیا تیموریان، 
سیامك  فروتنیان،  شــاهرخ 
اطلسی، مریم کاویانی و شیوا 

خنیاگر 

سینما
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پیشنهـاد

همه چیز در حد متوسط

نمایش 
خانگی

شبكه نمايش خانگی قرار است جايگزين سينما 
باشد برای كسانی كه در شتاب روزانه وقتی برای 
ســالن رفتن ندارند. پس بايد جنس اين شبكه 
هميشه جور باشد. هســت؟ نه زياد. مدتی است 
سريال »سيگنال موجود اســت« توزيع شده اما 
كيفيتش چنگــی به دل نمی زند. اين ســريال را 
مهدی مظلومی ساخته و ابتدا قرار بود از تلويزيون 

پخش شود اما سر از شبكه خانگی درآورد. 
»انارهای نارس« داســتان عجيــب و دور از 
دسترســی ندارد و زندگی روزمــره يک زن و 
مرد جوان را در حاشــيه تهران روايت می كند. 
مردی كه در شمال شهر كارگر ساختمان است 
و زن جوانی كه از پيرزنی از كار افتاده پرستاری 
می كند. ايده مركزی فيلم مجيدرضا مصطفوی 
جذاب است اما چون داستانش كش آمده، كمی 
مخاطب را خسته می كند. پژمان بازغی، شيوا 
خسرومهر، مهران رجبی و آناهيتا نعمتی در اين 

فيلم بازی كرده اند.
»روزی روزگاری سينما« پيشنهاد خوبی برای 
عالقمندان تاريخ سينما است. اين مستند كه 
راوی آن حامد بهداد است، تاريخچه سالن های 
ســينما را مرور می كند. در بخشی از اين فيلم 
مصاحبه هايی هم با ســالن دارها، آپارتچی ها، 
كنترلچی ها و تمام عوامل مرتبط با سالن های 
سينما شده و هركدام راجع به وضعيت سينماها، 
زمان اكران فيلم های مهم و ميزان اســتقبال 

مردم از آن ها صحبت كرده اند. 
»از تهران تا بهشت« را به عالقمندان سينمای 
داستان گو پيشنهاد نمی كنيم؛ فيلم پر از نشانه 
و نماد است ام ا نتوانسته به خوبی از پس انتقال 
مفاهيم مورد نظر بربيايد. مهناز افشــار، جعفر 
والی، عليرضا خمسه، مهران احمدی و  فرزين 

صابونی در اين فيلم بازی كرده اند.

به رنگ محرم
گشتی در بازار موسيقی

        »هفتــاد و دو«، »آواز ســبز« و »غــزال 
حرم« هم توســط مرکز موســیقی حوزه 
هنری بار دیگر روانه بازار شده. آلبوم »هفتاد 
و دو« به دو زبان فارســی و عربی تهیه شده و 
رسول رسولی موسیقی و تنظیم این آلبوم 
را بر عهده داشته است. خوانندگی اثر را نیز 
مرتضی حیدری آل کثیر و مهدی المؤمن 

انجام داده اند.
        »آواز سبز« توسط احمدرضا نوری پژوهش و گردآوری شده است.رضا حیدری 
، محمد رضایی ، اســماعیل محمدی ، حســن نرگس خوانی ، ابوالفضل صابری و 
عباس صالحی از اســتادان صاحب نام مجالس شــبیه خوانی ایران هنرمندانی 

هستند که آثارشان در این آلبوم موسیقایی حضور دارد. 
        »غــزال حرم« با صدای عین اهلل رضایی 
و آواهــای عارف قزوینی، مشــكین و امیر 
مسعود رضایی از دیگر آثار با موضوع محرم 
است. در این آلبوم قطعات »خرابه« با شعر 
منسوب به جوهری و آهنگ عارف قزوینی، 
»دیر راهب« دوبیتی از ابو ســعید ابی الخیر 
و آهنگ مشــكین، »در دریای نجف« شعر 
و آهنگ حســین حاجی بابا )مشــكین(، 
»غزال حرم« ، »ســاقی بی ساغر« و »لب تشنگان« شعر و آهنگ عین اهلل رضایی 
و امیرمســعود رضایی، »شب وصل« غزل فیضی دکنی و آهنگ عین اهلل رضایی 

شنیده می شود.
        »بین الحرمین« را حسن خانچی خوانده 
که شــامل قطعاتی مثل»عیــن الگمر«، 
»بین الحرمین«، »تتلقاکم رایتی«، »رایت 
مواکب«، »غــاب الگمــر«، »ابواالئمه« 
و »عبــاس« می شــود. خانچــی که رتبه 
اول مســابقات ابتهال و چنــد رتبه برتر در 
مسابقات تواشــیح را در کارنامه دارد برای 
تولید بیش از 800 اثر در زمینه های »مرثیه 
سرایی«، »ابتهال«، »دعا«، »سرودهای دینی« به زبان های عربی و فارسی و نیز 
به خاطر انتشــار تولیداتش از شبكه های خارجی، به عنوان نخبه جوان این حوزه 

در جهان اسالم معرفی شده است.
    »گوهرافشــان« به خوانندگی بامداد فالحتی و آهنگ سازی آرش قاسمی 
به تازگی وارد بازار نشــر موســیقی شده و البته دورن مایه آن متفاوت از آثاری 
اســت که در باال معرفی کردیم. این آلبوم برگرفته از غزلیات موالناست و از 10 
قطعه تشــكیل شده است. قطعات این آلبوم متشكل از »باد سعادت، سعادت، 
بهار عاشقان، بهار آمد، از زبان موالنا، گنج و رنج، دیدار، مجنون آن لیلی، لیلی 
و مجنون و عاشقی بر من« در دستگاه چهارگاه، اصفهان، بیات ترک و همایون 

تولید شده است.

موسیقي
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1

1 مهر  1394- 9 ذي الحجه 1436
 23 سپتامبر 2015

     روز عرفه
مناســـك  زمانی کـــه جبرئیل  آورده انـــد 
حـــج ابراهیمی را بـــه حضـــرت ابراهیم)ع( 
می آموخـــت، چون بـــه عرفه رســـید به او 
گفت: »عرفـــَت« و او پاســـخ داد»بلی« لذا به 

این نـــام خوانده شـــد. 
     شهادت حضرت مسلم)ع( 

حضرت مســـلم بن عقیـــل بن ابـــی طالب 
بـــن عبدالمطلـــب بن هاشـــم بـــرادرزاده 
حضرت علـــی)ع( اســـت. مســـلم از اجله 
بنی هاشـــم و کســـی است که ســـید الشهدا 

او را بـــه لقب ثقـــه ملقـــب فرموده. 

2 مهر1394/ 10 ذي الحجه 1436 
 24 سپتامبر 2015 

   عيد سعيد قربان
هنگامی کـــه ابراهیـــم فرمان الهـــی را به 
پســـرش ابالغ کرد، اســـماعیل گفـــت: پدر 
جان! فرمان خـــدا را اجـــرا کن کـــه مرا از 
صابـــران خواهـــی یافـــت. آن گاه ابراهیم با 
دســـت هایی محكـــم و اســـتوار خنجر بر 
حنجره اســـماعیلش نهـــاد. تیغ بـــر گلوی 
فرزند می چرخیـــد، ولی نمی بریـــد. ناگهان 
قوچی برای قربانی شـــدن در پیش چشمان 
ابراهیـــم نمایـــان شـــد و هاتفی نـــدا داد: 
ابراهیـــم! تو از ایـــن آزمون ســـربلند بیرون 
آمدی؛ پس دوســـتی خـــد گوارایـــت باد! 

2

5

5 مهر 1394/ 13 ذي الحجه 1436 
 2۷ سپتامبر 2015 

 شكست حصر آبادان در عمليات
 ثامن االئمه)ع( سال 1360 

6

6 مهر/14 ذي الحجه 1436 
28 سپتامبر 2015 

والدت امام موســـي كاظم)ع( درسال 
128 ه ق

17

 1۷ مهر / 25 ذي الحجه 1436 
 9 اكتبر 2015

               روز خانواده و تكريم بازنشستگان

20

20 مهر / 28 ذي الحجه 1436 
 12 اكتبر 2015

                 روز بزرگداشت حافظ
خواجه شـــمس الدین محمد شـــیرازي شاعر 
و حافظ قـــرآن، متخلص به حافـــظ و معروف 
بـــه لســـان الغیب از بزرگ تریـــن شـــاعران 
غزل ســـراي ایران و جهان به شـــمار مي رود. 
شـــعر حافظ داراي ابعـــاد گوناگـــون و متنوع 
سرشار از راز و رمز و پرســـش از حقیقت هستي 
اســـت: صبحـــدم از عرش مي آمد خروشـــي، 
عشـــق گفت/ قدســـیان گویي که شعر حافظ 

از بـــر مي کنند.

22

22 مهر / 30 ذي الحجه 1436 
 14 اكتبر 2015

                  روز جهاني استاندارد

23

23 مهر / 1 محرم 143۷ 
 15 اكتبر 2015

             آغاز دهه محرم
تاریخ و قایع  محرم  در شماره بعد ذکر می شود

                  شهادت آيت اهلل اشرفي اصفهاني 
آیـــت اهلل اشـــرفی اصفهانـــی، امام جمعـــه وقت 
کرمانشـــاه در 23 مهر مـــاه 1361 توســـط یكی از 
عوامل ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق )منافقین( در 
محـــراب نماز مورد ســـوء قصـــد قرار گرفـــت و به 
شـــهادت رســـید. او پنجمین شـــهید محراب لقب 
گرفتـــه. فرازي از پیـــام امام خمینـــي)ره(در وصف 
شـــهید: »او در جبهه دفاع از حق، از جمله اشـــخاصي 
بود که مایـــه دلگرمـــي جوانان مجاهد بـــود.« این 
روز همچنیـــن روز جهاني نابینایان )عصاي ســـفید( 

نامگذاری شـــده.
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تقویم ماه

7

۷ مهر/ 15 ذي الحجه 1436
 29 سپتامبر 2015
   والدت حضرت امام هادي)ع( 

در تقویـــم 7 مهـــر ایـــن مناســـبت ها هم 
دیده می شـــود: روز بزرگداشت شـــمس، روز 
بزرگداشـــت فرماندهان شـــهید دفاع مقدس، 
روز آتش نشـــاني و شهادت ســـرداران اسالم. 
پس از عملیـــات موفـــق ثامن االئمـــه، پنج 
تـــن از فرماندهـــان رده باالي ارتش و ســـپاه 
بـــراي تقدیم گـــزارش به امـــام خمیني)ره( 
عازم تهران شـــدند. هواپیمـــا در جنوب غربي 
کهریـــزک دچار ســـانحه مي شـــود و 49 نفر 
سرنشـــین آن از جمله ۵ تن از ســـرداران رشید 
اســـالم )فالحي، فكوري، نامجـــو، کالهدوز و 
جهان آرا( به درجه شـــهادت نائـــل مي آیند.

8

8 مهر / 16 ذي الحجه 1436 
30 سپتامبر 2015 

   روز بزرگداشت مولوي
جالل الدیـــن محمـــد بلخی شـــاعر بزرگ 
ایرانی در ســـال ۵86 هجری شمســـی در بلخ 
به دنیا آمد. نـــام او محمد و لقبـــش در دوران 
حیات جالل الدیـــن و گاهـــی خداوندگار و 
موالنـــا خداوندگار بـــوده و لقـــب مولوی در 
قرن هـــای بعد )ظاهـــراً از قرن نهـــم( برای 

وی به کار رفته اســـت.

9

9 مهر / 1۷ ذي الحجه 1436 
 1 اكتبر 2015 

     روز همبســـتگي بـــا كـــودكان 
فلســـطيني

10

10 مهر / 18 ذي الحجه 1436 
 2 اكتبر 2015

     عيد سعيد غدير خم 

13

13 مهر / 21 ذي الحجه 1436 
 5 اكتبر 2015 

      هجـــرت امـــام)ره( از عـــراق به 
پاريـــس )135۷( / روز نيروي  انتظامي 14

14 مهر / 22 ذي الحجه 1436 
 6 اكتبر 2015

      روز دامپزشكي

15

15 مهر / 23 ذي الحجه 1436 
 ۷ اكتبر 2015

       روز روستا
16

16 مهر / 24 ذي الحجه 1436 
 8 اكتبر 2015

       روز مباهله پيامبر اسالم)ص( 
مباهله این اســـت افرادی که درباره مســـئله 
مذهبی مهمـــی گفت وگو دارنـــد در یك جا 
جمع شـــوند و بـــه درگاه خدا تضـــّرع کنند 
که دروغ گو را رســـوا ســـازد. پیامبر در نامه ای 
مســـیحیان نجران را به اســـالم دعـــوت کرد 
اما نپذیرفتنـــد. در روایات آمـــده چون موضوع 
مباهله مطـــرح شـــد، نمایندگان نجـــران از 

خواســـتند.  مهلت  پیامبر)ص( 
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هزارتویی از گل های 
آفتابگردان. این 

هزارتو روبروی ورودی 
موزه »ونگوگ« در 

»آمستردام« هلند  قرار 
دارد و از 125 هزار گل 

آفتابگردان تشکیل شده 
است

اینجا حومه »قندهار« در جنوب »کابل« است و تصویر کودکانی را نشان می دهد که 
در جایی که نام مدرسه بر آن گذاشته اند در حال درس خواندن هستند

کودک مهاجر سوری از ورای شیشه بخارگرفته 
اتوبوسی که او و خانواده اش را به کمپ 
پناهجویان در »روشکه« مجارستان می برد، به 
جاده خیره شده است

ادامه مراسم حج 
بعد از حادثه غمبار 

منا

یک هنرمند برزیلی تصویری از »آیالن« پسرک سه ساله ای که با مرگش 
دنیا را تکان داده است، روی دیواری در یکی از خیابان های یکی از محالت 

»سائوپائولو« در برزیل کشیده است

دنیای ما
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ماهی گیران در زیر باران هم 
پی رزق و روزی خود هستند. 
تصویر ماهی گیران هندی را 

در منطقه ساحلی کوچی در 
هند و در حال پهن کردن تور 

ماهی گیرشان زیر باران نشان 
می دهد

اینجا »احمدآباد« هند است و این دو کودک هندي سوار بر چیزي که به عنوان قایق 
 استفاده مي کنند در بین آشغال هاي رودخانه جست وجو مي کنند 

شاید چیزي پیدا کنند

کشاورزان فرانسوی یک بار دیگر و در اعتراض به کاهش 
درآمدهایشان تظاهرات کرده  اند. تصویر یکی از همین 

کشاورزان را نشان می دهد که با تراکتور خود که روی آن 
نوشته شده »مرگ در مزرعه است« به دل خیابان های 

پاریس زده است

فاجعه  تلخ منا...

 مهاجران سوری که تازه از مرز گذشته اند، طول مسیر
 راه آهن را با پای پیاده به سوی مرکز مجارستان می پیمایند. 

اینجا پارکینگی در شهر »جوسو« در استان »ایباراکی« 
ژاپن است. بارش باران های سیل آسا باعث جاری 

شدن سیل و طغیان رودخانه ها شده است
قـاب
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یاد باد آن روزگاران یاد باد 

سركار خانم اقدس كافی امدادگر و مربی داوطلب جمعيت 
هالل احمر و مسئول واحد خواهران در دهه های 60 و ۷0 
متنی برای مجله ارسال كرده اند. ضمن تشكر از ايشان، 

بخش هايی از اين دل نوشته منتشر می شود:

 اینجانب کارمند رســمی ســازمان امداد و نجات با هشت سال 
فعالیت داوطلبانه و26 سال کار رسمی به یاد دوران دفاع مقدس، 
دل نوشته ای به تحریر درآورده ام که یادآور روحیه فدکاری و ایثار 
بانوان امدادگری است که اغلب درس و مشق را رها کرده و به یاری 
مصدومین و مجروحین جنگ تحمیلی شتافتند. امید است که 

ره توشه همكاران و امدادگران داوطلب جوان باشد.
اواخر شــهریور ســال 1360 بود که اطالعیــه ای از تریبون نماز 
جمعه قرائت شــد مبنی بر این که جمعیت هالل احمر جمهوری 
اســالمی، برای اعزام نیرو بــه جبهه های حق علیــه باطل عضو 
داوطلب امدادگر )برادر و خواهر( می پذیــرد. چند ماهی بود که 
به عضویت ســتاد مصدومین و مجروحین جنگ وزارت بهداری 
درآمده بودم. پس از گذراندن دوره فشرده یك ماهه فن پرستاری 
)240 ساعت(، در بیمارستان نورافشار تهران به طور داوطلبانه از 
مجروحین جنگی پرستاری می کردم و برای اولین بار از طرف این 
ســتاد به منطقه عملیاتی ایالم اعزام شدم و مزه شیرین صداقت و 
یكرنگی و معنویت و کار و تالش مرا عاشق خدمت در آن مناطق و 
خط مقدم کرد و در بازگشت، فكر رفتن به بیمارستان های نواحی 
جنگی و خدمت در خط مقدم، لحظه ای از ذهنم خارج نمی شــد. 
تا این که با شــنیدن اطالعیه بالفاصله خود را به جمعیت معرفی 
کردم و پس از آن مجدداً با گذراندن دوره های فشــرده تخصصی 
کمك های اولیه و امدادگری و به دنبــال آن کارورزی در اورژانس 
بیمارستان 17 شهریور )به مدت 300 ساعت( به دفعات به عنوان 
امدادگر داوطلب، عازم مناطق جنگی شدم و هر بار پس از بازگشت 
در مأموریت های امدادی داخل شــهر شرکت می کردم. تا این که 

خانم بیات مسئول واحد خواهران برای ادامه تحصیل به مرخصی 
رفتند و از بنده خواســتند در نبود ایشــان وظایف محوله را انجام 
دهم. در نهایت ایشان پس از تأهل استعفا دادند و بنده را به عنوان 
جایگزین معرفی کردند. اما من که قصد کرده بودم تا پایان جنگ 
هیچ شغل رسمی را قبول نكنم تا بتوانم با فراغ بال به منطقه اعزام 
و به مجروحین و مصدومین جنگ خدمت کنم، نپذیرفتم. باالخره 
با اصرار ایشان پذیرفتم که در کنار خانم فهیمی که در ادره معاودین 
عراقی مشغول خدمت بود، به طور داوطلب کار کنم و همچنان به 
فعالیت خود ادامه دهم به شــرط آن که هر موقع ستاد مصدومین 
یا خود جمعیت برای اعزام به مناطــق جنگی فراخوان داد، بتوانم 
عازم شوم. بر این اساس، مسئولیت جذب، آموزش و اعزام خواهران 
امدادگر داوطلب را عمــاًل تا پایان جنگ تحمیلــی و پس از آن تا 
آزادی اســرای دفاع مقدس و در نهایت پس از ارتحال رهبر کبیر 
انقالب )ره( تا پایان شهریور 1368 پذیرفتم و بدین ترتیب افتخار 
هشت ســال خدمت داوطلبانه به عنوان امدادگر، مربی و مسئول 
واحد جذب، آموزش و اعــزام خواهران امدادگــر را در جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران داشتم. یادش بخیر چه دوران 
زیبا و لذت بخشی بود! روزگاری که داوطلبان با اصرار برای رفتن به 
مناطق جنگی ما را کالفه می کردند و گاهي التماس می کردند که 
آن ها را حتی اگر شده برای واکس زدن کفش های رزمندگان و یا 
هر کاری دیگر به جبهه بفرستیم. )ما می بایست بر اساس اعالم نیاز 
ستاد امداد جبهه جمعیت یا ستاد مصدومین و مجروحین، نیرو به 

مناطق جنگی اعزام می کردیم.(

     احساسات پاک وبی غل و غش
یادباد آن همه احساسات پاک و بی غل وغش، آن گاه که امدادگران 
احســاس گناه می کردند که این همه بودجه صرف آموزش آن ها 
شده، ولی نمی توانند هیچ کاری برای رزمندگان انجام دهند؛ و ما را 
متهم به عدم تالش برای اعزام یا بكارگیری آن ها در بیمارستان ها 

یا هر جای دیگر می کردند و آن همه احساس، ما را به تالش مضاعف 
وا می داشــت تا راهی بیابیم تا از توان امدادگران داوطلب بیش از 
پیش استفاده شود. مســئوالن ذی ربط )جناب آقای رمضانیان، 
مرحوم نائینی و مرحوم علیپور( را مجــاب می کردیم تا عالوه بر 
ادامه استقرار خواهران امدادگر در پایگاه های امدادی نمازجمعه، 
دعای کمیل، دعای ندبه، مراســم های تجلیل از شهدا، سالگرد 
شهدا، همایش ها، مشارکت در طرح واکسیناسیون اطفال و ده ها 
فعالیت دیگر، زمینه اعزام خواهران امدادگر به مناطق محروم، اداره 
اسرا و جستجو و مفقودین، ستاد مصدومین و مجروحین جنگ، 
وزارت بهداری، اردوگاه مهاجرین جنگی، اردوگاه معاودین عراقی، 
سازمان انتقال خون، بیمارستان های داخل شهر هنگام عملیات ها 
و ... و در نهایت اعزام به مناطق ســیل زده و حــوادث طبیعی و ... را 
نیز فراهم کنیم.  یاد باد آن روزگارانی که امدادگران )حتی آن هایی 
که در رفاه می زیســتند و به قولی در پر قو بزرگ شده بودند( به هر 
کار ســخت و طاقت فرســایی تن می دادند تا خبره آن کار شوند 
و هیچ گاه لب به اعتراض و شــكایت نمی گشــودند. آن ها به قول 
امروزی ها، تفاوتی بین کار لوکس و غیرلوکس قائل نبودند و در هر 
مأموریت سخت و پر مشقتی شــرکت می کردند. گاه می شد که 
امدادگران سه تا پنج شبانه روز در چادرها یا کانكس های امدادی 
و اتوبوس های آمبوالنسی، در هوای ســرد و گرم بدون هیچ گونه 
امكانات رفاهی انجام وظیفه می کردند. آن روزها امدادگران برای 
اجر وثواب بیشتر برای مأموریت های پرمشقت تر با یكدیگر رقابت 
می کردند و همه این خدمات بدون منت و با نیت رضای خدا انجام 
می شد.  یادش بخیر آن شب هایی که خواب به چشممان نمی آمد 
تا زودتر از پرسنل رســمی به اداره بیاییم و برای اجرای برنامه های 
آموزشی که بر اساس نیازســنجی امدادگران اعزامی به مناطق 
جنگی و محروم طرح ریزی شده بود، آماده شویم. آن روزها، فارغ از 
ـ به ویژه در  هرگونه بروکراسی اداری، حداقل تا ساعت 19 و گاهیـ 
ـ تا ساعت 21 بدون احساس خستگی و  زمان جذب نیروی جدیدـ 

دل نوشته اقدس كافی امدادگر و مربی داوطلب جمعيت هالل احمر و مسئول واحد خواهران در دهه های 60 و ۷0
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باشـگاه مـهرومـاه

1-سارا تربان - البرز - 09334919۵20
2-حمید استیری - گلستان - 09111781689

3-نوید میرزاخانی - چهار محال و بختیاری - 0913380۵2۵8
4-ناصر صفری - تهران - 09010994476
۵-عادل مروج - فارس - 09171811363

6-یونس قوام الله - آذربایجان شرقی - 09144127342
7-مریم محمد زاده - البرز - 0912۵6۵0848

8-صغری صفر نژاد - چهار محال و بختیاری - 09132803942
9-صابر زارع - فارس - 09376293110

10-عزیزعلی امرایی - لرستان - 09166671۵70
11-حسین بیگدلی - زنجان - 093609094۵0

12-زهرا آخوندی - تهران - 0919839۵909
13-فاطمه عباسی - فسا - 09177317۵11

14-مهدی پرتوی - گیالن - 09112306807
1۵-نادره مشهدی - بناب - 0914887۵494

16-سوسن اجتهادی - زنجان - 091967۵7001
17-حسن مرادی - کرمانشاه - 09183884380

18-بهاره گائینی - تهران - 093۵۵486093
19-فریبا دانش پژوه - زنجان - 0912۵41776۵

20-یوسف کابینی - آستارا - 091163803۵6
21-علی اصغر سلیمانی - قم - 09126۵31280
22- مجتبی معصوم پور - قم - 09197797460

23-سكینه تاجیان - گنبد کاووس - 09113763732
24-حسین قادری - خراسان رضوی - 0939703۵267

2۵-مهدی خیرخواهی - بوشهر - 09171749۵78
26-حسن تشكریان - هرمزگان - 09177610221

27-ایرج حیدری - بوشهر - 09174943903
28-مهدی میرولی زاده - آذربایجان غربی - 0914۵667942

29-زهرا کارگر - خراسان جنوبی - 091۵7۵68962
30-میترا رفیعی - یاسوج - 093۵۵043188

31-نیره عبدایمانی - اردبیل - 09141۵98813
32-علیرضا ذریه - اصفهان - 093091330۵1

33-سعید عبادتی - اصفهان - 09131287398
34-علی حسینی - قم - 09191487801

3۵-مهدی فرجامی - گیالن - 09112816490
36-رضا عرب عامری - تهران - 09122191291

37-الشان هوشمندی - آذربایجان شرقی - 093089۵2708
38-غالم رضا کلوانی - الرستان - 09171836382

39-اعظم بدر - اصفهان - 091320074۵4
40- مهدی انصاری - فارس - 09363۵46717

برنده های شماره2

فرسودگی، کار می کردیم و دم بر نمی آوردیم؛ آن همه 
کار طاقت فرسا در شــرایط یكرنگی و بی ریایی چقدر 

لذت بخش و مفرح بود.

     خدمت خالصانه
یــاد آن روزها بخیــر که خواهــران امدادگــر اصاًل 
نمی دانســتند قرار اســت وجهی بابت ایاب و ذهاب 
حضور در مأموریت ها به آن ها پرداخت شود. و وقتی 
از آن ها خواسته می شد که برای دریافت هزینه ایاب و 
ذهاب به حسابداری ساختمان مرکز )واقع در خیابان 
اســتاد نجات الهی( مراجعه کنند تعجب می کردند 
و گاهي از دریافت آن امتناع می کردند، چرا که یقین 
داشتند وجوهات جمعیت صرف امور خیریه می شود. 
یادش بخیر، آن روزهایی که همــه امدادگران از نظر 
جایگاه در یك ســطح بودند، مگر در مواقع کاری که 
هر کس بر اســاس مدت زمان عضویــت و تجربه، با 
دیگری تفاوت داشته و مورد احترام دیگران، و به ویژه 
تازه کارانی بود که تالش می کردند از تجربیات و منش 
آنان درس بگیرند و کارورزی کنند. آن روزها هیچ کس 
از نظر دریافتی بر دیگری مزیتی نداشــت )چرا که به 
واقع دریافته بودند که خدمت در هالل احمر داوطلبانه 
اســت( اگر حق الزحمه ای )به عنــوان هزینه ایاب 
وذهاب( پرداخت می شد، مالک آن، میزان شرکت در 
مأموریت ها و توانایی و تجربه کاری و اخالقی فرد بود، 
نه سفارش مافوق. آن روزها واحد خواهران به هر دری 
می زد تا بتواند به طریقی از تالش بی منت امدادگران و 
مربیان داوطلب که از بدو عضویت در جمعیت همواره 
و تنها با یك تماس تلفنی پــای کار و آماده به خدمت 
بودند، به شــكلی معنوی و نه مادی، تقدیر و تشــكر 
کند؛ چرا که آنان در آموزه های خود از اهداف و اصول 
هالل احمر شــنیده بودند که خدمت در هالل احمر 

داوطلبانه است. 

     روزهای پس از جنگ
و سرانجام جنگ تحمیلی پایان یافت و فصلی دیگر برای 
فعالیت واحد خواهران باز شــد... . یادش بخیر روزهای 
پس از جنگ که بــه دنبال ریزش خواهــران امدادگر 
)به دلیل ازدواج، اشــتغال، تحصیل و...( سالی یك بار 
یا دو ســال یك بار پس از پخش اطالعیه از رسانه های 
گروهی و نماز جمعه برای جذب نیروی امدادگر خواهر 
به منظور ادامه اعزام آن ها به پایگاه های مختلف امدادی، 
با استقبال زیاد مواجه می شــدیم. به طوری که ناگزیر 
بودیم بر اساس نیازمان تعداد مشخصي از داوطلبان را 
آموزش دهیم. با توجه به این که اغلب مراجعه کنندگان، 
دختران جوان، مجــرد و جویای شــغل بودند و طبق 
اساسنامه خدمت در جمعیت داوطلبانه است، امكان 
جذب این همه نیرو وجود نداشــت و ندارد. از طرفی بر 
این باور بودیم که این افــراد، مادران آینده خواهند بود. 

لذا آموزش ها به دو قسمت عمومی و تخصصی تقسیم 
شــد تا همه عالقمندان دوره عمومی را ســپری کنند 
تا در صورت بروز حــوادث احتمالی برای خود و اعضای 
خانواده و همسایگان بتوانند اقدامات اولیه را تا رسیدن 
نیروهای کمكی انجام دهند. که این خود بابی شد برای 
تحقق شــعار هر خانواده یك امدادگر. در مرحله بعد از 
بین افرادی که آموزش عمومی را گذرانده بودند کسانی 
انتخاب می شدند برای آموزش های تخصصی که انگیزه 
خدمت رسانی داوطلبانه داشــتند و مایل به همكاری 
داوطلبانه به مدت حداقل شــش ماهِ کاری و حضور در 
مأموریت هاي امدادی جمعیت بودنــد. آن زمان برای 
تحقق این هدف در روز سه تا چهار کالس در ساختمان 
شــماره دو جمعیت برگزار می شد. و البته کالس هایی 
نیز در خارج از جمعیت برگزار می شد. به دنبال تشكیل 
این کالس ها بود که اولین دوره تربیت مربی خواهران 
با حضور2 تا ۵ نفراز امدادگــران با تجربه و عالقمند هر 
استان، به طور رســمی در تابســتان 1370 و در خانه 
کودک بیسیمـ  سیدخندان )پارک هالل احمر فعلی( 

برگزارشد.

     افتخاراتی كه بايد سند شوند
و امروز یــاد می کنم از آن روحیه های خســتگی ناپذیر 
که در ســخت ترین شــرایط، بدون هیچ چشم داشتی، 
صادقانه و بــا خلوص نیت به مجروحیــن و مصدومین 
جنگ تحمیلی، مردم نیازمند، آسیب دیده و... خدمت 
کردند. آن هایی که نه تنهــا گمنام ماندند، بلكه خدمات 
آن ها نیز نادیده گرفته شــد. امید اســت با مساعدت از 
پیشكسوتان و بازنشستگان عزیز این اسناد که بخشی 
از تاریخ و افتخارات )فعالیت بانوان در هشــت سال دفاع 
مقدس( جمعیت محسوب می شــود، جمع آوری و در 
موزه جمعیت حفظ ونگهداری شود. پیشنهاد می شود از 
گزارش های حوادث و سوانح و احكام امدادگران دوران 
دفاع مقدس به ویژه بانوان امدادگر که به جرئت می توان 
ادعا کرد از فعال ترین نیروهای زمان خود بودند، میكرو 
فیلم تهیه و درآرشیو کتابخانه دانشگاه علمی کاربردی 
هالل نگهداری شود تا دانشــجویان بتوانند از این اسناد، 
به عنوان پیشینه تحقیق استفاده کنند. البته متأسفانه 
بسیاری از اسناد و احكام که از افتخارات جمعیت محسوب 
می شد، معدوم شده! لذا درخواست می شود مستنداتی از 

فعالیت های دهه اول انقالب جمع آوری شود.

  با سپاس از اين بانوی پر تالش و ايثارگر 
در پاسخ به پيشنهاد ارزنده ايشان ، اين نشريه 
آماده است در هر شــماره بخشی از خاطرات و 
اسناد ايثارگری بانوان سرافراز ايران را منتشر 
كند.از همــه بانوانی كه می تواننــد در اين كار 
همكاری داشــته باشــند دعوت می كنيم با 

ماهنامه مهر و ماه تماس بگيرند. 

اين بار هم مسابقه مهر و ماه با استقبال ويژه شما مواجه شد. 
پس ازحذف پيام های تكراری و اشتباه بين حدود 800 شماره 
تلفن قرعه كشی  انجام شد.ضمن تبريک به 40  برنده شماره  
 دوم نشريه، جوايز ايشان توسط مســئوالن دفتر نمايندگی

 ولی فقيه در استان ها اهدا  می شود.
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مسابقه پیامکي مهروماه

عالقمندان  به شرکت در مسابقه پيامکي مهروماه مي توانند با مطالعه سواالت زير، پاسخ آن 
را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال کنند.

پاسخ شما بايد يک عدد 10 رقمي باشــد که هر رقم آن گزينه صحيح هر يک از سواالت است. 
به طور مثال: در سوال يک، پاسخ شــماره 2 صحيح است و در ســوال 2 گزينه شماره 4 و در 

سوال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241۰۰۰ 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد کنيد.

به برگزیدگان جوایزي اهدا مي شود.

SMS

به فرموده امام هادی )ع( آیه 111 سوره توبه در شان چه کسی نازل شده است؟01

4-هر سه مورد 3-جعفر طیار   2-حضرت حمزه   1- امام علی )ع(  

محمد بن جریر طبری در کدام کتاب به واقعه غدیر پرداخته است؟02
4- کتاب الوالیه 3- الذریعه الی تصانیف الشیعه  2- البدایه و النهایه  1-تاریخ طبری 

از نظر محمد رضا سنگری کتاب »البکاء للحسین )ع(« در کدام دسته قرار می گیرد؟03
3- پژوهش های عاشورایی  4- مقتل نویسی  2- کتاب های ذوقی  1- فرهنگ عاشورایی 

عملیات کرکوک در چه تاریخی انجام شد؟04
4- 14 مهر 1365  3- 25 مهر 1359   2- 27 مهر 1362  1- 11 مهر 1359  

به قول استاد حکیمی ، لقب استاد عبدالحسین امینی ،مولف کتاب »الغدیر« چیست؟05
4- بحر العلوم 3- مورخ متبحر  2- مصلح امین  1- دانشمند فداکار 

هالل احمر استان کهگیلویه و بویر احمد چند عضو جوان دارد؟06
 119 -4 3- 19 هزار و 753      1300 -2 1- 11 هزار و 740   

»طرحی برای صلح« اثر کیست؟07
4- قیصر امین پور 3- سلمان هراتی   2- طاهره صفارزاده  1- علی موسوی گرمارودی 

کدامیک از موارد زیر با مساله» عالقمند کردن فرزندان به مدرسه « در تضاد است؟08
2- پیام های هیجانی         3- صحبت با معلم                 4- انتقال تجربه 1- بیان خاطرات والدین از مدرسه رفتن خودشان  

یک لیوان آب انار چند درصد از ویتامین c مورد نیاز بدن را تامین می کند؟09
4- 50 درصد 1- 10 درصد  2- 30 درصد  3- 40 درصد 

هدف اولیه از تاسیس بیمارستان نورافشار چه بود؟10
2- مراقبت از کودکان بی سرپرست  1- نگهداری کودکان فلج و رها شده در خیابان 

4- درمان رایگان بیماران فقیر 3- آسایشگاهی برای نگهداری سالمندان 

تا 15آبان
ل پیام 

زمان ارسا


